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По ло мље но много ста ка ла
на ко ли ма, па ло два де сет
ста ба ла, по ква ре но осам
се ма фо ра 

У До му омла ди не због 
ве ли ке ко ли чи не во де
вар ни чи ле ин ста ла ци је 

Уни ште ни по љо при вред ни
усе ви

Ве ли ки број оште ће них ау то мо би ла,
огром на ште та на по љо при вред ним
усе ви ма, број ни по ква ре ни се ма фо ри,
сло мље на ста кла на бол ни ци и не -
ким дру гим згра да ма јав них уста -
но ва. Ово је у нај кра ћем би ланс ве -
ли ког не вре ме на ко је је 20. ју на око
20 сати за хва ти ло наш град, ка да су
за крат ко вре ме по ква драт ном ме -
тру па ла 24 ли тра ки ше. 

На сре ћу, ни је би ло по вре ђе них
ни ти су би ли угро же ни ви тал ни ко -
му нал ни си сте ми у гра ду и њи хо во
функ ци о ни са ње – оце ње но је на сед -
ни ци Град ског шта ба за ван ред не си -
ту а ци је ко ја је одр жа на не ко ли ко са -
ти по сле не вре ме на. 

Пред став ник По ли циј ске упра ве
Пан че во, на чел ник Са о бра ћај не

ни ли шћем и гра њем, па во да ни је
има ла куда да оти че. 

По ње го вим ре чи ма, та квих про -
бле ма нај ви ше је би ло на Те сли, Ми -
си и у Змај Јо ви ној, али су и по ред
то га сви слив ни ци очи шће ни.
Такође, рекао је да је би ло много те -
шко ћа и због фе кал не ка на ли за ци је,
али су и оне от кло ње не за хва љу ју ћи
мак си мал ном ан га жо ва њу за по сле -
них у „Во до во ду и ка на ли за ци ји”. 

Па ло два де сет ста ба ла! 
Пред став ник „Зе ле ни ла” је ре као да
је сна жан ве тар ко ји је ду вао то ком
не вре ме на обо рио чак 20 ста ба ла на
те ри то ри ји гра да, а да је јед но др во
па ло и пре пре чи ло са о бра ћај ни цу у
Ули ци Јан ка Чме ли ка. Ма ја Вит ман,
ди рек тор ка Ди рек ци је за из град њу
гра да, ис та кла је да се због не вре ме -
на по ква ри ло осам се ма фо ра, али да
су за хва љу ју ћи бр зој ин тер вен ци ји
сви по пра вље ни.  

Чел ник Ва тро га сно-спа си лач ке
је ди ни це Бо ро Мај кић оба ве стио је
да су то ком не вре ме на из би ла два
ма ња по жа ра, а да су у До му омла -
ди не због во де вар ни чи ле елек трич -
не ин ста ла ци је. Због то га је, по ње -
го вим ре чи ма, у тој кул тур ној уста -
но ви од ло же но пред ви ђе но отва ра -
ње из ло жбе.

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па в-
лов апе ло вао је на ди рек то ре „Хи ги -
је не”, „Зе ле ни ла” и „Во до во да” да
обез бе де де жур ство рад ни ка тих јав -
них ко му нал них пред у зе ћа то ком
це ле но ћи да би број ни за пу ше ни
слив ни ци на ули ца ма што пре би ли
очи шће ни.

Па влов је оба ве стио при сут не и да
су му из „Пе тро хе ми је” ја ви ли да су
има ли про бле ме у снаб де ва њу стру -
јом, али да се они ни су у ве ћој ме ри
од ра зи ли на про из вод ни про цес. До -
дао је и да су то ком не вре ме на деј -
ство ва ле че ти ри про тив град не ра -
кет не ста ни це.

М. Глигорић
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БИ ЛО, НЕ ПО НО ВИ ЛО СЕ! 

НЕ ВРЕ МЕ ИЗА ЗВА ЛО ХАОС У ГРАДУ

по ли ци је Јо ви ца Ми ло шев са оп -
штио је да су број ни гра ђа ни при ја -
ви ли оште ће ња на ко ли ма од гра да
ко ји је био ве ли чи не те ни ске лоп -
ти це, а не где и пе сни це. До дао је и
да је јед но др во па ло на пу ту ка Ра -
фи не ри ји и ре као да осим то га ни је
би ло дру гих ван ред них до га ђа ја ве -
ћих раз ме ра и ре ме ће ња јав ног ре -

да и ми ра. Ре као је и да је нај ва -
жни је да ни ко од гра ђа на ни је био
жи вот но угро жен.

Хит на по моћ збри ну ла ви ше по вре ђ них 
На чел ник До ма здра вља док тор Сло -
бо дан Ову ка оба ве стио је да се ле ка -
ри ма те уста но ве и Хит не по мо ћи ја -
ви ло ви ше на ших су гра ђа на са по се -
ко ти нама и по вре да ма од па до ва. 

Ре као је и да су оште ће на три са ни -
тет ска во зи ла, као и да је би ло по ло -
мље них ста ка ла на згра ди у Ми ло ша
Обре но ви ћа. Ње гов ко ле га ко ји је на
са стан ку Шта ба при су ство вао у име
Оп ште бол ни це оба ве стио је да су на
тој згра ди по ло мље на број на ста кла,
а да су с кро ва управ не згра де бол ни -
це код згра де По ли циј ске упра ве па -
ли не ки цре по ви. 

Ди рек тор „Во до во да” Алек сан дар
Ра ду ло вић из ја вио је да је не вре ме
ство ри ло број не про бле ме том јав -
ном ко му нал ном пред у зе ћу јер су на
мно го ме ста слив ни ци би ли за пу ше -

ГРАЂАНИ, ПРИЈАВИТЕ ШТЕТУ!

Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева обавештава грађане

да на писарници Градског услужног центра могу предати захтеве за на-

кнаду штете, која је изазвана на некретнинама и на пољопривредном зе-

мљишту. Ово се не односи на оштећења на аутомобилима. 

Захтеви морају бити у писаном облику и треба да садрже кратак опис

настале штете као и име и презиме, контакт телефон и фотографију (није

обавезна) објекта или усева који су оштећени.

Последњи рок за предају захтева је петак, 24. јун, до 15 часова.
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вих шест ме се ци ове го ди не Тр жи шна
ин спек ци ја об и шла око 950 бен зин -
ских пум пи ши ром Ср би је и узе ла на
про ве ру око 1900 узо ра ка го ри ва.

Од то га са мо 90 узо ра ка ни је ис пу -
ња ва ло пред ви ђе не стан дар де што
по оце на ма Тр жи шне ин спек ци је не
са мо да ни је ло ше, већ је у скла ду са
про се ком у европ ским др жа ва ма.

Оба вљен је и по да так да је пре по -
чет ка мар ки ра ња, тј. уба ци ва ња по -
себ не суп стан це у го ри во ко је до ла зи
на на ше тр жи ште, си ва еко но ми ја
чи ни ла око два де сет од сто про ме та
наф те, а да је са да тај про це нат знат -
но сма њен. 

Иа ко ове ин фор ма ци је ули ва ју оп -
ти ми зам, не сме ју се иг но ри са ти
упо зо ре ња Удру же ња нафт них ком -
па ни ја Ср би је да због пре ве ли ких
др жав них за хва та ња у це ни го ри ва
ње го ва про да ја на бен зин ским пум -
па ма кон стант но опа да и да је по но -
во ожи ве ла цр на бер за. 

Пре ма из ја ви пред сед ни ка тог
Удру же ња ко ју је дао за „Пан че вац”
не ма ни ка кве сум ње да ће, су о че ни
са ди ле мом да ли да да ју ви ше па ра
за ску пље го ри во на пум па ма или да
пла ћа ју ма ње пре про дав ци ма, би ти
све ви ше во за ча ко ји ће се опре де -
љи ва ти за дру гу оп ци ју. 

У та квој си ту а ци ји је од по себ ног
зна ча ја ак тив ност по ли ци је на су -
зби ја њу шве р ца у про ме ту го ри ва.
Не са мо да од хап ше ња пре про да ва -
ца има ју ко рист др жа ва и бу џет већ
и во за чи. Што је ма ње сум њи вог и
не про ве ре ног бен зи на у оп ти ца ју,
тим бо ље за њи хо ва во зи ла. 

М. Г. 

„Граду”, збогом, претерао си
Је л’ сте чу ли за ку ћу стра ве и ужа са под име ном „Град”? За оне ко -
ји не зна ју, то је оно хо рор ме сто у цен тру гра да, у Ули ци бра ће Јо ва -
но вић, где де ци, на шој де ци од 12 до 17 го ди на, за ле пе па ре – 3.500
ди на ра по сто лу плус цех за екс тра на руџ би не, ува љу ју ап синт (од 70
до 90 од сто ал ко хо ла), бр ља-вот ку, ра ки је шти ну и то ме слич но. То је
оно ме сто ис пред ког се сва ког пет ка и су бо те уве че ту ку, ју ре и бо ду
но же ви ма, „пи зде у ма сов ка ма”, док с раз гла са све вре ме ис па да ју
ар ла у ци мејд бај Се са, Кр љу ша, Аца Бе ло Лу кац... При ја ва бе ше на
сто ти не; на и ђе „ма ри ца”, по ли цај ци ка жу „но-но” и оду; пи шу и они
не ка кве при ја ве, чи та их, ваљ да, не ко из ту жи ла штва. Или не?

Елем, реч је о ме сту зло чи на на ком је про ли ве на крв не што као
до бро ве че, а ко ма то зно ста ње на рај ца них пу бер те тли ја и, од три на -
е сте, ти неј џер ки не што као ла ку ноћ, не ви ди мо се... И, дра ги ро ди -
те љи, не за ва ра вај те се, фа кинг „Град” је по пу лар но ме сто, та мо у ре -
до ви ма на улаз че ка ју и ва ши клин ци, од 12 до 17 го ди на мла до сти.
Ка кве год вам они бај ке о гра ду при ча ли...

Ево са мо зрн ца пе ска ту га љи ве исти не што се, као у „Да ну мр мо -
та”, по на вља сва ког пет ка и су бо те: че тр на е сто го ди шња де вој чи ца,
тек за вр ши ла осми са од лич ним успе хом, спор тист ки ња, по че ла у
фа кинг „Град” да од ла зи пре два ме се ца, у по лу ко ма то зном ста њу до -
ве зе на је ко ли ма Хит не по мо ћи у не де љу у 00.29 са ти на деч је оде ље ње
пан че вач ке бол ни це. „Не ре а гу је на по зи ве и на гру бе дра жи, зе ни це
кру жне, сла бо ре ак тив не на све тлост. Упу ћу је се у прат њи ле ка ра и
мед. тех ни ча ра на ВМА, ток си ко ло ги ја”, сто ји из ме ђу оста лог у из ве шта ју
при јем ног оде ље ња ло кал не пе ди ја три је, ко ја, схва ти ли сте, ни је
опре мље на за ин тер вен ци је тог ти па.

Бе о гра ђа ни с ВМА су, пре при ча ће мо вам, кон ста то ва ли да је објек -
тив но ста ње све сти че тр на е сто го ди шња ки ње бли зу ко ма то зном, да
не мо же да ус по ста ви вер бал ни кон такт, те да је ток си ко ло шко-
-хе миј ском ана ли зом кр ви до ка за но при су ство етил-ал ко хо ла у кон -
цен тра ци ји од 1,57 про ми ла! То зна чи да је у тре нут ку па да ња у не -
свест има ла пре ко два про ми ла у кр ви! Бра во за „Град”!

Не бри ни те: де вој чи ца је из ста ња ду бо ког сна про бу ђе на по сле
пет са ти не све сти та ко што је при ми ла се дам бо ца ин фу зи је. Са да
је до бро...

Да ли зво ни ала рм? Тре ба ли да се де си да не ка при ча о на шој де -
ци не до че ка сре ћан крај, да се не ко отру је „ква ли тет ним” ап син том
и пре ми не у фа кинг „Гра ду” ка ко би град ска ко му нал на ин спек ци ја,
По ли циј ска упра ва Пан че ва, те професионалци из ту жи ла штва ре а -
го ва ли? За ко ном је за бра ње но то че ње ал ко хо ла већ ал ко хо ли са ним
ли ци ма, би ло ко је ста ро сне до би, а ка мо ли ма ло лет ни ци ма. При ме -
њуј те за ко не ви ко је ми за то пла ћа мо!

Да кле, ни је по ен та у то ме да се за тво ри та руп ча га, ра чу на мо да је
то го то ва ствар, тј. да не ма то ли ко нео д го вор не осо бе на од го вор ном
ме сту ко ја ће за та шка ти слу чај „Град”, ма ло лет нич ку Со до му и Го -
мо ру; по ен та је у то ме да се не до зво ли да се на ша ма ло лет на де ца
пре ме сте у сли чан тзв. ло кал и да уз по моћ ста ри јих гу руа што ми -
ри шу са мо кеш и ни шта дру го, као и амин ин спек ци је, по ли ци је и
ту жи ла штва, на ста ве са обез на њи ва њем. До из не мо гло сти. До смр ти,
да ле ко би ло.

За сва ки (не срећ ни) слу чај, чу ва ће мо овај текст. И обе ћа ва мо: по -
сла ће мо га пр вом сле де ћом не при ли ком свим ви шим суд ским, по -
ли циј ским и ту жи лач ким ин стан ца ма као до каз не чи ње ња кон крет -
них љу ди у град ским ин сти ту ци ја ма си сте ма чак и по сле ре ак ци је
јав но сти. Па нек ри зи ку ју ма ло и они, а не са мо ро ди те љи ко ји пу -
шта ју де цу у град...

чика Бранко не стаје... Да не псује-
мо, „препеваћемо”, вам његове речи,
а ви их преведите: у полни орган
женског родитеља, одакле ти право
тако да пишеш; водим љубав са оном
што рађа, то тако не може.

Баш тако Илићу, то тако не може.
Искрено су се новинарки извинили

дама која је присуствовала тој тира-
ди, те нешто касније и Неша Шале-
тић, председник панчевачких пензи-
онера. Кроз зубе је то учинио и Илић.
Лепо од њих, извињење прихваћено.

Али Бранко Илић, сложићете се,
не би требало више да присуствује
јавним скуповима. Да не брука ни
себе, а ни пензионере. С. Т.

Наш бен зин
(ни)је ква ли те тан

„Чим сам си пао бен зин на јед ној пум -
пи мо тор се од мах уга сио. Ко то кон -
тро ли ше?” „То чи мо јед но од нај ску -
пљих го ри ва у Евро пи а по ква ли те ту
је нај ло ши је”, „Због во де у бен зи ну мо -
рао сам да ме њам све ћи це и фил тер за
го ри во”. То је са мо ма ли део ре ак ци ја
на ших не за до вољ них во за ча ко је се
мо гу про чи та ти на ин тер не ту. 

С дру ге стра не, ако је ве ро ва ти др -
жав ним ор га ни ма, си ту а ци ја се
знат но по пра ви ла од ка да је пре две
го ди не по че ло тзв. мар ки ра ње го ри -
ва, ме ра ко ја је уве де на да би се за у -
ста ви ло снаб де ва ње бен зин ских
пум пи бен зи ном и ди зе лом ло шег
ква ли те та. 

Та ко је ових да на у не ким днев ним
но ви на ма об ја вљен по да так да је у пр -

Бранко Илић,
простачина

Позову те као новинара на јавни
скуп. Одеш тамо да радиш свој по-
сао. И, уместо тога – слушаш бесми-
слене увреде. Е, и то је вест.

Млада колегиница Сузана Првуљ
на време се појавила на скупштини
Градског удружења свих пензионера.
Односно, тачно на време да је изве-
сни Бранко Илић, пре догађаја и
пред публиком, „дохвати”. Из прве је
од њега, човека који деда може да јој
буде, добила да је „глупа новинар-
ка”, да му је уништила живот прет-
ходним текстом, па га сада прозива-
ју комшије...

Фина Сузана забезекнута, не веру-
је да се то дешава, непријатно јој. А

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Детаљи што отварају ширу слику.

На карневалу, прошле суботе

Снимио Владимир Ђурђевић

• Курта је заменио Мурту. То је једина тактичка промена у нашој екипи. 

• Бити или не бити? Ми немамо алтернативу. 

• Ко није лудо заљубљен у великог вођу, тај је емоционално незрео!

• Код нас све ради али ништа не функционише. Такав је систем. 

• Од кад смо раскрстили са монархијом, код нас царује ко стигне. 

• Непознати починиоци су обили цркву и однели вредну икону. 
Грађани увек нађу начина да се приближе Богу. 

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СВОЈЕ НЕ ДАМО, ИАКО ВИШЕ 

НЕМАЈУ ШТА ДА НАМ УЗМУ! 

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО



на гра де би ће део бу ду ћег
му зе ја по све ће ног Гли ги –
ре као је Ми тро вић.

Је дан од екс по на та би ће и
ко фер с вред ним ства ри ма,
ко ји је го ре по ме ну ти Би би
Фи шер оста вио пан че вач ком

ша, по што је он ви ше пу та
про пу то вао пла не ту. Гли га је
50 го ди на био ре пре зен та ти -
вац Ју го сла ви је, уче ство вао
је на 150 нај ве ћих свет ских
тур ни ра и 50 пу та је на њи ма
био по бед ник. Све те и дру ге

ша хов ском ве ле мај сто ру. Ми -
тро вић ка же да у окви ру Шах-
клу ба у Пан че ву има про сто ра
за ле гат, од но сно му зеј по све -
ћен Гли го ри ћу, али не до ста је
нов ца за адап та ци ју про сто ра
и ви део-над зор.

Пу бли ку је кроз про грам
во дио глу мац Ми ро слав Жу -
жић, ко ји је ис при чао мно го
за ни мљи вих при ча о Гли го -
ри ћу и из нео мно штво ин -
фор ма ци ја о ге ни јал цу ко ји
ни је био успе шан са мо у ша -
ху, већ се оку шао и у сви ра -
њу, ком по но ва њу, пи са њу...
Ка ко би Жу ле ре као, че га год
се ла тио, Гли го рић је био
успе шан у то ме.

То ком ве че ри, пу бли ци су се
пред ста ви ли не ки од на ших
нај та лен то ва ни јих су гра ђа на:
пи ја ни ста Иван Ди нић, џез-пи -
ја ни ста Иван Алек си је вић, во -
кал на умет ни ца Алек сан дра
Би је лић Алек си је вић, кла ри -
не ти ста Ог њен По по вић, као и
хор Пан че вач ког срп ског цр -
кве ног пе вач ког дру штва, ко ји
во ди Ве ра Ца ри на. Д. М.

Пан че вач ки са ста ви „Ис каз”,
„Ре зер вни план”, „Ба не Глу -
ва ков трио”, „По лу мрак”,
„Пе ри од” и „Три гер” су у сре -
ду, 15. ју на, у дво ра ни „Апо ло”
при ре ди ли од ли чан кон церт
ху ма ни тар ног ка рак те ра, не
би ли при хо дом од ула зни ца
по мо гли кра гу је вач ком бај -
ке ру Де ја ну Сте ва но ви ћу Ја -
го ди да по но во про хо да. Том
при ли ком при ку пље но је око
50.000 ди на ра.

Као што је „Пан че вац” већ
пи сао, Сте ва но вић (1974) је
2014. го ди не до жи вео те шку
са о бра ћај ну не сре ћу и 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, на кон че 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.

Мла ди ћу се и да ље мо же
по мо ћи и то 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. М.

ХУ МА НИ МУ ЗИ ЧА РИ

При ку пље но око 
50.000 ди на ра

АКТУЕЛНО
Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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КА МУ ЗЕ ЈУ ПО СВЕ ЋЕ НОМ СВЕ ТО ЗА РУ ГЛИ ГО РИ ЋУ ГЛИ ГИ

Свет ски а наш ша хов ски ве ле мај стор

У СУБОТУ У НОВОМ СЕЛУ

Девета „Банатска труба”

Филм „Жр тво ва ње пи о на”о чу -
ве ном аме рич ком ша хи сти Бо -
би ју Фи ше ру имао је свет ску
пре ми је ру про шле го ди не. Ми,
Пан чев ци, свет ском а на шем
ша хов ском ве ле мај сто ру Све -
то за ру Гли го ри ћу Гли ги (1923-
2012) из гле да још ни смо ка дри
ни ле гат да на пра ви мо, иа ко је
мно го то га што је по се до вао за -
ве штао на шем гра ду. Не би ли
та гре шка би ла ис пра вље на,
Шах-клуб „Све то зар Гли го рић
Гли га” и ис так ну ти ша хов ски
рад ник Ми ла дин Ми тро вић,
по кре ну ли су ини ци ја ти ву за
осни ва ње фон да и му зе ја по -
све ће ног Гли ги, а пр ви ко рак
пред ста вљао је ху ма ни тар ни
му зич ко-сцен ски про грам,
при ре ђен у уто рак, 21. ју на, у
Кул тур ном цен тру Пан че ва.

– Рас по ла же мо вред ном
за о став шти ном, сви ме што
је Гли го рић ства рао у ра -
зним обла сти ма – у ша ху,
му зи ци, на у ци, спи са тељ -
ству, али и све ње го ве лич не
ства ри, до ку мен та, ме ђу ко -
ји ма и 18 ис пу ње них па со -

По во дом обе ле жа ва ња 120
го ди на од на стан ка сли ке
„Се о ба Ср ба” Па је Јо ва но ви -
ћа, нај вред ни јег де ла из фун -
ду са На род ног му зе ја Пан че во,
у пе так, 24. ју на, у 20 са ти, пан -
че вач ки Му зеј ће го сто ва ти у
До му Је вре ма Гру ји ћа у Бе о -
гра ду.

Као пр ва у ни зу ак тив но -
сти по во дом обе ле жа ва ња

зна чај ног ју би ле ја, у До му
Је вре ма Гру ји ћа би ће из ло -
же на ре про дук ци ја „Се о бе
Ср ба”, а ви ши ку стос исто -
ри чар Ср ђан Бо жо вић одр -
жа ће пре да ва ња у ве зи са ва -
жним исто риј ским до га ђа -
јем и ин спи ра ци јом за на -
ста нак ре мек-де ла нај ве ћег
срп ског сли ка ра ака дем ског
ре а ли зма. Д. М.

СТО ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА КА СНИ ЈЕ

При ча о „Се о би Ср ба”

Интернационални фестивал
фанфара под називом „Ба-
натска труба” биће одржан у
суботу, 25. јуна, у Банатском
Новом Селу.

Тог дана од 17 сати, у цен-
тру поменутог места, запо-
чеће дефиле трубача, а сат
касније испред споменика и

главни догађај када ће се с
по неколико нумера пред-
ставити бројни оркестри.

Циљ организатора мани-
фестације је очување музичке
баштине људи настањених на
овом подручју с акцентом на
дувачке инструменте.

Ј. Ф.

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СА ША ПА ВЛОВ ПО ВО ДОМ НЕ ВРЕ МЕ НА 

ПРО ТИВ ГРАД НА ОД БРА НА ИПАК ДЕ ЛО ВА ЛА 
На облак ко ји се 
фор ми рао над на шим 
гра дом ис па ље но 146
ра ке та 

Због без бед но сних
раз ло га ни је 
деј ство ва но над 
Пан че вом, већ са
уда ље них ста ни ца 

По во дом ве ли ког не вре ме на
ко је је у по не де љак по го ди ло
Пан че во, на ини ци ја ти ву гра -
до на чел ни ка Са ше Па вло ва
22. ју на одр жан je са ста нак у
Ре пу блич ком хи дро ме те о ро -
ло шком за во ду, ин сти ту ци ји
ко ја је над ле жна за про тив -
град ну од бра ну. 

Ру ко во ди о ци РХМЗ-а су оба -
ве сти ли Па вло ва да је про тив -
град на од бра на тог да на деј -
ство ва ла са три ста ни це (Са -
мош, Ва ље во и Бу ку ља) а да је
на гра до но сне обла ке над Пан -
че вом то ком не вре ме на ис па -
ље но 146 ра ке та. 

– По оце ни струч ња ка
РХМЗ-а то зна чи да је учи ње но
све што је мо гло да би се сма -
њи ла ште та и убла жи ло деј ство
обла ка – ис та као је Па влов. 

Он је до дао да су му над ле -
жни у РХМЗ-у об ја сни ли да
због без бед но сних раз ло га
про тив град на од бра на ни је
сме ла да деј ству је над Пан че -
вом, већ са мо са ста ни ца ко је
су уда ље не од на шег гра да. 

– Пре о ста је са мо да ве ру је -
мо љу ди ма ко ји су струч ни, а
ко ји су нам да ли и не ке ин -
струк ци је ка ко да пре вен тив но
по сту па мо у бу ду ћем пе ри о ду.
Оно што је нај ва жни је је да не -
вре ме ни је иза зва ло ве ли ке по -

вред ним објек ти ма, као и по -
љо при вред ним усе ви ма, а да
ће се, ка да се уста но ви њен
уку пан из нос, оба ве сти ти ре -
пу блич ки и по кра јин ски ор га -
ни да би се ви де ло да ли је мо -
гу ће оче ки ва ти да ће град ска
власт до би ти од њих не ку нов -
ча ну по моћ. 

– Па ра лел но с тим, град
Пан че во мо же пре ма За ко ну о
ван ред ним си ту а ци ја ма да из -
дво ји од ре ђе на сред ства као
по моћ за са ни ра ње по сле ди ца.
По на вљам, као по моћ, а не као
на док на ду ште те, ко ја је прав -
на ка те го ри ја и њу ис пла ћу ју
оси гу ра ва ју ћа дру штва, а не
ло кал на са мо у пра ва. Ко ли ки
ће би ти ни во по мо ћи за ви си

сле ди це због не до стат ка ра ке -
та, про тив град них стре ла ца
или не што слич но, као што се
при ча ло. Да их не ма до вољ но,
не ма их, али је на гра до но сне
обла ке то ком не вре ме на над
на шим гра дом, пре ма из ја ва -
ма над ле жних у Ре пу блич ком
хи дро ме те о ро ло шком за во ду
озбиљ но деј ство ва но – до дао је
Па влов. 

Он је ре као и да je до са да
1.300 на ших су гра ђа на под не -
ло зах те ве за на кна ду ште те од
гра да и по но вио да ће се они
при ма ти до пет ка, 24. ју на, до
15 са ти.

На гла сио је да ће се на осно -
ву тих зах те ва са мо утвр ди ти
ште та на стам бе ним и при -

Потоп: само једна од бројних оваквих сцена са градских улица

од сред ста ва бу џе та, ко је ће мо
већ сле де ћим ре ба лан сом да
из дво ји мо и да ски не мо са не -
ких по зи ци ја. Сход но то ме,
фор ми ра ће се јед на ко ми си ја
ко ја ће кроз ме то до ло ги ју да
од ре ди ни во по мо ћи за са ни -
ра ње тих по сле ди ца. 

Де фи ни са ње ме то до ло ги је
је ја ко ва жно, јер ће пре све га
да бу ду ува же не дру штве но
осе тљи ве ка те го ри је ста нов ни -
штва, а ту ми слим пре све га на
осо бе са ин ва ли ди те том, осо бе
ко је при ма ју со ци јал ну по моћ
и не за по сле ни. Да кле ме то до -
ло ги јом ће мо утвр ди ти ка ко ће
укуп на ма са би ти рас по ре ђе на
– додао је гра до на чел ник. 

М.Глигорић

По ет ски ма ра тон „Пе сми у
част” би ће одр жан у су бо ту,
26. ју на, у Ја бу ци, ка да ће на -
сту пи ти ше зде се так пе сни ка
из зе мље и ино стран ства.

Ор га ни за то ри Књи жев ни
клуб „Са ша Бо жо вић” из Ја бу -
ке и ло кал ни Дом кул ту ре
„Ко чо Ра цин” на овај на чин
по но во же ле да, про мо ци јом
ле пе ре чи, упу те по ру ку при ја -
тељ ства. Oчекује се уче шће
ли те рар них ства ра ла ца из Бе -
о гра да, Ни ша, Ћу при је, Чач ка,
Шап ца, Ки кин де, Но вог Са да,

Су бо ти це, Сен те, Вр шца и Ба -
нат ског Кар лов ца, као и го -
сти ју из Сло ве ни је, Хр ват ске,
Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке до -
ни је и Ира ка, као и пред став -
ни ка на ци о нал них ма њи на
на ста ње них у Вој во ди ни.

У окви ру глав ног про гра ма
сва ко по на о соб пред ста ви ће се
јед ном пе смом. Као и ра ни јих
го ди на, по тро је нај бо љих на -
гра ди ће и струч ни жи ри и пу -
бли ка, а за слу жним по је дин -
ци ма и ор га ни за ци ја ма би ће
до де ље но и не ко ли ко по ве ља.

Уло гу го ста-до ма ћи на
има ће Здрав ко Ко ка но вић
Ко ки из Мариборa (Сло ве -
ни ја) и Ад мир Џи брић из
Лу кав ца (Бо сна и Хер це го -
ви на), ко ји ће про мо ви са ти
сво је по ет ске зби р ке, што ће
учи ни ти и Дар ко Ха ба зин,
књи жев ник из Бе о гра да. Го -
сти ће има ти при ли ку да се
упо зна ју са де лом исто ри ја -
та Ја бу ке и, као сва ке го ди -
не, по се те Ер ге лу „Ве лич ко -
вић”.

Ј. Ф.

У СУ БО ТУ ЧЕ ТВР ТИ ПУТ „ПЕ СМИ У ЧАСТ”

Ше зде сет пе сни ка у Ја бу ци

Фуд бал ски клуб „Бо рац”,
је дан од нај ста ри јих спорт -
ских ко лек ти ва с ових про -
сто ра, ове го ди на про сла -
вља леп и ре дак ју би леј –
де вет де це ни ја по сто ја ња.

Упра ва стар че вач ког клу -
ба свој ски се по тру ди ла да
про сла ва 90 ро ђен да на бу де
за пам ће ње, па све љу би те -
ље нај ва жни је спо ред не
ства ри на све ту у Пан че ву и
око ли ни, у не де љу, 26. ју на,
оче ку је леп и за ни мљив
спорт ски до га ђај.

На и ме, тог да на ће у Стар -
че ву го сто ва ти бе о град ска
„Цр ве на зве зда”, шам пи он и

нај бо љи клуб у Ср би ји. Пре -
ма на ја ва ма, „цр ве но-бе ли”
ће на сту пи ти у ком плет ном
са ста ву, а тре нер шам пи о на
Ми о драг Бо жо вић Гроф ће
меч у Стар че ву ис ко ри сти ти
да про ве ри по је ди не игра че
и ко нач но од лу чи ко ће оти -
ћи на при пре ме у Сло ве ни ју
и кон ку ри са ти за цр ве но-
-бе ли дрес у по хо ду на Ли гу
шам пи о на.

„Бо рац” про тив „Цр ве не
зве зде”... Пра зник фуд ба ла у
Стар че ву... Утак ми ца по чи -
ње у 18 са ти. До га ђај ко ји се
не про пу шта! Це на ула зни це
из но си 200 ди на ра. А. Ж.

У НЕ ДЕ ЉУ, 26. ЈУ НА

„Црвена звезда”
гостује у Старчеву



Редовна седница Скупштине
Градског удружења свих пен-
зионера одржана је у понеде-
љак, 20. јуна. Према речима
Ненада Шалетића, председни-
ка ове организације, било је
неопходно да се прокомента-
рише сазивање ванредне Скуп-
штине појединих пензионера
који су, како тврди, самостал-
но, нелегално и без ингерен-
ције то урадили.
– Зна се по Статуту какав је
протокол заказивања ванред-
не Скупштине. То се ради пи-
саним путем уз образложење
разлога и достављање дневног
реда, а о томе морају бити оба-
вештени председник, управни
одбор и чланови. Након тога, у
року од 30 дана, она би мора-

ла да буде одржана, а до тога
није дошло јер су они ишли
нелегалним путем – изјавио је
Шалетић.

Рекао је како је немогуће да
преузму ово удружење и да ру-
ководе њиме, већ само могу да
оснују ново. Додао је  да је он
и даље на месту председника
и да може да буде смењен са-
мо у случају легалног сазива-
ња седнице на којој би му
чланство указало неповерење. 
Коментаришући изјаву Петра

Дошена да је чуо како је поје-
диним члановима дељен новац
зарад лојалности, Шалетић је
истакао да то није истина, већ
да је донета одлука да се свим
месним одборима легално ис-
плате средства од добити
удружења.

Поред чланова и представ-
ника свих месних организаци-
ја, овом састанку присуство-
вао је Милан Ненадић, пред-
седник удружења пензионера
Војводине.

Град ски од бор Со ци ја ли стич -
ке пар ти је Ср би је сма тра да би
тре ба ло на нај бо љи на чин
при пре ми ти град ску пла жу
ка ко би мо гла да функ ци о ни -
ше то ком овог ле та и на ред -
них го ди на.

– Ле то је по че ло, Пан че во се
на ла зи на две ре ке, и сто га не
би тре ба ло да за бо ра ви мо све
су гра ђа не ко ји не ће би ти у мо -
гућ но сти да оду на мо ре, пла -
ни ну или ба њу ка ко би се од -
мо ри ли – из ја вио је Љу бо мир
Ста ни шић, пот пред сед ник ГО
СПС-а, на кон фе рен ци ји за
но ви на ре, одр жа ној у сре ду,
22. ју на.

До дао је ка ко прет по ста вља
да ће би ти нов ча них про бле -
ма, али и да пред сто ји ре ба -
ланс бу џе та пу тем ко јег би од -
ре ђе на фи нан сиј ска сред ства
мо гла да се усме ре ка уре ђе њу
пла же.

– Пан че во тре ба да во ди ра чу -
на о то ме, јер има мо са мо ба -
зен и ка ча ре вач ко је зе ро ко је
је про те кле го ди не про гла ше -
но си гур ном зо ном за ку па ње.
То је ма ло у од но су на број
гра ђа на, па се де ша ва ло да од -
ла зе на ди вље пла же ко је су
не кон тро ли са не, а би ло је и

ута па ња нај мла ђих. Циљ је да
се та кви до га ђа ји спре че – ис -
та као је Ста ни шић.

Он је овом при ли ком го во -
рио и о не вре ме ну ко је је за хва -
ти ло Пан че во и на гла сио ка ко
мо ра ју да се са ни ра ју тро шко ви
и мно го број ни про бле ми ко ји
су на ста ли услед не по го де.

Про мо ци ја збор ни ка ра до ва
„РСК–и сто риј ски и ге о по ли -
тич ки узро ци фор ми ра ња,
оку па ци ја и по сље ди це”, одр -
жа на је у че твр так, 16. ју на, у
чи та о ни ци Град ске би бли о те -
ке, а у ор га ни за ци ји Кра ји -
шког де мо крат ског фо ру ма. О
књи зи су го во ри ли: Ми ло рад
Оп се ни ца, управ ник Кра ји -
шког кул тур но-исто риј ског
цен тра, Мом чи ло Ди клић,
струч ни са вет ник у Ин сти ту ту
за европ ске сту ди је, 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, Мир ко Ра да ко вић, пу -
ков ник, а мо де ра тор је био
Ми лан Мр ке ла, пред сед ник
КДФ-а.

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
и штам па но ово де ло ко је са -
др жи ра до ве три де сет два ау -
то ра.

Го во ре ћи о са мом са др жа ју
збор ни ка, Су бо тић је ис та као
да је по де љен на на уч ни део
ко ји су пи са ли исто ри ча ри,
по ли ти ко ло зи, лин гви сти, ет -
но ло зи, и на све до че ња вој ни -
ка ко ји су уче ство ва ли у ра ту.

До дао је ка ко је је дан од ци ље -
ва књи ге да ука же на чи ње ни -
цу да су Кра ји шни ци исто риј -
ски уте ме ље ни на под руч ју с
ког су про те ра ни.

Ди клић је ка зао да је Ре пу -
бли ку Срп ску Кра ји ну ство ри -
ла хр ват ска по ли ти ка, јер Ср -
би ни су мо гли да при хва те ње -
ну власт, због то га што ни ка да
ни је спро ве ден про цес де у ста -

ши за ци је, а о Од бо ру за од бра -
ну Ср ба Кра ји шни ка ко је су
нео сно ва но оп ту жи ле Хр ват -
ска и Фе де ра ци ја Бо сне и Хер -
це го ви не, го во рио је Ра да ко -
вић.

– Ус по ста ви ли смо кон такт
са спе ци јал ним су дом за рат -
не зло чи не у Бе о гра ду и до го -
во ри ли смо да сва ка осо ба ко -
ја се про це су и ра мо же да узме
адво ка та по слу жбе ној ду жно -
сти – из ја вио је он.
Оп се ни ца је овом при ли ком
на вео ка ко је глав ни циљ Кра -
ји шког кул тур но –и сто риј ског
цен тра да за др жи, за шти ти и
очу ва, кул тур не, на уч не, спорт -
ске, при вред не, и дру ге на род не
вред но сти.

При сут ни ма, ко јих је би ло
око 50, обра ти ли су се и Ви о ле -
та Ни ко лић, хе ми чар, и Ми -
шел Зу бе ни ца, сту дент Фа кул -
те та по ли тич ких на у ка, а за на -
род не пе сме и звук гу са ла ко ји
се чуо, био је за ду жен Алек сан -
дар Та у шан.

ПОЛИТИКА
Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Ко је крив 
за на ста лу ште ту?

КРА ЈИ ШКИ ДЕ МО КРАТ СКИ ФО РУМ

Одр жа на про мо ци ја збор ни ка ра до ва 

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МА РИ НИ КА ТЕ ПИЋ, НА РОД НА ПО СЛА НИ ЦА ЛСВ-а

ЗА ЈЕД НА КОСТ СВИХ ГРА ЂА НА
Нео п ход но су о ча ва ње
с рат ном про шло шћу

Ме сто у са ли нај ви шег за ко -
но дав ног те ла Ср би је до би ла
је Ма ри ни ка Те пић из ре до ва
Ли ге со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не, до ско ра шња по кра -
јин ска се кре тар ка за спо рт и
омла ди ну. Тим по во дом раз -
го ва ра ли смо с њом о при о ри -
те ти ма и пла но ви ма у бу ду -
ћем ра ду у Скуп шти ни Ре пу -
бли ке Ср би је.

Она сма тра да по ред при -
су ство ва ња на сед ни ца ма, и
укљу чи ва ња ми кро фо на, по -
сто ји низ дру гих мо гућ но сти
да се ак тив но уче ству је у пар -
ла мен тар ном жи во ту, то јест,
кроз рад дру гих те ла и умре -
жа ва ња ко је по слов ник омо -
гу ћа ва.

Ре кла је и да ће по ред са мог
по сла нич ког ра да у Скуп шти -
ни би ти и чла ни ца Од бо ра за
европ ске ин те гра ци је, Одборa
за пра ва де те та, а нај ве ро ват -
ни је и пред сед ни ца пар ла мен -
тар ног Oдбора за ре про дук -
тив но здра вље, ХИВ и род на
пи та ња.

– Из у зет но ви со ко је би ла це -
ње на на ша ини ци ја ти ва и ис -
ку ство на пу ту уво ђе ња вас пи -
та ња о ре про дук тив ном здра -
вљу у обра зов ни си стем Ре пу -
бли ке Ср би је. Све пан че вач ке
сред ње шко ле уче ству ју у том
про јек ту, он је пре по знат на
те ри то ри ји го то во це ле др жа -
ве, а ши ри се и по ре ги о ну.

про шло шћу, а бли жи се би тан
да тум, 11. јул, ка да мо же мо да
оче ку је мо нов пред лог де кла -
ра ци је у Сре бре ни ци. Ми ли -
га ши де фи ни тив но ће мо се
при кљу чи ти и ве ру јем да ће се
со ци јал де мо крат ски тон у
пра вом сми слу са да мно го ви -
ше осе ти ти у Скуп шти ни – на -
гла си ла је она.

Го во ре ћи о за ко но дав ној
вла сти, ис та кла је ка ко је ве о -
ма бит но да има ме сто ко је јој
при па да, то јест, да не до ла зи
до си ту а ци је ка да ће је из вр -
шна власт „пре сли ша ва ти”.

– Не ми слим ни на ка кву
не га тив ну ко но та ци ју, већ да
је нео п ход но ис по што ва ти
ред, за кон, а и са ми ман да ти
ко је смо до би ли то пред ви ђа -
ју. Из вр шна власт спро во ди
од лу ке ко је до но си На род на
Скуп шти на. Срећ на окол ност
је то што сам до пре не ко ли ко
да на би ла њен део, као по кра -
јин ска се кре тар ка за спо рт и
омла ди ну, па знам и дру гу
стра ну, то јест, по зна јем про -
бле ме с ко ји ма се су сре ћу из -
вр шни ор га ни ка да „за ка же”
за ко но дав на власт – на ве ла је
Те пи ће ва.

Овом при ли ком ка за ла је да
је за хвал на што се у пар ла мен -
ту на ла зи још не ко ли ко на ших
су гра ђа на, јер се на да да ће без
об зи ра на раз ли чи тост стра -
нач ких оп ци ја ко јим при па да -
ју, би ти со ли дар ни у еле мен -
тар ним ства ри ма ка да су ло -
кал не по ли ти ке у пи та њу.

кост свих гра ђа на, без об зи ра
на на ци о нал ну, вер ску или за -
ви чај ну при пад ност, а ис та кла
је ка ко је ве о ма сен зи бил на у
ве зи са пи та њи ма пра ва же на.
– По ред све га то га, из у зет но је
бит но и су о ча ва ње с рат ном

Сма трам да је то пе чат ко ји је
обе ле жио лич но мој и рад По -
кра јин ског се кре та ри ја та за
спо рт и омла ди ну – из ја ви ла је
Те пи ће ва.

Ис ти чу ћи при о ри те те, ре кла
је да ће се за ла га ти за јед на -

ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ СВИХ ПЕНЗИОНЕРА

Немогуће преузимање наше организације СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СР БИ ЈЕ

Уре ди ти град ску пла жу

Предраг Патић, менаџер
Градског одбора Либерално–
Демократске партије, изја-
вио је како се у случају нашег
суграђанина Драгана Дома-
зетовског, који штрајкује ис-
пред панчевачког суда због
донете пресуде о исељењу из
куће, заправо ради о догађају
без преседана, где се апсо-
лутно очитава правна неси-
гурност грађана Србије.

– Невероватно је да у овој
ситуацији држава не сноси
никакве последице и да се
потпуно дистанцира од чи-
тавог случаја, провлачећи
све као законске параграфе
по којима је нешто морало

да се одлучи. У донетој од-
луци суда нема правде, а она
је уз спровођење закона ње-
гов основни задатак – иста-
као је Патић, у среду, 22. ју-
на у обраћању медијима.

Казао је и да је то правно
неодржива ситуација, јер је
Домазетовски легално ку-
пио кућу која је регуларно
уписана у све државне књи-
ге, а он је оштећен.

– Уколико је било непра-
вилности у раду државних
органа, последице треба да
сноси држава. Она мора да
штити своје грађане и треба
да реагује на прави начин –
подвукао је Патић.

ЛИБЕРАЛНО–ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Правна несигурност 
грађана

Чла но ви Град ског од бо ра
Срп ског по кре та Две ри по -
ста вља ју пи та ње ко је крив
за на ста лу ште ту про у зро ко -
ва ну не вре ме ном ко је је за -
хва ти ло Пан че во у по не де -
љак, 20. ју на. На ве ли су ка ко
су на стра да ли цре по ви и
про зо ри на ку ћа ма, бол ни ци
и вр ти ћи ма, ау то бу ска ста ја -
ли шта, ау то мо би ли, као и
њи ве и воћ ња ци.

Ми лу тин Илић, члан По -
кре та, у обра ћа њу ме ди ји -
ма, у сре ду, 22. ју на, ис та -
као је ка ко је увек би ло нов -
ца за „на ду ва не” из но се на
кон кур си ма, из ми шље не и
не по треб не про јек те, ха ле
спор то ва, ли ме не тр го ве и
не по сто је ће не вла ди не ор -
га ни за ци је.

– Због све га то га ни ка да ни -
је би ло сред ста ва за деч је опе -
ра ци је, ма мо граф, школ ске
уџ бе ни ке, ужи ну и бо ље усло -
ве у бол ни ци. По ста вља се пи -
та ње ко је крив, да ли су ло ши
до ма ћи ни, или ми ко ји та кви -
ма да је мо мо гућ ност да из но -
ва тро ше је дан од нај ве ћих бу -
џе та у Ср би ји, а пан че вач ки,

ко ји из но си 5.661.561.700 ди -
на ра, то сва ка ко је сте – из ја -
вио је Илић.

Ка зао је да јед на про тив -
град на ра ке та ко шта око
35.000 ди на ра, али и да оне
ни су ку пље не, до дав ши да
јед ну ста ни цу од по сто је ћих
15 оп слу жу је чо век ко ји до -
би ја из у зет но ма лу на кна ду,
то јест, 4.000 ди на ра, што је
до ве ло до то га да мно ги ви -
ше не же ле да ра де тај по сао.

– Не да ле ко од нас, у Вр ш-
цу, ко ји има не у по ре ди во
ма њи бу џет од на шег гра да,
ло кал на са мо у пра ва је ку пи -
ла ра ке те и, уз део ко ји се
пла ћа са ре пу блич ког ни воа,
до пла ћу је 10.000 ди на ра
сва ком стрел цу, а то је му -
дро по тро шен но вац – на -
гла сио је Илић.

Овом при ли ком, Две ри су
ис та кле да ће, ка да бу ду би -
ле на вла сти, би ти нов ца и за
де цу, шко ле, про тив град не
ра ке те и здрав ство. Сма тра ју
да фи нан сиј ских сред ста ва
има до вољ но, али да је нео п -
ход но усме ри ти их на ре ша -
ва ње бит них про бле ма.



Електрана би била први
пројекат, а могућа су и
друга улагања

Град ско ве ће усво ји ло је у пе так, 17.
ју на, за кљу чак ко јим је при хва ти ло
Про то кол о са рад њи из ме ђу Ми ни -
стар ства ру дар ства и енер ге ти ке
Ср би је и ки не ских ком па ни ја „Chi-
na machinery engineering corpora-
tion” и „China-Africa investment and
development co. Ltd:”. Овај до ку -
мент од но си се на фи нан си ра ње и
из град њу елек тра не за про из вод њу
елек трич не енер ги је од от па да у Ср -
би ји, тач ни је у Пан че ву.

Ка ко је на сед ни ци Ве ћа об ја сни -
ла Ени са Аго вић Хо ти, се кре тар ка
Се кре та ри ја та за фи нан си је Пан че -
ва, Ме мо ран дум о раз у ме ва њу у ве -
зи с овим про јек том Ми ни стар ство
и ки не ске фир ме пот пи са ли су 26.
но вем бра 2015, а на кон што пан че -
вач ка вла да при хва ти текст Про то -
ко ла овла сти ће гра до на чел ни ка Са -
шу Па вло ва да га пот пи ше. По сле
то га ће овај до ку мент би ти до ста -
вљен град ској Скуп шти ни, али као
ин фор ма тив на тач ка. То зна чи да ће
од бор ни ци као пред став ни ци гра ђа -
на мо ћи да рас пра вља ју о из град њи
елек трич не цен тра ле на от пад, али
не и да о њој до но се од лу ку.

Усва ја ње по ме ну тих до ку ме на та
на свим овим ин стан ца ма омо гу -
ћи ће из ра ду Сту ди је о оправ да но -
сти та квог објек та и ка кав би био
ње гов зна чај са еко ном ског, тр жи -
шног и еко ло шког ста но ви шта. Се -
кре тар ка за фи нан си је ис та кла је
да ће се при из ра ди Сту ди је по себ -
но во ди ти ра чу на о по што ва њу за -

кон ског на че ла хи је рар хи је упра -
вља ња от па дом.

– Из у зет на ми је част и за до вољ ство
што је Пан че во кроз пот пи си ва ње
овог Ме мо ран ду ма по ста ло ак тив ни
уче сник у бу ду ћим ин ве сти ци ја ма
ко је ће Ки на има ти у Ср би ји на
осно ву ме ђу др жав ног спо ра зу ма ко -
ји ће пред сед ник и пре ми јер Ср би је
пот пи са ти са пред сед ни ком Ки не.
Ме мо ран дум је прав но нео ба ве зу ју -
ћи акт ко ји по ка зу је до бру во љу обе
стра не да фор ми ра ју рад ну гру пу ко -
ја ће се ба ви ти ана ли зом упра вља ња
ко му нал ним от па дом у Ср би ји и
Пан че ву, као и сту ди јом слу ча ја. У
од но су на ре зул та те тих сту ди ја би ће
пред ло же на од го ва ра ју ћа ре ше ња, а
ако их обе стра не при хва те би ће
фор ми ра но ме шо ви то при вред но
дру штво за из град њу елек тра не на
ко му нал ни от пад – ре као је Па влов.

Он је на гла сио да је реч о јед ној
од мо гу ћих ки не ских ин ве сти ци ја у
на шем гра ду о ко ји ма је пре не ко -
ли ко ме се ци раз го ва рао са ам ба са -
до ром Ли Ман чан гом.

За мо љен да про ко мен та ри ше ме -
диј ске из ве шта је о то ме ка ко ће Ки -
не зи у Пан че ву из гра ди ти „стра те шку
лу ку” и ин ду стриј ску зо ну, Па влов је
ре као ка ко „не мо же да по ми ње де -
та ље” те да је „до ста ства ри ини ци -
ра но, али без кон крет них пра ва ца
раз во ја та квих про је ка та”. Гра до на -
чел ник је по но вио да је Пан че во за -
ин те ре со ва но за ожи вља ва ње „Грин -
фил да 2”, ин ве сти ра ње у Ста кла ру и
мно ге дру ге обла сти при вре де, о че -
му ће би ти тек раз го ва ра но у на ред -
ном пе ри о ду.  

Д. В. 
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Не вре ме пра ће но гра дом ко ји је до -
сти зао ве ли чи ну те ни ске лоп ти це за -
хва ти ло је Пан че во и око ли ну у по не -
де љак, 20. ју на. Уни ште ни кро во ви,
ау то мо би ли, по љо при вред но зе мљи -
ште и низ дру гих имо ви на би ли су
уоч љи ви од мах по за вр шет ку олу је. 

Пи та ли смо су гра ђа не да ли су њи -
хо ви објек ти на стра да ли, као и да ли
је та вре мен ска не по го да мо гла да се
спре чи или убла жи.

ДЕ САН КА КЕ БИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја за и ста имам ве ли ку ште ту. Цре -
по ви су рас ту ре ни, а ве ран да је у ве о -
ма ло шем ста њу. Во да је чак про др ла
у со бу и не знам шта да ра дим. При -
ја ви ла сам ште ту у Град ској упра ви и
на дам се да ће не ко до ћи што пре.
Сма трам да та кво не вре ме ни је мо -
гло да се спре чи, ни ти да се убла жи.

СЛА ВЕН ЖИВ КО ВИЋ, ку вар:
– С об зи ром на то да сам у то вре -

ме био у Бе о гра ду, не знам ко ли ко је
стра шно би ло не вре ме, али по на чи -
ње ној ште ти ко ју сам уо чио, прет по -

ста вљам да је би ло ја ко. Мо јој та шти
у Ја бу ци је кров од ку ће пот пу но уни -
штен, ро лет не су скроз по ло мље не, а
број ау то мо би ла ко ји су на стра да ли
је ве лик.

РА ДО МИР БА ЈИЋ, ко но бар:
– Сма трам да је то не вре ме мо гло

да се спре чи пу шта њем про тив град -
них ра ке та. Ни шта мо је ни је на стра -
да ло, али град је по лу пао пре ви ше
обје ка та, цре по ви на ку ћа ма су уни -
ште ни, ко ла су раз лу па на, а о по љо -
при вред ном зе мљи шту да не
причаm. Ште та је то ли ко ве ли ка да
се са да пи там шта ће мо је сти за два
ме се ца.

РУТ ЛИХ ТЕН ТАЛ, 
ад ми ни стра тив ни рад ник:

– Ве ру јем да је не вре ме мо гло да
се спре чи да су над ле жни би ли у
при прав но сти и спрем ни да ре а гу ју.
Ја сам има ла не ку ма њу ште ту, али
то је за не мар љи во у од но су на све
што сам ви де ла. Мно го кро во ва и
про зо ра, ау то мо би ла је по лу па но.

Бит но је да се та ква си ту а ци ја не
по но ви, то јест, да се на ред ног пу та
слу жбе бо ље ор га ни зу ју.

МА РИ ЈА ТРИ ФУ НО ВИЋ, ди зај нер:
– То не вре ме се ни је од јед ном ство -
ри ло, над ле жни су би ли ин фор ми са -
ни да сти же ка Пан че ву и сход но то -
ме мо гли су си ре на ма за уз бу ну да
оба ве сте на род ка ко би скло нио и за -
шти тио ма кар по крет ну имо ви ну.
Лич но ни сам пре тр пе ла ве ли ку ште -
ту, али је мно го гра ђа на за и ста ло ше
про шло.

ЗДРАВ КО ПИ ЛИ ПО ВИЋ, 
еко но ми ста:

– Си гур но је мо гло ви ше да се ура -
ди ка ко би се спре чи ло или ма кар
убла жи ло не вре ме ко је нас је за те -
кло. Сма трам да нам фа ли пре вен -
тив на за шти та, то јест, да над ле жни
увек мо ра ју да бу ду спрем ни да ре а -
гу ју. Ја ни сам имао ве ли ку ште ту, не -
ко ли ко цре по ва је уни ште но, али то
је за не мар љи во.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Т. ЛИХТЕНТАЛР. БАЈИЋ М. ТРИФУНОВИЋ З. ПИЛИПОВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КВЕ СУ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ВРЕ МЕН СКЕ НЕ ПО ГО ДЕ?

Ште та је ве ли ка

С. ЖИВКОВИЋД. КЕБИЋ

Оп ту жбе опо зи ци је да
власт не уме да тро ши 
но вац на ин ве сти ци је

Дру га стра на се из го ва ра ла
на ком пли ко ва не про це ду ре 

Прак тич не по сле ди це по след ње сед -
ни це Скуп шти не Пан че ва одр жа не у
пе так, 17. ју на, тре ба ло би да бу ду по -
зи тив не по гра ђа не и при вре ду, јер су
од бор ни ци усво ји ли низ из ме на
план ске до ку мен та ци је ко ји ће омо -
гу ћи ти лак ше до би ја ње до зво ла за
град њу у по је ди ним де ло ви ма гра да
и се ли ма, те у ју жној зо ни. Ме диј ски
и по ли тич ки гле да но, то за се да ње ка -
рак те ри са ли су углав ном не у спе шни
по ку ша ји опо зи ци је да до би је од го -
во ре на не ка на чел на и кон крет на
пи та ња у ве зи са на чи ном на ко ји се
во ди Град.

Да кле, о пр вој те ми ни је би ло спо -
ра, па ће гра ђа ни око Хи по дро ма, те
на Стре ли шту, у Вој ло ви ци, То по ли и
Гло го њу убу ду ће лак ше до би ја ти до -
зво ле за град њу, а око Ка ча ре вач ког
је зе ра ће мо ћи да бу де из гра ђе на
нео п ход на ин фра струк ту ра. Та ко ђе
су ство ре ни ур ба ни стич ки усло ви да
„Пе тро хе ми ја” јед ног да на из гра ди
нео п ход ну фа бри ку по ли про пи ле на,
а „Тран снаф та” ће мо ћи да опре ми
сво је зе мљи ште у бли зи ни Ра фи не -
ри је где на ме ра ва да на пра ви ре зер -
во а ре за нафт не де ри ва те.

КИ НЕ СКИ ПРЕД ЛО ЗИ ЗА ПАН ЧЕ ВО

Стру ја од от па да 
СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

БУ РА ЗБОГ БИВ ШЕГ БУ ЏЕ ТА
град ску власт има ће их. Не што ни сам
при ме тио да сте има ли при мед бе док
сте би ли на вла сти, не го сте ћу та ли –
од го во рио је Жив ко вић. 

Он је обе ћао да ће од го во ри ти на сва
пи та ња ко ја ин те ре су ју од бор ни ке,
али се ка сни је ви ше ни је огла ша вао.

Јо ва но вић је од го во рио да је ћу тао
за то што ни је имао шта да хва ли, а да
кри ти ку је ни је мо гао, јер би га из ба -
ци ли из стран ке.

– До би је ни су тран сфе ри од дру гих
ни воа вла сти од 230 ми ли о на ди на ра,
а по тро ше но је је два 145 ми ли о на.
По ли тич ко ру ко вод ство Гра да не уме
да по тр о ши но вац за ко ји ни је нит
ора ло нит ко па ло, а то су кре ди ти и
тран сфе ри. Го ри су са мо ди рек то ри
јав них и ко му нал них пред у зе ћа, јер
су од бед них 170 ми ли о на до би је них
из бу џе та ус пе ли да по тр о ше са мо 55
ми ли о на – оце нио је Јо ва но вић.

Слич не за мер ке из нео је и Оли вер
Пет ко вић (ЛСВ). Он је по ста вио и не -
ка кон крет на пи та ња.

– Шта је са про јек том из ра де тех -
нич ке до ку мен та ци је за од вод ња ва ње
по љо при вред ног зе мљи шта у Гло го њу
вред ним 2,1 ми ли о на ди на ра. Он је
тре ба ло да бу де ре а ли зо ван то ком
2014, али не ма из ве шта ја да је то
учи ње но ни та да, а ни 2015. го ди не.
Ко ма са ци ја у Гло го њу је за по че та, а
он да је про је кат вра ћен на до ра ду ка -
ко би би ла на ста вље на, али су про -
шле две го ди не а то се ни је до го ди ло.
Реч је о по слу од 174 ми ли о на ди на -
ра – на вео је Пет ко вић.

за тра жио да се пред у зе ћи ма да још
ма ло вре ме на јер је За кон не дав но
сту пио на сна гу.

По нов но од су ство ва ља ног ди ја ло -
га ан та го ни зо ва них стра на у Скуп -
шти ни иза зва ло је оштре кри ти ке
опо зи ци је. Вла дан Ке ље вић (ЛСВ) је
већ на по чет ку сед ни це за тра жио
екс по зе гра до на чел ни ка о то ме шта
власт пла ни ра да ра ди на ред не че ти -
ри го ди не.

– Скуп штин ска го вор ни ца је ме сто
за рас пра ву, а не да се не по сред но
на кон сед ни це др же кон фе рен ци је за
но ви на ре на ко ји ма но ви на ри Те ле -
ви зи је Пан че во тра же да вла да ју ћа
стран ка ко мен та ри ше на вод ну не моћ
опо зи ци је. То је не до пу сти во, али сви
зна мо ка ко ра ди ТВ Пан че во – ре као
је Ке ље вић.

Ће бић (ДЈБ) је на ја вио да ће опо -
зи ци о ни од бор ни ци убу ду ће са ми од -
го ва ра ти на сво ја пи та ња, кад већ
власт ћу ти.

– Има ли смо слу чај да је Киш ре а -
го вао, јер му је ваљ да би ло не при јат -
но. Ни је ми ја сно за што су већ ни ци
при сут ни ако ни шта не ће да ка жу.
На ше ту ма че ње је да од бор ни ци и
већ ни ци не зна ју од го во ре, јер ве ру -
јем да би их да ли да их зна ју. Ја сно је
да ов де ко ло во ди не ко ли ко љу ди, а
да су од бор ни ци и већ ни ци иза бра ни
та ко да ћу те. За то ће мо ми по ста вља -
ти пи та ња, а у бу дућ но сти ће мо да ва -
ти и од го во ре – ре као је Ће бић.

Де мо кра та Јо ва но вић је био још
оштри ји у кри ти ци вла да ју ће ве ћи не.

– Ни је то ни шта нео че ки ва но с об -
зи ром на то да се ра ди о вла сти ко ја
је ком би на ци ја не ком пе тент но сти и
аро ган ци је. При то ме сма тра ју да је
при род но да у ло кал ним скуп шти на -
ма не го во ри ни ко, а на вр ху го во ри
са мо је дан чо век, и то у свим про гра -
ми ма од ју тра до ве че ри, са две кон -
фе рен ци је за штам пу у ме ђу вре ме ну.
Они не раз у ме ју шта је јав на функ ци -
ја. Ни је ци ви ли за циј ски да иг но ри шу
опо зи ци ју, јер на тај на чин иг но ри шу
гра ђа не ко ји су за ту опо зи ци ју гла са -
ли – ре као је Јо ва но вић.

Ипак, у од но су на прет ход ну сед ни -
цу пар ла мен та, на чи њен је по мак у
ди ја ло гу, а на ред на при ли ка за по -
пра вља ње ути ска о скуп штин ском
жи во ту Пан че ва ука за ће се при ли ком
усва ја ња ре ба лан са бу џе та кра јем
овог или по чет ком на ред ног ме се ца.

Д. Ву ка ши но вићОпо зи ци о ни од бор ни ци ће убу ду ће са ми од го ва ра ти на сво ја пи та ња 

Спор из ме ђу опо зи ци је и вла сти
на стао је та мо где га до сад го то во ни -
кад ни је би ло, а то је за вр шни ра чун
бу џе та за 2015. го ди ну. Реч је о го то -
вој ства ри, јер се на на чин обез бе ђи -
ва ња при хо да град ске ка се у про те -
клој го ди ни и тро ше ња нов ца из ње
ви ше не мо же ути ца ти. Упр кос то ме,
ово је ле ги тим на по ли тич ка ме та
опо зи ци о них стра на ка, јер се ра ди о
на чи ну на ко ји је власт во ди ла град. 

Зо ран Јо ва но вић (ДС) оце нио је ка -
ко за вр шни ра чун бу џе та за про шлу
го ди ну по ка зу је да је власт уме ла да
по тр о ши са мо сред ства на ме ње на
пла та ма и дру гим тро шко ви ма, али
не и она пла ни ра на за ин ве сти ци је.

– Ка пи тал ни тран сфе ри и до на ци је
су но вац ко ји тре ба да се уло жи ка ко
би се по ве ћао ко лек тив ни ква ли тет
жи во та гра ђа на, а ви сте за то до би ли
је ди ни цу. Пла ни ра ли сте и за ду же ње
за ка пи тал не ин ве сти ци је то ком
2015, али сте га ре а ли зо ва ли са све га
45 од сто, а све ис под 50 од сто је не -
при хва тљи во – ре као је Јо ва но вић.

Пре драг Жив ко вић, за ме ник гра -
до на чел ни ка за ду жен за фи нан си је,
од го во рио је ка ко се и прет ход них го -
ди на де ша ва ло исто, па ни је би ло за -
мер ки.

– Раз ли ка из ме ђу укуп них при хо да
и при ма ња и утро ше них сред ста ва
про шле го ди не би ла је 946 ми ли о на
ди на ра, и та сред ства су пре не та у
2016. Ра ди се о уште да ма бу џе та кроз
по ли ти ку штед ње у гра ду. Што се ка -
пи тал них тран сфе ра и де ла кла сич -
них бу џет ских при хо да на ме ње них
ин ве сти ра њу ти че, ре кли сте и са ми
ко ли ко је тај про цес ком пли ко ван и од
ко ли ко фак то ра за ви си. Ми смо пла -
ни ра ли кре дит од 438 ми ли о на ди на -
ра, а утро ши ли смо 208 ми ли о на. Део
кре ди та је пре нет ра ди ку по ви не ау то -
бу са и за по тре бе Ди рек ци је, јер се ве -
ро ват но че ка ло на при пре му до ку мен -
та ци је. И прет ход них го ди на смо има -
ли слич не про бле ме и ко год да чи ни

До дао је ка ко власт не тре ба да
узи ма кре ди те и за ду жу је град, јер не
мо же да их по тр о ши, већ да ко ри сти
ре ал не бу џет ске при хо де. 

Ње гов стра нач ки ко ле га Јо ван Пе -
тро вач ки за ме рио је то што је на по љо -
чу вар ску слу жбу ко ја је из у зет но ва -
жна за по љо при вре ду од пла ни ра них
45 ми ли о на ди на ра за прет ход не две
го ди не по тро ше но све га 5,5 ми ли о на. 

На сва ова пи та ња и оце не Жив ко -
вић и ње го ве ко ле ге из Град ског ве ћа
ни су од го во ри ли, а Ти гран Киш,
пред сед ник Скуп шти не је об ја снио
ка ко му је за ме ник гра до на чел ни ка
„по гле дом и ге сти ку ла ци јом” дао до
зна ња да од у ста је од на ме ре да иза ђе
за го вор ни цу.

Жар ко Је ли сав чић из по кре та „До -
ста је би ло” пред ло жио је да се пре по -
ло ви са да шњи из нос до плат не кар те
за оне ко ји за бо ра ве да пла те про ду -
же ње пар ки ра ња и да се из ме ни ре жим
вре ме на пар ки ра ња по зо на ма, али
то ни је при хва ће но.

По во дом рас пра ве о по слов ним ре -
зул та ти ма град ских и се о ских јав них
и јав них ко му нал них пред у зе ћа за
пр ва три ме се ца ове го ди не, Пет ко -
вић (ЛСВ) је кон ста то вао ка ко Скуп -
шти на гла са о не ле ги тим ним из ве -
шта ји ма о ра ду се о ских ЈКП-ова, јер
су их прет ход но усво ји ли над зор ни
од бо ри тих фир ми чи ји чла но ви су
иза бра ни на не за ко нит на чин. 

Је ли сав чић и Ни ко ла Ће бић из
ДЈБ-а за тра жи ли су по што ва ње но вог
За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ко ји на -
ла же да се сви по слов ни по да ци тих
фир ми и чи ње ни це о њи хо вим ру ко -
во ди о ци ма об ја ве на ин тер не ту. Је ли -
сав чић је ре као ка ко би то на ро чи то
би ло ва жно у слу ча ју АТП-а, јер је та
фир ма „уме сто пла ни ра них је да на ест
ми ли о на ди на ра до бит ка по сло ва ла
са гу бит ком ве ћим од де сет ми ли о на”.

Уме сто Алек сан дра Сте ва но ви ћа,
ре сор ног већ ни ка за ко му нал не де -
лат но сти, од го во рио је Киш ко ји је



Нај ве ћи до бит ник би ће 
Ау то тран спорт но пред у зе ће Пан че во.

Предраг Живковић,
заменик градоначелника

При ку пља ње ам ба ла же
од пе сти ци да

Струч ња ци са Ин сти ту та
„Та миш” на ред не не де ље ће
у че ти ри ју жно ба нат ске ло -
кал не са мо у пра ве ко је по -
кри ва ју сво јим ра дом спро -
ве сти ак ци ју при ку пља ња
ам ба ла же од хе миј ских за -
штит них сред ста ва. По љо -
при вред ни ци ма је ра ни је са -
ве то ва но да све пра зне фла ше
и кан те у ко ји ма су би ли пе -
сти ци ди спа ку ју на без бед но
ме сто до по чет ка ове ак ци је,
чи ји је циљ да се код про из -
во ђа ча ство ри на ви ка да та -
кву ам ба ла жу не оста вља ју
на њи ва ма.

Ак ци ја ће би ти спро ве де на
од по не дељ ка, 27, до че тврт ка,
30. ју на, на те ри то ри ји Пан че -
ва, Опо ва, Ко ва чи це и Али бу -
на ра у са рад њи с ме сним за -
јед ни ца ма. За по сле ни у Ин -
сти ту ту ће нај пре по се ти ти
пан че вач ка се ла. У по не де -
љак, 27. ју на, ам ба ла жа ће би -
ти при ку пља на у Ба нат ском
Бре стов цу на пар кин гу ис пред
Ме сне за јед ни це, а осо ба за
кон такт је Не над Ми нић.

Омољ ча ни овај от пад тре -
ба да до не су на пар кинг ис -
пред „Го мек са” у цен тру ме -
ста, а осо ба за кон такт је Ду -
шан Лу кић. Са бир но ме сто
у Стар че ву је иза Ме сне за -
јед ни це, а до дат не ин фор -
ма ци је се мо гу до би ти од
Јо ве Ба је ра, док До лов ци
ам ба ла жу тре ба да до не су
на пар кинг ис пред ме њач -
ни це. Осо бе за кон такт у
том ме сту су Ли ди ја Бо жић
и Мар ко Бој тар.

Ло ка ци ја за при ку пља ње
пра зне ам ба ла же од за штит -
них сред ста ва у Ба нат ском
Но вом Се лу још ни је од ре ђе -
на, али ће ви ше ин фор ма ци -
ја о то ме има ти Со рин Ар де -
љан. Са бир ни цен тар у Ка ча -
ре ву је ис пред та мо шњег
ЈКП-а, с тим да се пре ци зни -
ја упут ства мо гу до би ти од
Зо ра на Да ви до ви ћа.

Што се Гло го ња ти че, по -
зна то је са мо да ће за по сле -
ни у „Та ми шу” та мо до ћи у
уто рак, 28. ју на, али не и где
по љо при вред ни ци тра ба да
до не су ам ба ла жу. О то ме ће
Гло гоњ ци мо ћи да се ин фор -
ми шу пре ко свог су гра ђа ни -
на Слав ка Мо стар ца.

Ре ги о нал на при вред на ко мо -
ра до ма ћин је ви ше днев них
тре нин га на ме ње них пред у -
зет ни ци ма или они ма ко ји
тек на ме ра ва ју да по кре ну не -
ки по сао у обла сти услу га у
ор ган ској по љо при вре ди. Ра -
ди о ни це су по че ле у сре ду, 22.
ју на, и тра ја ће шест да на, а
одр жа ва ју се у са рад њи с На -
ци о нал ном асо ци ја ци јом за
раз вој ор ган ске по љо при вре -
де „Serbia organica” и под по -
кро ви тељ ством ГИЗ-а, Не мач -
ке вла ди не ор га ни за ци је за
ме ђу на род ну са рад њу.

Ма ја Гри зељ, кон сул тант
ГИЗ-а, из ја ви ла је да се ра ди о
обу ци ко ја тре ба да по мог не
по сто је ћим и бу ду ћим вла сни -
ци ма ма лих и ми кро пред у зе -
ћа да по слов но за ко ра че у ин -
ду стри ју ор ган ске хра не.

– Ра ди се о ни зу де лат но сти
чи ја је уло га да по ве жу про из -
во ђа че ор ган ске хра не с тр жи -
штем. Већ по сто је про дав ни це
и ре сто ра ни са здра вом хра -

ном, а по ку ша ће мо да под -
стак не мо по ла зни ке тре нин га
да са ми до ђу до иде ја ко јим би
се услу га ма ба ви ли у овом
сек то ру. То мо гу би ти пре ра -
да, па ко ва ње ове вр сте хра не,
ње но про мо ви са ње на ин тер -
не ту или би ло шта дру го. Ја ча -
њем услу жног сек то ра сти му -
ли шу се раз вој про из вод ње и
тра жње за ор ган ским по љо -
при вред ним про из во ди ма и
раст тог сек то ра – об ја сни ла је
Ма ја Гри зељ. 

Она је на ве ла да су се ГИЗ и
парт не ри од лу чи ли за дру ги тур -
нус пре да ва ња због то га што је
пр ва се ри ја тре нин га по ка за ла
да је све ви ше љу ди у Ср би ји за -
ин те ре со ва но за ор ган ски сек тор
и ин ду стри ју здра вог жи вље ња.

Ме ђу по ла зни ци ма ових
тре нин га у При вред ној ко мо -
ри за те кли смо углав ном по -
чет ни ке у би зни су, али ква ли -
фи ко ва не љу де. Вла ди мир Пе -
тро вић, ин же њер по љо при -
вре де, уче ство вао је ра ни је у

про гра му Ми ни стар ства по -
љо при вре де ко ји је ан га жо вао
ве ли ки број мла дих агро но ма
да се ба ве са ве то дав ним ра -
дом у по љо при вред ним га -
здин стви ма. Са да на ме ра ва да
на ста ви тај по сао, са мо у сфе -
ри ор ган ске про из вод ње.

Је ле на Ко ва че вић, ди пло ми -
ра ни хе ми чар, тре нут но не ра -
ди у стру ци, а же ља јој је да сво -
је зна ње при ме ни у овој вр сти
про из вод ње. Она је на гла си ла
ка ко је за љу бље ник у при ро ду и
за го вор ник ор ган ске про из вод -
ње, за ко ју твр ди да пред ста вља
бу дућ ност. До да ла је ка ко се
при ја ви ла за обу ку да би до би -
ла не ку по слов ну иде ју, при ме -
ни ла сво је зна ње и за тим ра ди -
ла оно у шта ве ру је и што во ли.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 24. јун 2016.
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ЗА НИ МЉИ ВИ ТРЕ НИН ЗИ У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ

Ор ган ска хра на је бу дућ ност 

Град ски штаб за спро во ђе ње
ме ра за шти те од по жа ра стр -
них и дру гих по љо при вред них
усе ва упу тио је пред ово го ди -
шњу же тву уо би ча је ни апел
свим уче сни ци ма у тим пољ -
ским ра до ви ма да пре ду зму
нео п ход не пре вен тив не ме ре
ка ко не би до шло до из би ја ња
по жа ра.

Штаб је упо зо рио да је у
вре ме са зре ва ња жи та и то -
ком же тве них ра до ва за бра -
ње на упо тре ба отво ре ног пла -
ме на у бли зи ни усе ва. Же тва
и тран спорт ро да и сла ме мо -
же се оба вља ти са мо тех нич -
ки ис прав ним ма ши на ма и
во зи ли ма под усло вом да су
опре мље ни од го ва ра ју ћим

хва та чи ма, раз би ја чи ма и
при гу ши ва чи ма вар ни ца, а
ком бај ни мо ра ју би ти снаб де -
ве ни ис прав ним апа ра том за
га ше ње по жа ра, ашо вом и ло -
па том.

То ком оба вља ња же тве, пре -
во за усе ва и ка ма ри са ња сла -
ме за бра ње но је пу ше ње и ко -
ри шће ње сред ста ва са отво ре -

ним пла ме ном, осим на ме -
сти ма ко ја су по себ но обе ле -
же на, уда ље на од ме ста ра да
нај ма ње три де сет ме та ра и
снаб де ве на по су дом с во дом
за га ше ње опу ша ка.

Штаб је по звао гра ђа не да у
слу ча ју из би ја ња по жа ра од -
мах по зо ву број те ле фо на 193
и оба ве сте ва тро га сце. 

УПО ЗО РЕ ЊЕ ПРЕД ЖЕ ТВУ

Спре чи те по жар!

АК ЦИ ЈА ИН СТИ ТУ ТА „ТА МИШ”

Збри ња ва ње опа сног 
от па да

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Чи тав из нос од 50
ми ли о на за по моћ
град ском пре во зни ку

Уве ћа ва се нов ча на
ре зер ва за хит не 
по тре бе 

Пред лог дру гог ре ба лан са ово -
го ди шњег бу џе та на ћи ће се
уско ро пред од бор ни ци ма. Та
од лу ка би ће спој до брих и ло -
ших окол но сти, од но сно по сле -
ди ца чи ње ни ца да се јав ни при -
хо ди оства ру ју бо ље не го што је
пла ни ра но и да Ау то тран спор -
ном пред у зе ћу Пан че во фа ли
но вац за функ ци о ни са ње.

Пре драг Жив ко вић, за ме -
ник гра до на чел ни ка и члан
Град ског ве ћа за ду жен за фи -
нан си је, ре као је ка ко је на
осно ву пра ће ња при хо да град -
ске ка се у по след њих ме сец
да на по ста ло ја сно да је мо гу -
ће по ве ћа ти пла ни ра ни из нос
бу џе та за пре ко 50 ми ли о на
ди на ра, па ће он на кон ко рек -
ци је у скуп шти ни из но си ти
ско ро 6,1 ми ли јар ду ди на ра. 

– Ве ћа је на пла та од по ре за
на за ра де за 19,2 ми ли о на ди -
на ра, за тим смо до са да по
осно ву оза ко ње ња обје ка та (ле -
га ли за ци ја прим. аут.) оства ри -
ли при ход ве ћи од се дам ми ли -
о на, а на осно ву под не тих при -
ја ва ре ал но је оче ки ва ти да тај
при ход пре ђе 14 ми ли о на ди -
на ра. Оста ли јав ни при хо ди би -
ће уве ћа ни за 15,7 ми ли о на ди -
на ра, а ра ди се о до би ти јав них
ко му нал них пред у зе ћа ко ју су
она по за ко ну ду жна да упла те
у бу џет. Ра ни је смо пла ни ра ли
да тај при ход из но си 20 ми ли о -
на ди на ра, али је са мо „Гре ја -
ње” од до би ти из 2014. упла ти -
ло 31,6 ми ли о на, што је за 11,6
ми ли о на ви ше од пла на, па има
раз ло га да ве ру је мо ка ко ће и
оста ли ЈКП-ови по ве ћа ти ову
вр сту град ских при хо да – ре као
је Жив ко вић.

Ка зао је да то ме тре ба до да -
ти та ко ђе не пла ни ра ни при -

ВЛАСТ СПРЕ МИ ЛА РЕ БА ЛАНС БУ ЏЕ ТА 

АТП ДО БИ ЈА СВОЈ НО ВАЦ 

Средина мало напред, стижу градске паре

ход од про да је ак ци ја „Пан -
чев ца” у из но су од 1,2 ми ли о -
на ди на ра, а уве ћа на је и соп -
стве на за ра да ин ди рект них
бу џет ских ко ри сни ка у из но су
од 7,1 ми ли он, при че му је са -
мо „Деч ја ра дост” за ра ди ла
око пет ми ли о на. 

План бу џе та би ће про ме њен
и због ума ње ња при хо да и при -
ма ња по осно ву по себ них про -
пи са и кре дит ног за ду же ња.
Пр во се од но си на ма њак сред -
ста ва ко је је По кра ји на упла ти ла
за пре воз уче ни ка и сту де на та,
али ће тај но вац би ти на до ме -
штен из град ског бу џе та, а дру -

го на кре дит од 7,2 ми ли о на
ди на ра ко ји је Ди рек ци ја за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва тре -
ба ло да по тр о ши на одр жа ва ње
ули ца и тро то а ра у по је ди ним
се ли ма, а „Во до вод” на по је ди -
не ин фра струк тур не про јек те
по пут ка на ли за ци је на Ку де -
љар ском на си пу. Жив ко вић је
као раз лог на вео то што тен де -
ри за ове ин ве сти ци је не ће би -
ти за вр ше ни ове го ди не. 

– Нај ве ћи до бит ник овог ре -
ба лан са би ће Ау то тран спорт но
пред у зе ће Пан че во, јер ће до -
би ти го то во чи тав из нос од око
50 ми ли о на ди на ра. Та по моћ
је овом пред у зе ћу нео п ход на
ка ко би мо гло да функ ци о ни -
ше до кра ја го ди не. Оно је тра -
жи ло ви ше нов ца, али је ово
мак си мал но што са да мо же мо
да им да мо – на гла сио је за ме -
ник гра до на чел ни ка Пан че ва. 

Реч је за пра во о ис пра вља њу
гре шке на чи ње не при ли ком
из ра де ово го ди шњег бу џе та
ка да је АТП до био знат но ма -
ње сред ста ва не го што је нео п -

ход но за не сме тан рад, и то
упра во по осно ву ре гре си ра -
ног пре во за по вла шће них ка -
те го ри ја гра ђа на. Но вац ко ји
је та да до де љен АТП-у био је
до во љан за функ ци о ни са ње
фир ме до по ло ви не го ди не, па
овај ре ба ланс, ко ји се ти че јав -
ног град ског пре во зни ка, до -
ла зи у по след њем тре нут ку.

Жив ко вић је на ја вио да ће
из ме на ма пла на јав них при хо -

да и рас хо да би ти об у хва ће на
и пре на ме на сред ста ва на по -
је ди ним бу џет ским по зи ци ја -
ма, али да то не ће ути ца ти на
уку пан из нос у град ској ка си.
До дао је да ће на осно ву не ких
уште да ло кал на власт по ве ћа -
ти те ку ћу бу џет ску ре зер ву за
35 ми ли о на ди на ра, а тај но -
вац ста ја ће у ре зер ви за хит не
ин тер вен ци је и слу ча је ве као
што је по след ње не вре ме ко је
је по го ди ло Пан че во.

Он је на ја вио да би по чет ком
је се ни тре ба ло оче ки ва ти још
је дан ре ба ланс, јер има на ја ва
да је Ре пу бли ка спрем на да су -

фи нан си ра ре кон струк ци ју ули -
це 7. ју ла са 65 ми ли о на ди на -
ра. Би ло је пла ни ра но да ти ра -
до ви бу ду пла ће ни из кре ди та,
а на кнад но ће би ти до не та од -
лу ка да ли ће сло бод на сред -
ства у на ве де ном из но су би ти
упо тре бље на за не ке дру ге ин -
ве сти ци је или не ће би ти узе та
да би се обез бе дио кре дит ни
по тен ци јал Гра да за не ку од
на ред них го ди на.

На кон фор ми ра ња
сте чај не ма се сле ди
при ва ти за ци ја фир ме

За вр шно по ве ри лач ко ро чи -
ште у слу ча ју сте ча ја стар че -
вач ког по љо при вред ног
пред у зе ћа „Вој во ди на” одр -
жа но је у пан че вач ком При -
вред ном су ду у сре ду, 22. ју -
на. Зо ран Ми ло ва но вић, сте -
чај ни по ве ре ник, је у име
Аген ци је за ли цен ци ра ње
сте чај них управ ни ка при -
знао по је ди на по тра жи ва ња
и на са мом ро чи шту ни ко од
пред став ни ка по ве ри ла ца

ни је имао при мед бе, али је
мо гу ће да ће при го во ра и
жал би би ти ка сни је. Ме ђу -
тим, оне не ће ути ца ти на да -
љи по сту пак сте ча ја.

Ми ло ва но вић је на ја вио да
ће истог да на Од бор по ве ри -
ла ца до не ти од лу ку о рас пи -
си ва њу огла са за из бор про -
це ни те ља вред но сти имо ви -
не, чи ме ће по че ти по сту пак
про да је „Вој во ди не”. Фир ма
ће би ти про да та као прав но
ли це, што зна чи да ће би ти
са чу ва на, од но сно да не ће
би ти рас про да је ње не имо ви -
не, те ће на кон при ва ти за ци -
је на ста ви ти да по сто ји као
це ло ви то пред у зе ће.

Ка ко „Пан че вац” не зва -
нич но са зна је, оглас за про -
да ју стар че вач ког пред у зе ћа
мо гао би би ти об ја вљен у
сеп тем бру, а по сту пак при -
ва ти за ци је спро ве ден ме сец
да на ка сни је. О об ли ку про -
да је од лу чи ће Аген ци ја, ко ја
ја сте чај ни управ ник „Вој во -
ди не”, а те о рет ски је мо гу ће
да то бу де кла сич на ли ци та -
ци ја или јав но отва ра ње по -
ну да.

По ве ри о ци ће се на ми ри ти
из сте чај не ма се, од но сно од
из ли ци ти ра не це не, па им
оста је са мо да се на да ју да ће
пред у зе ће би ти про да то што

ску пље, ка ко би сво ја по тра жи -
ва ња на пла ти ли у што ве ћем
из но су. Пред у зе ће ће по том
на ста ви ти да ра ди, а но ви вла -
сник ће га ку пи ти са очи шће -
ним би лан си ма и без рад ни ка.

За по сле ни су кра јем про -
шле го ди не пред отва ра ње
сте ча ја узе ли от прем ни не и
оти шли с по сла, док је са мо
је дан ма њи број њих остао уз
при вре ме не уго во ре да би
одр жа ли по сло ва ње пред у зе -
ћа. Фар ма го ве да ра ди без
про бле ма, а је дан део нео -
бра ђе них њи ва је ра ни је на
јав ној ли ци та ци ји дат у на -
јам „Ал мек су” и „Ду на ву” из
Ива но ва.

НА СТА ВЉЕН СТЕ ЧАЈ У „ВОЈ ВО ДИ НИ”

На је сен про да ја?



За бра њен трет ман
ин фек тив ног 
ме ди цин ског от па да 
у ста рој „Утви”

У два на вра та пре кр ше на
град ска од лу ка

Бе о град ској фир ми „Ме ди кал
вејв”, ко ја је пре не ко ли ко го -
ди на узе ла у за куп про сто ри је
у објек ти ма ста ре „Утве” с на -
ме ром да у на шем гра ду тре ти ра
ме ди цин ски от пад, Ми ни стар -
ство по љо при вре де и за шти те
жи вот не сре ди не од у зе ло је
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Те о до ра Па вло вић, уче ни ца
пр вог раз ре да Гим на зи је
„Урош Пре дић” је ове го ди не
за хва љу ју ћи свом пре да ном
ра ду и за ла га њем мен то ра
по сти гла бли ста ве ре зул та те
на др жав ним так ми че њи ма.
Она је оства ри ла пра во да се
так ми чи на три ре пу блич ка
так ми че ња: из исто ри је, књи -
жев но сти и ге о гра фи је. На
њи ма је осво ји ла дру го, тре ће
и јед но че твр то ме сто. По ред
то га, Те о до ра је сте кла пра во
да уче ству је на Бал кан ској
ге о граф ској олим пи ја ди.

РЕ ПУ БЛИЧ КА СМО ТРА ЗНА ЊА

Ве ли ки Те о до рин успех 

Над ле жни апе лу ју на
кан ди да те и њи хо ве
ро ди те ље да па жљи во
по пу ња ва ју дoкументе

Ода бир шко ла ускла ди ти
с ре зул та ти ма 
при јем ног и мо гућ но -
сти ма де те та

Ма ту ран ти пан че вач ких основ -
них шко ла по ла га ли су про шле
не де ље за вр шни ис пит из срп -
ског, од но сно ма тер њег је зи ка,
ма те ма ти ке и ре ша ва ли ком би -
но ва ни тест из при род них и
дру штве них на у ка. Сле де ћи ко -
рак је у су бо ту, 25. ју на, и не де -
љу, 26. ју на, и та да ће ма ту ран -
ти у ма тич ним шко ла ма при -
ло жи ти спи сак же ља за упис у
сред ње струч не шко ле и гим на -
зи је на те ри то ри ји Ср би је. Ли ста
же ља са др жи ши фру уче ни ка,
на зив и ме сто шко ле, ши фру и
на зив обра зов ног про фи ла и
тип или смер сред ње шко ле
или гим на зи је. Над ле жни апе -
лу ју на кан ди да те и њи хо ве ро -
ди те ље да па жљи во по пу ња ва ју
ли сте, ка ко би се из бе гле евен -
ту ал не гре шке, и са ве ту ју им да
ода бир шко ла ускла де с ре зул -
та ти ма при јем ног и мо гућ но -
сти ма де те та.

Као и сва ке го ди не, ра чу на -
ри у цен трал ном опе ра тив ном
си сте му Ми ни стар ства про -
све те ау то мат ски ће ран ги ра -
ти уче ни ке за чи та ву Ср би ју.
Кан ди да ти ће, пре ма укуп ном
бро ју бо до ва оства ре ном по
свим осно ва ма ко је се вред ну -
ју за упис у је дин стве ну ранг-
-ли сту, за у зе ти од ре ђе но ме -
сто. Бо дов ни сал до утвр ђу је се
на осно ву успе ха у основ ној
шко ли, бро ја бо до ва на ква ли -
фи ка ци о ним ис пи ти ма из ма -
тер њег је зи ка, ма те ма ти ке и
ком би но ва ног те ста. Успе шни
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Ре ше њем од 29. ма ја до зво лу
за трет ман ин фек тив ног ме ди -
цин ског от па да у мо бил ном
по стро је њу у Пан че ву. Над ле -
жно Ми ни стар ство је овој
фир ми из да ло до зво лу у ју лу
2013. под од ре ђе ним усло ви ма
– они ма ко је про пи ше пан че -
вач ка ло кал на са мо у пра ва. У
скла ду с тим град ски Се кре та -
ри јат за за шти ту жи вот не сре -
ди не из дао је ре ше ње у ко ме се
до зво ља ва трет ман ин фек тив -
ног ме ди цин ског от па да али
оног на ста лог на те ри то ри ји
гра да Пан че ва.

Ме ђу тим, „Ме ди кал вејв”
је, пре ма из ве шта ју над ле -

жних ин спек циј ских ор га на, у
два на вра та гру бо пре кр шио
од лу ку пан че вач ке ло кал не
са мо у пра ве. То ком ин спек -
циј ског над зо ра утвр ђе но је да
се у по го ну ове фир ме у Пан -
че ву, у пе ри о ду oд 19. мар та
до 21. де цем бра 2015. го ди не,
пре у зи мао и тре ти рао ин фек -
тив ни ме ди цин ски от пад са
те ри то ри је Бе о гра да, Ин ђи је
и Пан че ва. Та ко ђе, у пе ри о ду
од 26. ја ну а ра до 31. мар та ове
го ди не, „Ме ди кал вејв” је у
ста рој „Утви” са мо стал но са -
ку пљао, тран спор то вао и тре -
ти рао ме ди цин ски ин фек тив -
ни от пад на стао ван те ри то ри -

је Пан че ва и та ко по сту пио
су прот но усло ви ма про пи са -
ним до зво лом.

Да под се ти мо, у мар ту је ре -
дак ци ја ли ста „Пан че вац”, по
при ја ви гра ђа на, по кре ну ла
се ри ју тек сто ва по све ће них
овој те ми с иде јом да се утвр -
ди исти на о по сло ва њу ове 
бе о град ске фир ме и да над ле жне
др жав не ин сти ту ци је за шти -
те гра ђа не Пан че ва од нео д -
го вор них по је ди на ца и њи -
хо ве са мо во ље. На кон че ти ри
ме се ца Ми ни стар ство по љо -
при вре де и за шти те жи вот не
сре ди не да ло је свој ко на чан
суд.

Слу чај фир ме „Ме ди кал
вејв” тре ба да по слу жи за при -
мер град ској вла сти о то ме
шта све мо же да се до го ди и до
ка квих све не спо ра зу ма и про -
бле ма мо же до ћи уко ли ко се
не про ми шље но и ла ко ми сле -
но иза ђе у су срет бу ду ћим ин -
ве сти то ри ма. Још пре три го -
ди не „Пан че вац” се ус про ти -
вио иде ји ло кал ног Се кре та ри -
ја та за ду же ног за за шти ту жи -
вот не сре ди не да се овој фир -
ми омо гу ћи да по слу је на те -
ри то ри ји на шег гра да, јер за то
ни је би ло по тре бе. Ау то клав у
пан че вач кој Бол ни ци са свим
је до во љан да се сав ин фек ти -

ван ме ди цин ски от пад с те ри -
то ри је на шег гра да збри не у
скла ду са за ко ном. На рав но,
под усло вом да за по сле ни у
овој уста но ви чи тав по сао оба -
вља ју она ко ка ко је про пи са но,
а не да пра ве про пу сте као пре
не ко ли ко ме се ци ка да је ве ли -
ка ко ли чи на ин фек тив ног ме -
ди цин ског от па да за вр ши ла на
град ској Де по ни ји.

основ ним шко ла ма 30. ју на.
То га да на од 8 до 13 са ти уче -
ни ци ће има ти мо гућ ност да
про ве ре тач ност ли сте, а уко -
ли ко бу ду сма тра ли да је до -
шло до гре шке, мо ћи ће да
под не су при го вор. Ка да је о
Пан че ву реч, бив ши основ ци
мо гу на ста ви ти шко ло ва ње у
де вет сред њих шко ла, а то су:
Ма шин ска шко ла Пан че во,
Елек тро тех нич ка шко ла „Ни -
ко ла Те сла”, Еко ном ско-тр го -
вин ска шко ла „Па ја Мар га но -
вић”, Тех нич ка шко ла „23.
мај”, Ме ди цин ска шко ла „Сте -
ви ца Јо ва но вић”, По љо при -
вред на шко ла „Јо сиф Пан чић”,
Гим на зи ја „Урош Пре дић”,
Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”
и Ба лет ска шко ла „Ди ми три је
Пар лић”. Mатуранти ко ји се
опре де ле за пан че вач ке сред ње
шко ле мо гу кон ку ри са ти за око
че тр де сет про фи ла. У пан че -
вач ким сред њим шко ла ма има
ме ста за 1.404 уче ни ка.

и та лен то ва ни ђа ци од ове го -
ди не не мо гу да ра чу на ју на
на град не бо до ве ко је су прет -
ход не ге не ра ци је до би ја ле на
осно ву ре зул та та оства ре них
на др жав ним и ме ђу др жав ним
так ми че њи ма.

Ран ги ра ње уче ни ка
На осно ву успе ха на ма лој ма -
ту ри кан ди дат је мо гао да
осво ји нај ви ше три де сет бо до -
ва, од но сно нај ви ше де сет бо -
до ва по те сту. По ред сал да са
за вр шног ис пи та, у укуп ни
број бо до ва за ко нач но ран ги -
ра ње кан ди да та ула зе и они
ко је је ма ту рант до био на
осно ву оп штег успе ха од VI до
VIII раз ре да основ не шко ле.
На и ме, овај број се ис ка зу је
та ко што се оп шти успех,
оства рен на кра ју VI раз ре да,
за о кру жен на две де ци ма ле,
по мно жи бро јем че ти ри, а оп -
шти успех оства рен на кра ју
VII и VIII раз ре да основ не
шко ле, за о кру жен на две де -

ци ма ле, по мно жи бро јем пет.
Том ра чу ни цом бив ши осма ци
на осно ву оп штег успе ха мо гу
да оства ре нај ви ше се дам де сет
бо до ва. 

На осно ву Пра вил ни ка о ме -
ри ли ма и по ступ ку за упис
уче ни ка, бу ду ћи сред њо школ -
ци мо гу да оства ре нај ви ше
сто бо до ва, а пра во на ран ги -
ра ње ра ди упи са у гим на зи ју и
струч ну шко лу у че тво ро го ди -
шњем тра ја њу сти чу они ко ји
су осво ји ли нај ма ње пе де сет
бо до ва на осно ву успе ха на
ма ту ри и успе ха у основ ној
шко ли. Ујед но, др жа ва је омо -
гу ћи ла при пад ни ци ма ром ске
на ци о нал не за јед ни це да се у
сред ње шко ле упи су ју под по -
вољ ни јим усло ви ма ка ко би се
на овај на чин по сти гла пу на
рав но прав ност.

Дру ги упи сни круг
Ли сте же ља осма ка за упис у
пр ви раз ред сред њих шко ла
би ће об ја вље не у ма тич ним

Ра ди о ни ца „Зна чај хе ми је
жи вот не сре ди не у про из вод -
њи здра ве хра не” одр жа на је
у по не де љак, 20. ју на, у згра -
ди пан че вач ке ло кал не са -
мо у пра ве, у окви ру ре а ли за -
ци је про јек та „По ди за ње ка -
па ци те та за ана ли зу и ме ре
сма ње ња ду го трај них ор ган -
ских за га ђу ју ћих суп стан ци у
Ср би ји”. Овај до га ђај за јед -
нич ки су ре а ли зо ва ли Град -
ска упра ва, Хе миј ски фа кул -
тет из Бе о гра да и Ја пан ска
аген ци ја за ме ђу на род ну са -
рад њу, на осно ву спо ра зу ма
скло пље ног 2014. го ди не, а
пре да ва ње је би ло на ме ње но
про фе со ри ма сред њих шко -
ла, за по сле ни ма у За во ду за
јав но здра вље Пан че ва, Ин -
сти ту ту „Та миш” и струч ним
слу жба ма град ске упра ве.

При сут ни ма се у име ло -
кал не са мо у пра ве обра ти ла
Ка та ри на Ба њаи, чла ни ца
Град ског ве ћа гра да Пан че ва
за ду же на за за шти ту жи вот -
не сре ди не и одр жи ви раз вој,
ко ја је ис та кла да Пан че во
ин тен зив но и кон ти ну и ра но
спро во ди про јек те и ак тив -
но сти у ци љу уна пре ђе ња
ква ли те та жи вот не сре ди не
и да овај про грам има ве ли -
ки зна чај ка да је реч о очу -
ва њу жи вот не сре ди не. Ка ко
је ре кла, у окви ру овог про -
гра ма про шле го ди не је ура -
ђе но узор ко ва ње зе мљи шта,
а крај њи циљ је да се на те -
ри то ри ји на шег гра да ус по -

ста ви мо ни то ринг ква ли те та
зе мље.

По ла зни ци су има ли при -
ли ку да се упо зна ју са ду го -
трај ним ор ган ским за га ђу ју -
ћим ма те ри ја ма, на чи ни ма
њи хо вог пра ће ња и мо де ли ма
са на ци је. Проф. др Та ке ши
На ка но, са Оса ка Уни вер зи те -
та и из Удру же ња за уна пре -
ђе ње жи вот не сре ди не из Хјо -
га, ре као је да смо окру же ни
хе ми ка ли ја ма ко је су ве о ма
опа сне за на шу пла не ту и да
је нео п ход но раз ви ти ме ха ни -
зме ка ко би се спре чио њи хов
не га ти ван ути цај на здра вље
љу ди. Ње го во пре да ва ње би ло
је по све ће но ак тив но сти ма и
ме ра ма ко је спро во ди Ја пан -
ска аген ци ја за ме ђу на род ну
са рад њу. С дру ге стра не, др
Рад ми ла Јо ва но вић из За во да

за јав но здра вље Пан че во го -
во ри ла је о еко ло ги ји и здра -
вљу љу ди. То ком ра ди о ни це
би ло је ре чи и о ак тив но сти ма
у обла сти хе миј ских суп стан -
ци ко је ни су об у хва ће не за -
кон ском ре гу ла ти вом, док је
Mаја Су ди мац, са рад ник Ин -
сти ту та „Та миш” Пан че во,
одр жа ла пре да ва ње о збри ња -
ва њу от пад них пе сти ци да.

Дру гог да на одр жа на је ра -
ди о ни ца за сту ден те Хе миј -
ског фа кул те та, пан че вач ке
сред њо школ це и ђа ке из Фу -
то га на те му „Мо гу ћи из во ри
за га ђе ња ме ди ја жи вот не
сре ди не и на чи ни са на ци је
при род них ре сур са”.

ЕКО-РА ДИ О НИ ЦА У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

Пра ће ње и уни шта ва ње
от па да

СЛУ ЧАЈ БЕ О ГРАД СКЕ ФИР МЕ „МЕ ДИ КАЛ ВЕЈВ”

Од у зе та до зво ла за рад

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Компанија НИС наставља да
обезбеђује погодности за пољо-
привреднике на својим бензин-
ским станицама у оквиру акци-
је „Агро викенд”. Реч је о кам-
пањи којом регионални нафтни
лидер обезбеђује посебне по-
годности за потрошаче прили-
ком куповине горива на НИС-
овим бензинским станицама.
Промотивна акција, у оквиру
које сви потрошачи остварују
попуст од три динара по литру
гасног уља 0,1, спроводи се на
103 „НИС–Петролове” и „Га-
спромове” бензинске станице
широм Србије, од петка у 18 до
недеље у 24 сата. Кампања тра-
је до 31. јула.

Додатне погодности намење-
не су корисницима „НИС агро
картице”, који уз постојеће по-
пусте у оквиру наведене акције

остварују укупан попуст од
шест динара по литру гасног
уља 0,1, односно осам динара
по литру евродизела. Да подсе-
тимо, уз „НИС агро картицу”,

поред снижене цене на дизел-
горива „евро пет” квалитета,
пољопривредници остварују и
попуст од 15 одсто на асорти-
ман „нисотек” уља и мазива,

као и 20 процената на одабрану
робу широке потрошње. Детаљ-
не информације о акцији „Агро
викенд” и списак бензинских
станица на које се односи про-
мотивна активност доступни су
на сајту www.nis pe trol.rs, а мо-
гу се добити и бесплатним пози-
вом на број кол-центра НИС-а
08-0000-8888.

Као подстицај развоју по-
љопривреде, НИС већ трећу
годину годину заредом реа-
лизује програм подршке по-
љопривредницима и пољо-
привредним газдинствима.
Корисник НИС „Агро карти-
це” може да постане физичко
лице, предузетник или прав-
но лице које има активни ста-
тус регистрованог пољопри-
вредног домаћинства или га-
здинства.

КАМПАЊА НИС-а

Подршка пољопривреди



Еле мен тар на не по го да ко ја је
у по не де љак, 20. ју на, по го ди -
ла Пан че во ни је спре чи ла Бе -
о гра ђан ку Сње жа ну Јо лић да у
дво ра ни „Апо ло” одр жи на -
дах њу ју ћи го вор пред ма ло -
број ном, али ода бра ном пу -
бли ком. Ову ве ли ку, а си ћу -
шну же ну, за пра во, ни ка да ни -
јед на не по го да у жи во ту ни је
спре чи ла ни у че му.

Сње жа на је прав ни ца, са вет -
ни ца у Ми ни стар ству пољопри -
вре де, бло гер ка, а ба ви се и он -
лајн мар ке тин гом, пи са њем
про је ка та у обла сти за шти те
људ ских пра ва, пле сом, мно го
пу ту је и има пу но при ја те ља.
Ако вас све то ни је им пре си о ни -
ра ло, он да ва ља ре ћи и то да је
Сње жа на осо ба ко ја је то по сти -
гла упр кос то ме што су се због
обо ље ња зва ног „Оstogenesis im-
perfecta” ње не ко сти ло ше раз -
ви ле, те је оста ла вр ло ни ска и
што због овог ме та бо лич ког по -
ре ме ћа ја – не мо же да хо да. А
са да по но во про чи тај те чи ме се
све Сње жа на ба ви.

– Ја се бе во лим и не мам
про блем са ма са со бом, али

имам про блем са пре пре ка ма
и ба ри је ра ма ко је дру ги на -
ме ћу осо ба ма с ин ва ли ди те -
том. Свој хен ди кеп сам при -
хва ти ла јед на ко као и би ло
ко ју дру гу фи зич ку осо би ну.
Одав но сам схва ти ла да сви
има мо из бор: хо ће мо ли сва -
ки тре ну так ис ко ри сти ти да
за се бе на пра ви мо не што ле -
по или ће мо ства ра ти тре нут -
ке ко јих ће мо се се ћа ти с ка -
ја њем и ту гом – ка же уз осмех
Сње жа на.

Ова див на же на ро ђе на је у
Кни ну и већ са шест и по го ди -
на мо ра ла је да поч не с оса мо -
ста љи ва њем, јер је ишла у
шко лу уда ље ну 250 ки ло ме та -
ра од ку ће. По др шка по ро ди це
и сна га ње не лич но сти би ли су
до бит на ком би на ци ја. Шко ло -
ва ње је на ста ви ла у Цр ној Го -
ри, а за тим и на Прав ном фа -
кул те ту у Бе о гра ду, где је са
де ка ном во ди ла бит ку око по -
ста вља ња рам пе за ин ва лид на
ли ца на ула зу у згра ду. На рав -
но, ус пе ла је. Усу ди ла се и да
ту жи авио-ком па ни ју ЈАТ, јер
су од ње тра жи ли да за пу то ва -

ње у Ам стер дам ку пи кар ту и
за пра ти о ца. По сле шест го ди -
на, до би ла је спор.

– На пред ме не гу ра инат,
већ же ља за жи во том. Сме та
ми то што око ли на не да је сви -
ма исте шан се на стар ту жи -
вот не тр ке. Но, сва ка пре пре ка,
сва ки по ку шај спу та ва ња ме ни
са мо да ју до дат ни им пулс да се
бо рим. Те жим да под стак нем
љу де да ши ре сво је ви ди ке и да
уве ре ња о дру ги ма не гра де на
осно ву фи зич ког из гле да и
„есте ти ке” – ис ти че Сње жа на.

Ово је би ло ње но тре ће го -
сто ва ње у Пан че ву, а ор га ни зо -
ва ли су га Ро та ри-клуб „Пан че -
во – Ми хај ло Пу пин” и Дом
омла ди не. Ка да сле де ћи пут
бу де до шла у наш крај, не про -
пу сти те при ли ку да је упо зна -
те. Сва ки тре ну так про ве ден с
њом сво је вр сна је лек ци ја.

ХРОНИКА
Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У окви ру спе ци ја ли зо ва ног
Са ве то ва ли шта за мла де, ко је
ра ди при До му за де цу „Спо -
ме нак”, већ че твр ту го ди ну за -
ре дом ре а ли зу је се про је кат
„Оја чај се бе, пред у пре ди гре -
шку”. За хва љу ју ћи по др шци
Гра да, отво ре на су још јед на
вра та на ко ја де ца и мла ди из
на шег гра да и њи хо ви ро ди те -
љи мо гу по ку ца ти и, уз по моћ
струч ња ка, про на ћи пра во ре -
ше ње за не ке од број них про -
бле ма ко ји се у Са ве то ва ли шту
успе шно тре ти ра ју.

Упра во о вр ста ма тих про -
бле ма, циљ ној гру пи об у хва -
ће ној про јек том, на чи ну ра да
и до са да шњим ре зул та ти ма
овог озбиљ ног и ква ли тет ног
про јек та, раз го ва ра ли смо са
Је ли сав ком Ми ло ше вић, ма -
стер де фек то ло гом у До му
„Спо ме нак” и са рад ни цом на
про јек ту.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је кон ци пи -
ран про је кат „Оја чај се бе,
пред у пре ди гре шку” и ко ји уз -
раст де це и мла дих је об у хва -
ћен њи ме?

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЈЕ ЛИ САВ КА МИ ЛО ШЕ ВИЋ, МА СТЕР ДЕ ФЕК ТО ЛОГ У „СПО МЕН КУ”

ОЈА ЧАЈ СЕ БЕ, ПРЕД У ПРЕ ДИ ГРЕ ШКУ

Страну припремила 
Драгана
Кожан

Дра ги мо ји, ако на тре ну так
за ста не мо и по гле да мо у
нов ча ник, у ор ман, у се бе,
око се бе... Шта ви ди мо? Ка -
ко се осе ћа мо кад гле да мо
го ди на ма у јед но исто же ле -
ћи увек ви ше, ве ће, бо ље? За -
што не ма ви ше па ра, (бо љег)
по сла, (ви ше) љу ба ви, (но -
вог) ау то мо би ла? Ма, за што
не ма би ло че га без гри же са -
ве сти и од ри ца ња? За што се
увек осе ћа мо ус кра ће ним за
јед но „хва ла ти”, „раз у мем
те”, „во лим те”, „из во ли”...?

На сва ова пи та ња по сто ји
је дан је ди ни од го вор: ра ди -
мо све исто (она ко ка ко смо
на у че ни), а оче ку је мо ви ше,
бо ље, ве ће. То је не мо гу ће!
Увек по сту па мо по лич ним
за ко ни ма, ко ји вла да ју уну -
тар на ших огра да. На у че ни
смо шта ва ља, шта ни је ле -
по, ка ко се (не) по на ша, шта
је за нас нај бо ље... Ако су
нас то ме учи ли љу ди ко ји су
и са ми успе шни, за до вољ ни,
жи ве у оби љу и љу ба ви, он да
је са свим у ре ду да их слу -
ша мо. Ма ко ли ко го ди на да
има мо, уко ли ко ни смо за -
до вољ ни, вре ме је да се за -
хва ли мо сви ма ко ји су нас
учи ли. Ра ди ли су до бро на -
мер но, искре но ве ру ју ћи да
зна ју шта је нај бо ље за нас.
Та кви ка кви смо, тре нут но
смо сво ја нај бо ља вер зи ја.
Да је мо гло бо ље, би ло би
бо ље. Уве ре ни смо да смо
по сти гли свој мак си мум, да
смо (ма ње ви ше успе шно)
при ла го ђе ни све ту и дру гим
љу ди ма. На у че ни смо да ни -

је ле по би ти се би чан и да
ни је по жељ но има ти „сво је”
ми шље ње, по што је не ко
већ уме сто нас од лу чио шта
и ка ко тре ба.

Си дро ко је нас др жи у по -
зна тој, то плој, си гур ној,
пле сни вој и уста ја лој зо ни
ком фо ра при чвр шће но је
нај де бљим лан цем, чи је су
ка ри ке ис ко ва не од уве ре ња
уса ђи ва них још од де тињ -
ства. Тај ла нац је јак ко ли ко
и нај сла би ја ка ри ка у ње му.
Оног тре нут ка кад се за пи -
та мо „Да ли је не мо гу ће мо -
гу ће?”, по чи ње да се ло ми
нај сла би ја ка ри ка. Кад
схва ти мо да смо спо соб ни
да ме ња мо уве ре ња, да смо
је дин стве ни и кре а тив ни,
пу ца ла нац ко ји др жи си -
дро. Ка да се то де си, не осе -
ћа мо од мах сло бо ду и ла ко -
ћу жи вље ња. Увек се пр во
ја ви страх. Ни жу се ми сли.
Уве ре ња да ни смо до вољ но
до бри, спо соб ни, хра бри...
сме ју нам се у ли це. И ја вља
се пи та ње: „Шта ако не
успем?”. Исте су шан се,
иста емо тив на ин ве сти ци ја,
иста бри га и ако се за пи та -
мо: „А шта ако успем?” Ако
то пи та ње иза бе ре мо, рас те -
ру је мо ми сли ко је уно се не -
мир, страх и не за до вољ ство.
Пре ста је мо да по сма тра мо
жи вот и да при хва та мо па -
сив но све што нам се до га -
ђа. Страх усту па ме сто уз бу -
ђе њу, пре пре ке по ста ју иза -
зо ви, а уче ње – на чин жи во -
та. Не ма бри га о то ме шта
ће се де си ти, не пра ви мо
сце на рио не у спе ха. По ста је -
мо од го вор ни пре ма се би и
са мим тим смо кре а то ри
вла сти те ствар но сти.

Ако ми сли те да не мо же -
те, да сте пре мла ди, пре ста -
ри, пре за ду же ни, пре за по -
сле ни... у пра ву сте. Ако ми -
сли те да мо же те, да ни ка да
ни је пре ви ше ра но или пре -
ви ше ка сно да би ра те про -
ме ну и иза зов кре и ра ња –
та ко ђе сте у пра ву. Од лу ка
је са мо ва ша – да ли сте па -
сив ни по сма трач свог жи во -
та или кре а тор?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Шта нас вуче назад?

Ка кве сте још про бле ме тре -
ти ра ли у Са ве то ва ли шту и да ли
сте за до вољ ни по стиг ну тим?

– Пре ма по да ци ма ко је има -
мо, по бољ ша ња се огле да ју у
сма ње њу бро ја де ви јант них
ис па да у шко ли и окру же њу
мла дих, по бољ ша њу ин тер пер -
со нал них од но са у шко ли и по -
ро ди ци, ис пу ња ва њу днев них
оба ве за и зах те ва ро ди те ља и
на став ни ка у шко ли, по ве ћа њу
со ци јал них ком пе тен ци ја мла -
дих, по бољ ша њу школ ског
успе ха и ре дов но сти на на ста -
ви и сма ње њу ри зи ка за по ја ву
и одр жа ва ње ан ти со ци јал ног
обра сца по на ша ња. До са да је
по стиг нут на пре дак код нај ве -
ћег бро ја ко ри сни ка у сми слу
сма ње ња де ло ва ња ри зич них
фак то ра и оне мо гу ћа ва ња да -
љег раз во ја и про ду бљи ва ња
про бле ма у функ ци о ни са њу
де це и мла дих. Ми шље ња смо
да је Са ве то ва ли ште за ско ро
че ти ри го ди не, ко ли ко про јект
тра је, да ло зна ча јан до при нос,
а исто вре ме но уна пре ди ло и
по бољ ша ло ни во услу га ко је
ну ди ко ри сни ци ма.

Ко ли ко је осо ба про шло
кроз Са ве то ва ли ште од ма ја
до да нас?

ма у пси хо со ци јал ном функ -
ци о ни са њу, као и они ма ко ји
има ју про бле ме у уче њу, то
јест, де ци ко ја у сво јим ре дов -
ним шко ла ма ра де по ИОП-у.
Ка ко ова кви ви до ви про бле ма
увек има ју сло же ну струк ту ру
и мно штво ри зич них фак то ра
ко ји су им прет хо ди ли, по се -
бан на гла сак је на по бољ ша њу
ин тер ак ци ја и на ру ше них од -
но са уну тар по ро ди це. Сто га су
ро ди те љи у фо ку су ра да и дра -
го це ни су са рад ни ци у са мом
трет ма ну. Са де цом се ра ди
ин ди ви ду ал но и груп но, а не -
по сре дан трет ман вр ше пси хо -
лог, де фек то лог - спе ци јал ни
пе да гог и де фек то лог – оли го -
фре но лог. Ре жим ра да Са ве то -
ва ли шта ни је ме њан у од но су
на прет ход не го ди не, те смо,
пре ма већ утвр ђе ном про гра -
му, су сре те с кли јен ти ма ре а -
ли зо ва ли три пу та не дељ но,
по не дељ ком, сре дом и пет ком,
у пе ри о ду од 16 до 18 са ти.

До ка да ће тра ја ти ово го ди -
шњи про је кат и на ко ји на чин
вам се мо гу обра ти ти они ко -
ји ма је нео п хо дан ова кав вид
по др шке?

– Про је кат је по чео у ма ју и
тра ја ће до ок то бра. Пра ти мо
школ ску го ди ну са рад ним не -
де ља ма, а у то ку лет њих ме се ци
ће мо има ти де жур ства, та ко да
из ла зи мо у су срет сва ко ме ко -
ме је по моћ нео п ход на. Ви ше
ин фор ма ци ја о ра ду Са ве то ва -
ли шта мо же те до би ти и пу тем
те ле фо на 064/8386-269. Са ве -
то ва ли ште се на ла зи у скло пу
До ма „Спо ме нак” у Ули ци
кне за Ми хај ла Обре но ви ћа 6.

Је дан од сег ме на та ра да у
Са ве то ва ли шту је сте рад с де -
цом ко ја има ју про бле ма у
уче њу. Ка ко из гле да тај про -
грам и ка кве ре зул та те да је?

– До са да шња ис ку ства по ка -
зу ју да је код ко ри сни ка по -
стиг нут на пре дак, те да је раз -
ви је на ве шти на да на кон -
струк ти ван на чин ре ша ва ју
про бле ме, а да са мим тим
сма њу ју оне об ли ке по на ша ња
ко ји не сум њи во до во де до ре -
гре си је. По моћ у уче њу ко ја је
пру жа на мла ди ма пред ста вља
за и ста ве ли ку по др шку раз ви -
ја њу про со ци јал них обра за ца.
На са мом по чет ку вр ши се оп -
сер ва ци ја де те та, од но сно про -
це на ка кве те шко ће оно има
при са вла да ва њу гра ди ва. По -
том се при ме њу је при ла го ђе -
но уче ње, што под ра зу ме ва да
се нај пре по ла зи од мо ти ви са -
но сти де те та, ње го вог рас по -
ло же ња, ин те ре са, по тре ба за

– С об зи ром на то да има мо
де цу ко ја услу гу Са ве то ва ли -
шта ко ри сте већ не ко ли ко го -
ди на, али и да ра ди мо стал но
са но вом де цом, као и да на ши
струч ни рад ни ци од ла зе у ОШ
„Бра ца Пе тр ов” где ра де груп но
с де цом и ор га ни зу ју три би не
на раз ли чи те те ме, мо гу да ка -
жем да је ове го ди не, за два и
по ме се ца ра да, раз ли чи тим
ак тив но сти ма би ло об у хва ће но
бли зу се дам де се то ро де це. У
пла ну је и да на ред не школ ске
го ди не, од сеп тем бра, тим Са -
ве то ва ли шта одр жи још две

уче њем од ре ђе ног пред ме та и
ње го вих ин те лек ту ал них по -
тен ци ја ла. Ова ко те ме љан
при ступ до при нео је то ме да и
ре зул та ти ове ак тив но сти бу ду
по зи тив ни и мер љи ви. Ре дов -
ност у по ха ђа њу на ста ве, ко ја
би по са мом до ла ску у Са ве то -
ва ли ште пред ста вља ла не пре -
мо стив про блем, бит но би се
по бољ ша ла. О то ме све до че
струч ни ти мо ви шко ла, ро ди те -
љи, али и са ма де ца ко ја на де -
лу по ка зу ју да су сте кла са мо -
стал ност у ис пу ња ва њу школ -
ских зах те ва.

Де вет на е сто ро по ла зни ка ли -
ков не сек ци је Клу ба за од ра -
сла и ста ра ли ца, ко ји ра ди
при пан че вач ком Ге рон то ло -
шком цен тру, пред ста ви ло је
сво је сли ке на из ло жби отво -
ре ној у че твр так, 16. ју на, у
про сто ри ја ма тог клу ба.

По се ти о ци овог про сто ра,
сме ште ног у ули ци Јо си фа
Ма рин ко ви ћа 25, има ли су
при ли ку да по гле да ју ра до ве
на ста ле углав ном то ком прет -
ход них не ко ли ко ме се ци у
раз ли чи тим тех ни ка ма и са
те ма ма ко је су са ми по ла зни -
ци ода бра ли. Сви они су се
јед ном не дељ но оку пља ли и
ра ди ли са сво јим мен то ром –
сли ка рем Еми лом Сфе ром.
Овај по зна ти умет ник је на
отва ра њу из ло жбе ис та као да
за ње га рад са на шим ста ри -
јим су гра ђа ни ма пред ста вља
ве ли ко за до вољ ство и ужи ва -
ње, јер они пр ко се го ди на ма и
кроз ли ков ни из раз и да ље не -
гу ју де цу у се би.

На из ло жби, ко ја ће би ти
отво ре на и у на ред ном пе ри о -
ду, пред ста вље ни су ма хом
пеј за жи и мр тва при ро да, а
не ко ли ко умет ни ка би ло је
ин спи ри са но и цве ћем, цр ква -
ма, вој во ђан ским ку ћа ма,
под вод ним све том и дру гим
мо ти ви ма. Пре ма ре чи ма
Иван ке Ра ду Ха ла брин, ру ко -

во ди о ца Клу ба, ли ков на сек -
ци ја по сто ји већ је да на ест го -
ди на и тре нут но оку пља де вет -
на ест из у зет но вред них чла но ва.
Њи хо ве сли ке су од из ло жбе до
из ло жбе све ква ли тет ни је и
све до че о то ме да им, уз не спо -
ран та ле нат, а упр кос го ди на -
ма, не не до ста је ни во ље, ни
ела на, ни ин спи ра ци је, а ни
ам би ци је да ста ну у ред са
озбиљ ним ак те ри ма ли ков не
сце не у на шем гра ду.

У Клу бу за од ра сла и ста ра
ли ца по сто је и ак тив же на и
фол клор на. ли те рар на, му зич -

ка и ша хов ска сек ци ја, а ту се
оку пља ју и сви они ко ји во ле
руч ни рад или, пак пи ка до.
Чла но ви свих тих сек ци ја оку -
пља ју се углав ном јед ном не -
дељ но и про во де по два до три
са та ужи ва ју ћи у за јед нич ким
ак тив но сти ма. Сви они ко ји
би же ле ли да се учла не у овај
клуб и да сво је да не про во де
дру же ћи се и ра де ћи не што
кре а тив но, оп шир ни је ин фор -
ма ци је мо гу до би ти пу тем те -
ле фо на 317-156. Го ди шња
чла на ри на у Клу бу из но си 700
ди на ра.

ИЗ ЛО ЖБА У КЛУ БУ ЗА ОД РА СЛА И СТА РА ЛИ ЦА

Ни кад ни си су ви ше стар 
да се осе ћаш мла до

МИ ЛО ШЕ ВИЋ: Са ве то ва ли -
ште је на ме ње но де ци и мла -
ди ма уз ра ста од се дам до
осам на ест го ди на, од но сно
уче ни ци ма основ них и сред -
њих шко ла ко ји се на ла зе у ри -
зи ку за по ја ву, раз вој и одр жа -
ва ње де ви јант них об ли ка по -
на ша ња, за тим мла ди ма сни -
же них ин те лек ту ал них ка па -
ци те та, мла ди ма са про бле ми -

три би не у шко ла ма на те му ко -
ја бу де ма пи ра на као нај ва жни -
ја. До са да смо об ра ди ли те ме
„Вр шњач ко на си ље” и „Уче ње
со ци јал них ве шти на”. Ова кав
вид пре вен ци је у пер спек ти ви
мо же да бу де јед но од ре ше ња у
тре ти ра њу де ви јант ног по на -
ша ња ко је са мо по се би има ве -
о ма сло же ну струк ту ру.

Да ли по сто је не ки оп шти
са ве ти за ро ди те ље у ве зи са
не ким кључ ним иза зо ви ма с
ко ји ма се су сре ћу де ца и мла -
ди да нас – шта чи ни ти, на шта
обра ти ти па жњу, че му те жи ти
ка ко би се од ре ђе ни про блем
пре вен ти рао?

– Оп шти са ве ти не по сто је,
али на гла ша ва мо да сва ки
про блем ко ји се уо чи, тре ба
од мах по ку ша ти ре ши ти, а
пре све га при хва ти ти чи ње ни -
цу да он по сто ји и да су про ме -
не нео п ход не. Све сни смо и
то га да, уко ли ко из о ста не пра -
во вре ме на ре ак ци ја струч ња ка
и уко ли ко уста но ве не ре а гу ју
пре вен тив но, од но сно уко ли ко
се де си од ла га ње ре ша ва ња
про бле ма, до ла зи до ње го вог
по ра ста, од но сно про ду бљи ва -
ња, а са мим тим и до ре гре си -
је у по на ша њу де це и мла дих.

ДРУ ЖЕ ЊЕ СА СЊЕ ЖА НОМ ЈО ЛИЋ У „АПО ЛУ“

По уч на при ча за раз ма же не

Јелисавка Милошевић

Рад у Саветовалишту за младе
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Првата генерација 
на Македонците од разни
краеви на Македонија 
во Војводина е доселена
во 1946 година, но
миграционите движења
во оваа насока траале 
со години

Мостови на култура 
со матицата, почнувајќи
од првата генерација до
најмладите се културно-
-уметничките друштва

Годинава се обележуваат седум де-
цении од доселувањето на Македон-
ците во Војводина. Големи групи до-
селеници, како од Македонија, исто
така и од Босна и Херцеговина и
други крајишта на некогашна Југос-
лавија, пристигнувале 1946 и наред-
ната година. Миграционите движе-
ња во оваа насока траеле со години.
За македонскиот човек биле одреде-
ни Јабука, Качарево, Глогоњ, План-
диште, Вршац, Велика Греда, Хајду-
чица и друга места. Доаѓале луѓе од
секаде – од кривопаланечко, струш-
ко, тетовско, прилепско, од пореч-
киот крај, од цела Македонија.

во војната и тригодишното заточе-
ништво во логорите на смртта во
Германија и Австрија, со петочлено
семејство, на 13 мај 1946 година, со
скели го поминале Дунав. Синот
Благоја Наумовски е роден на 7 де-
кември истата година, како прво
машко колонистичко дете. 

– Пред доаѓањето во Јабука, тат-
ко ми работел како зидар во Бел-
град и околината. Донекаде, бил за-
познаен со тоа што ги очекувало
колонистите. Тој, како прекален чо-
век имал за задача да ги убедува лу-
ѓето да тргнат кон широката и
плодна Војводина. Еден од нив го
прашал, зошто и тој не сака да се
придружи на групата од пеесеттина
сонародници кога е толку убаво.
Тоа било пресудно за доаѓањето на
нашето семејство. И ден денеска се
раскажува како татко ми прв во се-
лото направил нова куќа, вели Бла-
гоја Нумовски. 

– Но, сите не можеле да се прила-
годат на пеколните лета и острата
кошава. Само од Качарево се врати-
ле десетина семејства, кои не може-
ле да ги преболат родните места.
Оние што останале, почнале полека
да се прилагодуваат. Тоа не се слу-
чило преку ноќ. Тешко се одвојува-
ле од мотиката и српот.

Страница VII

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВОЈВОДИНА

Ретко, во она време, некој знаел
каде и што е Војводина. Не носеле
речиси ништо, бидејќи им рекле, та-
му имате се, таму е ветена земја. Со
солзи на очите, и врзопи на рамо, ги
напуштале своите огништа. Првиот
воз „без возен ред“, со колонисти од
Македонија тргнал на 6 јануари 1946
година. Од железничката станица во
Панчево до Јабука некои доселени-
ците биле довезени со санки. Ги
сместувале луѓето во напуштените

куќи на Германците, им давале неш-
то од облека, а добиле и земја. Ох-
рабрени со плодната земја и укажа-
ното гостопримство, во почетокот
претежно доаѓале земјоделци. Тие
нашле место под војводинското сон-
це и не се осеќале како граѓани од
втор ред.

Само во Јабука е доселено 561 се-
мејство, со 3464 души. Меѓу нив бил
и Спасе Наумовски, од струшкото
село Мали Влај, кој по страдањата

„МАЈКА МАКЕДОНИЈА”

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику 

на македонски јазик / на македонском језику 

ЧУВАРИ НА ТРАДИЦИЈАТА

Од класика до
познати светски
хитови
» страница II

Мултикултуралностa
обврзува 
и поврзува
» страница II

Како поблиску
до македонскиот
јазик
» страница VII

Го сочувала
сопствениот
идентитет
» страница VIII

Во градската управа на Панчево,
под мотото “Мајка Македонија“, на
почетокот на април, започна одбеле-
жувањето на големиот јубилеј – 70
години од доселувањето на Маке-
донците во Војводина. Манифеста-
цијата ја отвори Борче Величковски,
председател на Националниот совет
на македонската национална заед-

ница во Република Србија и притоа
најави разновидна културно-умет-
ничка програма, посветена на овој
јубилеј. 

Саша Павлов, градоначалникот
на Панчево и Бојан Ѓорѓев, мини-
стер-советник при Македонската
амбасада во Белград, на кејот на
Тамиш, во Панчево засадија даб,

како симбол на истрајноста и дол-
говечноста. Дабчиња се засадени и
во парковите во Јабука, Качарево и
Глогоњ.

Во план е централната прослава
на овој јубилеј да се одржи во Пан-
чево, најверојатно во август, годи-
нава. Предвидени се изложби на
фотографии, снимање на докумен-

тарен филм, печатење на моногра-
фија, јавен конкурс за избор на
химна на Македонците во Србија и
други активности. Манифестацијата
ќе биде завршена со поставување
на споменик „Мајка Македонија“,
дело на вајарот Синиша Новески од
Белград. Веќе се работи на одреду-
вање на локација во Панчево.

Некогашниот живот буди спомени



НЕРАЗДВОЈНИ: АЛЕКСАНДРА-САШКА КЛЕНКОВСКА СО ВИОЛИНА

ОД КЛАСИКА ДО ПОЗНАТИ СВЕТСКИ ХИТОВИ
Освојила бројни
музички награди 
и признанија на
домашна сцена и
меѓународни музички
смотри

Таа никогаш не 
се нашла во сенка 
на славниот брат,
кларинетистот 
Вељко Кленковски

Пеачките способности 
не ги открива на
пошироките маси

Презимето Кленковски е поз-
нато и вон границите на на-
шата земја. Најпрвин , поради
талентираниот кларинетист
Вељко Кленковски. По него-
вите стапки набргу тргнала и
сестра му Александра-Сашка
Клековски. Нејзиниот, две го-
дине постар брат веќе свирел,
па и таа сакала да се бави со
музиката. Со виолината дру-
гарува од својата петта годи-
на. Љубовта кон музиката им
ја пренел татко им Милко, ка-
ко кларинетист во оркестарот
на милицијата, во Белград.

– Ниту на мене ниту на
Вељко не не ни беше наметна-
то да свириме. Тоа се случи од
љубовта кон инструментите,
кон музиката и сето она што е
поврзано со неа. Тоа што се
бавам со музиката напрви да
бидам многу блиска со брат

Петок, 24 јуни 2016

pancevac@pancevac-online.rs

II

Првата страница на
македонски јазик во
неделникот „Панчевац“
објавена во април 1975
година

Годинава, мултијазичен
додаток  и на македонски
јазик 

Според бројноста на Македонците, пан-
чевачката општина е на прво место во Ре-
публика Србија. Нема село каде што не
живеат Македонци. Претежно се населе-
ни во Јабука, Качарево, Глогоњ, но и во са-
миот град. Со право се вели, дека Јабука за
Македонците е нешто што и Ковачица за
Словаците. Со други зборови, Јабука е
„најмакедонското“ село во Србија. 

Токму поради тоа, во април 1975 година
во весникот „Панчевац“ е објавена првата
страница на македонски  јазик. Во овој не-
делник, од 1976 до 1991 година, страница-
та излегуваше еднаш месечно. И на брано-
вите на Радио Панчево се
слушаше македонски збор.
Емисијата „Радио весник“
се емитуваше секој четвр-
ток, а „Нова Македонија“,
со извонреден тираж (во
тие години во Македонија),
имаше постојана допис-
ничка од Војводина.

Тоа беа години кои ги
помниме по тоа што во
панчевачката општина
постоеше и преведувачка-
та служба за македонски
јазик. Собраниските мате-
ријали се преведуваа на
македонски, унгарски, ро-
мански и словачки јазик.
Делегатите имаа право на
седниците на општинско-
то собрание и неговите работни тела да
дискутираат на својот мајчин јазик.

По повод  30 годишнината од доселу-
вањето на Македонците во Јабука, „Пан-
чевац“ издаде двојазична монографија
на македонски и српски јазик. Ова изда-

ние го подготвија некогашните  новина-
ри на „Панчевац“: Петар Меји, Јован
Николиќ и Верка Митковска.

До 1991 година во училиштето „Гоце
Делчев“ во Јабука, безмалку сите ученици,
а ги имаше околу осумстотини, го учеа
јазикот на општествената средина – маке-
донскиот. Поради бурните и тешки вре-

миња, емисијата е укината
пред да се укине страница-
та, но тука не се застана. 

По повод стогодишни-
ната од Илиндеското вос-
тание, на ТВ Панчево, на
втори август, 2003 година,
е емитувана получасовна-
та емисија „МАК-мосто-
ви“ на македонски јазик.
Тоа е воедно прва емисија
на овој јазик на панчевач-
ката телевизија. Гледачите
имаа прилика да видат и
два разговора за актуел-
ните теми со Борислава
Крушка, тогашната пред-
седателка на Сообранието
на Општината Панчево и
Виктор Димовски, тога-

шен амбасадор на Република Македо-
нија во Република Србија и Црна Гора.
Според името на емисијата, гостите по-
рачаа дека мостовите на соработка по-
меќу соседите треба да бидат поцврсти и
поблиски. 

Сето тоа што е работено на македонски
јазик во локалните средства за информи-
рање, беше нешто единствено во Репуб-
лика Србија. Целта беше и остана инфор-
мирањето, образованието и творештвото
да бидат мостови на зближување помеѓу
Македонија и Србија и афирмација на
припадниците на македонската заедница
во повеќенационалната средина, како
што е панчевачката, каде што место под
сонцето најдоа припадниците на 26 мал-
цински заедници и етнички групи. 

Градот Панчево преку проектно кофи-
нансирање, од областа на информира-
њето и овој пат овозможи на страниците
на „Панчевац“ мултијазичен додаток, на
романски, унгарски, словачки, се разби-
ра и на македонски јазик. И овој проект
е доказ дека мултиркултуралноста повр-
зува, но и обврзува.

Денес, Македонците во Република
Србија се информираат преку електрон-
ските и печатените медиуми, и тоа преку
емисијата „Македонско сонце„ и „Пале-
та„ на ТВ Војводина, „Банатско сонце”
на ТВ Панчево, месечникот „Македон-
ска виделина“, „Алка“, “Sуница“ и „Виде-
ло“. Спомнатите печатени информатив-
ни средства се достапни на мал број на
читатели. Актуелна е и радио-емисијата
„Македонијум“, коjа се емитува еднаш
неделно, секоја среда, во 23 часот,  на
брановите на радио Војводина, со акту-
елности од Република Македонија.

ИНФОРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТA ОБВРЗУВА 

И ПОВРЗУВА

Традицијата,
јазикот, обичаите и
културата во прв
план 

Според очекувањата на гос-
подин Славко Јовановски,
директорот на Домот на кул-
турата „Младост“ од Глогоњ,
проектот „Да не се заборават
корените“ заживеа по шести
пат. Реализиран е на 11 јуни,
на отворен простор во Гло-
гоњ. Во рамките на манифес-
тацијата е одржан концерт
на македонски песни, игри и
музика. 

Во програмата учествува-
ше фолклорната секција
при Домот на културата, и
се представи со шест маке-
донски кореографии и пеач-
ката група „Тоше Проески”
од Качарево, која се пред-
стави со македонски песни.
Сестрите Марковски и со-
листката Деска Јаќимовска
од Качарево ги воодушевија
присутните со по две извор-
ни македонски песни. Нас-
тапиа и извонредната пејач-
ка Биљана Герасимовска од
Глогоњ и гајдаџијата Жарко
Марковски од Качарево. 

Сето оваа беше проткае-
но и со современата поезија
на младата, талентирана
поетка Милица Митковиќ,
од Куманово, инаку студен-
тка по психологија во Бел-
град.

За оваа прилика, здруже-
нието на жените „Глогон-
ки“ приредија изложба на
ракотворби со македонски
мотиви, и традиционални
македонски специјалитети,
со кои учесниците и посе-
тителите беа угостени.
- Следејќи го ритамот на
настаните, не можам а да
не бидам задоволен. Вис-
тинско задоволство е што
оваа манифестација ус-
пешно ја реализираме од
2011 година, со цел да се
сочува традицијата, јази-
кот, обичајите и културата.
Воодушевен сум и од учес-
ниците и од публиката, ре-
че директорот на Домот на
културата, господин Јова-
новски. 

Домаќините се надеваат
дека барем донекаде беа дос-
тојни на изреката „Низ Бос-
на не пеј, низ Србија не иг-
рај, низ Македонија, не играј
и не пеј“.

ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА

ВО ГЛОГОЊ

Да не се заборават
корените

ми и родителите. Мајка ми
Иванка не е од нашата бран-
ша, но таа живее за секој наш
здив, за секој наш успех, ис-
такнува оваа млада и тален-
тирана Панчевка. 

Трудот на Сашка одамна е
крунисан со вредни успеси.
Таа зад себе има богата му-
зичка каријера и награди ос-
војени на домашна сцена и на
меѓународни музички смо-
три. Поради нејзиниот личен
успех никогаш не се нашла во
сенката на славниот брат. На-
против, заедничко им е тоа
што се школувале и усовршу-

вале во странство. Вељко има
завршено постдипломски
студии во Париз, а Сашка ус-
пешно завршила прва година
студии на Руската музичка
академија во Москва.

Порано внимателно 
бирав музика
Поради финансијски потеш-
котии (не било лесно да се
школуваат и усовршуваат два
студента во странство), сакала
– несакала, Сашка била при-
нудена да ја напушти Русија и
да го продолжи студирањето
на Факултетот на музичката
уметност во Белград и веќе 20

години работи во Симфо-
нијскиот оркестар на РТС.
Вељко е вработен бо Белградс-
ката Фихармонија.Тие и пона-
таму се прилагодуваа на му-
зичката сцена во земјава и во
странство.Често пати наста-
пувале заедно и во својот град
– Панчево, кој посебно  има
сторено за Вељко, за време на
неговото школување. 
– Потешко можеме да ги след-
име трендовите. Финасиите не
дозволуваат да одиме во
странство на усовршување и
натпреварување. Најповеќе ја
сакам класичната музика, но
како самохрана мајка морам да
мислам и за иднината на свои-
те деца. До сега успевав да се
прилагодам кон обврските,
благодарејки на моите родите-
ли кои и премногу се посвете-
ни на сите нас. Порано внима-
телно бирав музикa која сакав
да ја свирам. Не работев по ко-
мерцијалните принципи. Сега
сум свртена и кон клупската
свирка. Со добра екипа свири-

ме познати светски хитови во
комбинација со домашни.Веќе
имаме закажано дваесет нас-
тапи по клубовите во Србија,
Босна, Хрватска, Црна Гора.
Размислуваме да настапуваме
и во Македонија. Значи, немам
слободни викенди. И октом-
ври ми е „ распродаден“. Теш-
ко е, но поради иднината на
децата морам да се снаоѓам.

И ќерките на сестрата и
братот се определиле за
уметност
По нејзините патеки трагна-
ла и ќерка и Николета. И таа
е уметничка душа . Се опред-
ели за балет. Со свои 14 годи
има освоено бројни призна-
нија, како кај нас исто така и
во странство, подвлекува
Сашка.

Оваа грациозно девојче е
ученичка во Балетското учи-
лиште „Димитрије Парлиќ”
во Панчево и одамна веќе за-
цртала балетот  да и биде
нејзино идно определување.
Дека „иверот не паѓа подале-
ку од кладата“, потврдува и
Јована Кленковска, ќерка му
на Вељко, која се определила
за уметност. Посветена е на
латино –америчкото танцува-
ње. Двете девојчиња уживаат
во она што го работат, а за
материјалниот момент, барем
за сега, не размислуваат.

Својата умешност веќе ја
покажува и дванаесетгодиш-
ниот Вук. Синот на познатата
панчевачка виолинисткиња
изгледа на време ги „одме-
рил“ професиите, процену-
вајки дека мелем за душата е

музиката, а исплатливо и ра-
ционално  занимање, според
него, претпоставуваме, е
спортот. Тој упорно и со елан
тренира фудбал во „Динамо“,
во Панчево. 

Нашата соговорничка ни
открива дека убаво пее, но са-
мо за своја душа, а понекогаш
и за пријателите. Се нашали и
ни рече – да била пеачка не би
имала финасијски потешко-
тии. Но, сепак прифати дека не
е се во парите, бидејки таа се
врзува и поврзува со музика-
та. Секоја композиција што ја
изведува ја врзува за некоја
друга личност и на неа ја пос-
ветува. Понекогаш своите нас-
тапи ги посветува на родите-
лите, без кои, како вели, не би
истрајала во она што го рабо-
ти. Посебно ја сака шпанската
и еврејската музика. Преку
студијски снимања соработу-
ва со Бајага и со „Фрајли“. По-
веќе од два месеца свири на
електрична виолина.

Едно е сигурно: децата на
Иванка и Милко можат да се
пофалат со познати уметнич-
ки биографии, многу дипломи
и признанија. И приказните за
внуците заслужуваат посебно
внимание, бидејки од мали
нозе ги учеле да го вреднуват
трудот и да го потврдуват та-
лентот. И тие веќе се предод-
редени за успех. Дедо им Мил-
ко, по кој знае кој пат се ос-
мевнува и вели: „Убаво е да
бидеш  талентиран и вреден,
но кога даровитоста почнува
да се усовршува тоа знае да
кошта“... 

Екипа од „Панчевац”, работа и дружење

Сашка и Вељко – со
инструменти од мали нозе

Музиката и е во душа
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Од класике 
до познатих
светских хитова
» страна IV

Мултикултуралност
обавезује 
и повезује
» страна IV

Проналажење
нових решења
» страна V 

Изазов за
Струмичане
» страна VIII

Прва генерација
Македонаца из разних
крајева Македоније у
Војводину досељена је
1946. године, но
миграциона кретања у
овом смеру трајала су
годинама

Мостови културе 
са матицом, почевши 
од прве генерације 
до најмлађих, су
културно-уметничка
друштва

Ове године се обележава седам де-
ценија од досељавања Македонаца у
Војводину. Велике групе досељени-
ка, како из Македоније, тако и из
Босне и Хецеговине и других
крајева некадашње Југославије,
пристизале су 1946. и наредне годи-
не. Миграциона кретања у овом
смеру трајала су годинама. За маке-
донског човека били су одређени
Јабука, Качарево, Глогоњ, План-
диште, Вршац, Велика Греда, Хајду-
чица и друга места. Долазили су љу-
ди из кривопаланачког, струшког,
тетовског, прилепског, поречког
краја, из читаве Македоније.

Само у Јабуку је досељена 561
породица, са 3.464 душа. Међу њи-
ма је био и Спасе Наумовски, из
струшког села Мали Влај, који је,
након страдања у рату и трого-
дишњег заробљеништва у логори-
ма смрти у Немачкој и Аустрији,
са петочланом породицом, 13.
маја 1946. године, скелом прешао
Дунав. Његов син Благоја На-
умовски рођен је 7. децембра исте
године, као прво мушко колонис-
тичко дете.

– Пред долазак у Јабуку, отац ми
је радио као зидар у Београду и
околини. Донекле, био је упознат са
тиме шта је очекивало колонисте.
Он је, као прекаљен човек, имао за-
датак да убеђује људе да крену ка
широкој и плодној Војводини.
Један од њих га је питао зашто и он
не жели да се придружи групи од
око педесет сународника, кад је то-
лико лепо. То је било пресудно за
долазак наше породице. И дан-да-
нас се прича како је мој отац први у
селу направио нову кућу – каже
Благоја Наумовски.

Но, нису сви могли да се прилаго-
де пакленим летима и оштрој коша-
ви. Само из Качарева се вратило
око десет породица, које нису могле
да преболе родна места. Они који су
остали, почели су полако да се при-
лагођавају. 

Наставак на страни V

СEДАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ДОСЕЉАВАЊА МАКЕДОНАЦА

ИСТОРИЈА МАКЕДОНАЦА У ВОЈВОДИНИ

Ретко је у оно време неко знао где
је и шта је Војводина. Нису носили
малтене ништа, јер су им рекли да
тамо имају све, да је тамо обећана
земља. Са сузама у очима и завеж-
љајима на рамену, напуштали су
своја огњишта. Први воз „без возног
реда” са колонистима из Македоније
кренуо је 6. јануара 1946. године. Са
железничке станице у Панчеву, неки

колонисти су до Јабуке били довезе-
ни санкама. Смештали су људе у на-
пуштене куће Немаца, давали су им
нешто од одеће, а добили су и земљу.
Охрабрени плодном земљом и ука-
заним гостопримством, у почетку су
претежно долазили пољоповредни-
ци. Они су нашли место под војво-
ђанским сунцем и нису се осећали
као грађани другог реда.

„МАЈКА МАКЕДОНИЈА”

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ

У Градској управи Панчева, под мотом

„Мајка Македонија”, почетком априла

започето је обележавање великог јуби-

леја – 70 година досељавања Македо-

наца у Војводину. Манифестацију је

отворио Борче Величковски, председ-

ник Националног савета македонске

националне заједнице у Републици

Србији, и при том је најавио разновр-

сан културно-уметнички програм пос-

већен овом јубилеју.

Саша Павлов, градоначелник Пан-

чева, и Бојан Ђорђев, министар-

-саветник при Македонској амба-

сади у Београду, на тамишком кеју,

у Панчеву, посадили су храст, као

симбол истрајности и дуговечности.

Храстови су посађени и у парковима

у Јабуци, Kачареву и Глогоњу.

У плану је да се централна про-

слава овог јубилеја одржи у Панчеву,

највероватније у августу ове године.

Предвиђене су изложбе фотографија,

снимање документарног филма,

штампање монографије, јавни кон-

курс за избор химне Македонаца у

Србији и друге активности. Манифес-

тација ће бити заворена поставља-

њем споменика „Мајка Македонија”,

дела вајара Синише Новеског из Бе-

ограда. Ради се на томе да се одреди

локација у Панчеву.

Засађен храст – симбол истрајности и дуговечности
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НЕРАЗДВОЈНИ: АЛЕКСАНДРА САШКА КЛЕНКОВСКА СА ВИОЛИНОМ

ОД КЛАСИКЕ ДО ПОЗНАТИХ СВЕТСКИХ ХИТОВА
Освојила бројне
музичке награде и
признања на домаћој
сцени и
међународним
музичким смотрама

Она се никада није
нашла у сенци
славног брата,
кларинетисте Вељка
Кленковског

Певачке способности
не открива ширим
масама

Презиме Кленковски познато
је и ван граница наше земље.
Пре свега, због талентованог
кларинетисте Вељка Клен-
ковског. Његовим стопама
убрзо је кренула и сестра,
Александра Сашка Кленковс-
ки. Њен брат, две године ста-
рији, већ је свирао, па је и она
пожелела да се бави музиком.
Са виолином се дружи од
своје пете године. Љубав ка
музици им је пренео отац
Милко, који је некада свирао
кларинет у Оркестру поли-
ције у Београду.
– Ни мени ни Вељку није би-

ло наметнуто да свирамо. То
се десило из љубави према
инструментима, музици и
свему што је повезано са тим.
То што се бавим музиком
учинило је да будем много
блиска са братом и родитељи-

ма. Наша мајка Иванка није
из наше бранше, али живи за
сваки наш дах, успех – истиче
ова млада и талентована Пан-
чевка. 

Сашкин труд одавно је кру-
нисан вредним успесима. Она
за собом има богату музичку
каријеру и награде освојене
на домаћој сцени и међуна-
родним смотрама. Баш зато
што је и сама успешна, ника-

да се није нашла у сенци слав-
ног брата. Напротив, зајед-
ничко им је то што су се шко-
ловали и усавршавали у ино-
странству. Вељко је завршио
постдипломске студије у Па-
ризу, а Сашка је успешно за-
вршила прву годину студија
на Руској музичкој академији
у Москви.

Раније сам пажљиво бира-
ла музику

Због финансијских потеш-
коћа (није било лако да се
школују и усавршавају два
студента у иностранству),
хтела не хтела, Сашка је била
приморна да напусти Русију и
да продужи студирање на Фа-
култету музичке уметности у
Београду, и већ 20 година ра-
ди у Симфонијском оркестру
РТС-а. Вељко је запослен у
Београдској филхармонији.
Они се и даље прилагођавају
музичкој сцени у земљи и
иностранству. Често су нас-
тупали заједно у свом граду
Панчеву, који је много учи-
нио за Вељка, за време њего-
вог школовања.
– Теже је следити трендове.

Финансије не дозвољавају да
идемо у иностранство на
усавршавање и такмичења.
Највише волим класичну му-
зику, али као самохрана мајка
морам да мислим и на будућ-
ност своје деце. До сада сам
успевала да се прилагодим
обавезама захваљујући роди-

тељима, који су много посве-
ћени свима нама. Раније сам
пажљиво бирала музику коју
желим да свирам. Нисам ра-
дила руководећи се комер-
цијалним принципима. Сада
сам окренута и клупској
свирци. Са добром екипом
свирам светске хитове, у ком-
бинацији са домаћим. Већ
имамо заказано двадесет нас-
тупа у клубовима у Србији,
Босни, Хрватској, Црној Гори.
Размишљамо да наступамо и
у Македонији. Значи, немам
слободне викенде. И октобар
ми је „распродат”. Тешко је,
али зарад будућности моје де-
це морам да се  сналазим.

И ћерке сестре и брата су се
определиле су се за уметност.

Њеним путем кренула је и
кћерка Николета. И она је
уметничка душа. Определила
се за балет. „Са својих 14 го-
дина има освојена бројна
признања, како код нас, тако
и у иностранству”, подвлачи
Сашка.

Ова грациозна девојчица
ученица је Балетске школе
„Димитрије Парлић” из Пан-
чева и одавно је зацртала да ће
балет да буде њено будуће
опредељење. Да ивер не пада
далеко од кладе потврђује и
Јована Кленковска, Вељкова
кћерка, која се определила за
уметност. Посвећена је латино-
америчким плесовима. Обе де-
војчице уживају у ономе што
раде, а о материјалним момен-
тима, за сада, не размишљају.

Своју умешност већ пока-
зује и дванаестогодишњи

Вук. Син познате панчевачке
виолинисткиње изгледа је на
време „одмерио” професије,
процењујући да је музика ме-
лем за душу, а исплативо и
рационално занимање по ње-
му је, претпостављамо, спорт.
Он упорно и са еланом тре-
нира фудбал у „Динаму” у
Панчеву.

Наша саговорница нам от-
крива да лепо пева, но само за
своју душу, а понекад и за
пријатеље . Нашалила се и
рекла како не би имала фи-
нансијских тешкоћа да је била
певачица. Сваку композицију
коју изводи везује за неку
личност и њој је посвећује.
Понекад, своје наступе посве-
ћује родитељима без којих,
како каже, не би истрајала у
ономе што ради. Посебно во-
ли шпанску и јеврејску музи-
ку. Преко студијских снима-
ња сарађује са Бајагом и
„Фрајлама”. Дуже од два месе-
ца свира електричну виолину.

Једно је сигурно: Иванкина
и Милкова деца могу да се
похвале својим познатим
уметничким биографијама,
многим дипломама и призна-
њима. И приче о унуцима за-
служују пажњу, будући да су
их од малих ногу учили да
вреднују труд и потврђују та-
ленат. И они су већ предодре-
ђени за успех. Њихов деда
Милко, по ко зна који пут,
осмехује се и каже: „Лепо је
да будеш талентован и вре-
дан, али када даровитост
почне да се усавршава, то зна
да кошта...”

Прва страница на
македонском језику у
недељнику
„Панчевац”
објављена у априлу
1975. године

Ове године, нови
мултијезични
додатак

У односу на број Македонаца,
панчевачка општина је на
првом месту у Републици
Србији. Нема села у коме не
живе Македонци. Претежно
су насељени у Јабуци, Качаре-
ву, Глогоњу, али и у самом
граду. С правом се говори да
је Јабука за Македонце што и
Ковачица за Словаке. Другим
речима, Јабука је „најмаке-
донскије” село у Србији.

Управо због тога, у априлу
1975. године, у новинама
„Панчевац” објављена je прва
страница на македонском
језику. У овом
недељнику, од
1976. до 1991. го-
дине, страница је
излазила један-
пут месечно. И
на таласима Ра-
дио Панчева слу-
шала се македон-
ска реч. Емисија
„Радио весник”
емитована је сва-
ког четвртка, а
„Нова Македо-
нија”, са изван-
редним тиражом
(тих година у
Македонији), имала је сталну
дописницу из Војводине.

То су биле године које пам-
тимо по томе што је у панче-
вачкој општини постојала

преводилачка служба за ма-
кедонски језик. Скупштин-
ски материјали превођени су
на македонски, мађарски, ру-
мунски и словачки језик. Де-
легати су имали право да на
седницама Скупштине и ње-
них радних тела дискутују на
свом матерњем језику.

Поводом тридесетогодиш-
њице од досељавања Македо-
наца у Јабуку, „Панчевац” је
издао двојезичну моногра-

фију на македон-
ском и српском
језику. Ово изда-
ње су приредили
некадашњи но-
винари „Панчев-
ца”: Петар Мејић,
Јован Николић и
Верка Митковс-
ка.

До 1991. годи-
не, у школи „Гоце
Делчев” у Јабуци,
готово сви уче-
ници, а било их је
око осам стотина,
учили су језик

друштвене средине – македон-
ски. Због бурних и тешких
времена, емисија је укинута
пре укидања странице, али ту
се није стало.

Поводом стогодишњице
Илинданског устанка, на ТВ
Панчево, 2. августа 2003. го-
дине, емитована је получа-
совна емисија „МАК-мосто-
ви”. То је уједно и прва еми-
сија на овом језику на панче-
вачкој телевизији. Гледаоци
су имали прилику да виде и
два разговора о актуелним
темама са Бориславом Круш-
ком, тадашњом председни-
цом Скупштине општине
Панчево, и Виктором Ди-
мовским, тадашњим амбаса-
дором Републике Македоније
у Републици Србији и Црној
Гори. У складу са именом
емисије, гости су поручили да
мостови сарадње међу сусе-
дима треба да буду чвршћи и
блискији.

Све то што је рађено на ма-
кедонском језику у локалним
средствима за информисање,
било је нешто јединствено у
Републици Србији. Циљ је
био и остао да информиса-
ње, образовање и ствара-
лаштво буду мостови збли-
жавања између Македоније и
Србије и афирмација при-
падника македонске заједни-
це у вишенационалној сре-
дини као што је панчевачка,

где су место под сунцем про-
нашли припадници 26 ма-
њинских заједница и етнич-
ких група.

Град Панчево je из области
информисања, преко пројект-
ног суфинансирања, и овог
пута омогућио, на страница-
ма „Панчевца”, мултијезички
додатак на румунском, мађар-
ском, словачком и, разуме се,
на македонском језику. И овај
пројекат је доказ да мултикул-
туралност повезује, али и
обавезује.

Данас се Македонци у Ре-
публици Србији информи-
шу преко електронских и
штампаних медија, и то пре-
ко емисије „Македонско сон-
це” и „Палета” на ТВ Војво-
дина, „Банатско сонце” на
ТВ Панчево, месечника „Ма-
кедонска виделина”, „Алка”
„Sуница” („Дуга”) и „Виде-
ло”. Споменута штампана
информативна средства дос-
тупна су малом броју чита-
лаца. Актуелна је и радио-
-емисија „Македонијум”, која
се емитује једном недељно,
сваке среде у 23 часа, на тала-
сима Радио Војводине, са ак-
туелностима из Републике
Македоније.

ИНФОРМИСАЊЕ НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ

МУЛТИКУЛТУРАНОСТ ОБАВЕЗУЈЕ 

И ПОВЕЗУЈЕ

Традиција, језик,
обичаји и култура у
првом плану

У складу са очекивањима
господина Славка Јова-
новског, директора Дома
културе „Младост” у Гло-
гоњу, пројекат „Да се не
забораве корени” заживео
је по шести пут. Реализо-
ван је 11. јуна, на отворе-
ном простору у Глогоњу. У
оквиру манифестације,
одржан је концерт маке-
донских песама, игара и
музике.

У програму су учествова-
ли фолклорна секција при
Дому културе, која се пред-
ставила са шест македон-
ских кореографија, и певач-
ка група „Тоше Проески” из
Качарева, која је певала ма-
кедонске песме. Сестре
Марковски и солисткиња
Деска Јаћимовска одушеви-
ле су присутне певајући по
две изворне македонске
песме. Наступили су и из-
ванредна певачица Биљана
Герасимовска из Глогоња и

гајдаш Жарко Марковски
из Качарева.

Све ово било је проткано
савременом поезијом младе
талентоване песникиње
Милице Митковић из Ку-
манова, иначе студенткиње
психологије у Београду.

За ову прилику, удруже-
ње жена „Глогоњке” прире-
дило је изложбу рукотвори-
на са македонским мотиви-
ма, као и традиционалне
македонске специјалитете,
којима су учесници и посе-
тиоци били угошћени.
– Пратећи ритам догађаја,

не могу да не будем задово-
љан. Право задовољство је
што ову манифестацију ус-
пешно реализујемо од 2011.
године, са циљем да се очува
традиција, језик, обичаји и
култура. Одушевљен сам и
учесницима и публиком –
рекао је директор Дома кул-
туре, господин Јовановски. 

Домаћини се надају да су
барем донекле били дос-
тојни изреке „Кроз Босну
не певај, кроз Србију не иг-
рај, а кроз Македонију нит’
играј, нит’ певај”.

У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОМА КУЛТУРЕ У ГЛОГОЊУ

Да се корени не
забораве

Музика јој је у души

Сашка и Вељко са
инструментима од малих ногу

Екипа „Панчевца”, рад и дружење



тању. И овог пута ће-
мо се подсетити: од
досељавања Македо-
наца у Војводину, све
до 1960. године, нас-
тава се одвијала на
македонском, а затим
на српском језику.
Македонски језик се
учио факултативно,
као језик друштвене
средине (по жељи
ученика). До 1991. го-
дине готово сва деца
учила су македонски
језик. Због неопреде-
љивања ученика, на-
кон те године преки-
нуто је учење овог
језика. Током ових
година, губи се на-
ционални идентитет
Македонаца, будући
да млади све више
причају српски језик,
а постепено прихва-
тају и обичаје нове
средине. Убрзању тог
процеса доприносе и
родитељи који своју
децу не подстичу да
уче матерњи језик. Ситуација
је из дана у дан све сложенија
– каже наша саговорница.

–  После дугогодишњих на-
пора, у школској 2012/13. го-
дини, по свим правилима и
прописима Републике Србије,
омогућено је изучавање маке-
донског језика са елементима
националне културе. За поче-
так, настава је започета само у
ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци, уз
законски минимум од пет
ученика. Иако су припреме за
почетак наставе дуго правље-
не, ипак смо наставу започели
без уџбеника, без икаквих по-

моћних средстава. Пред со-
бом сам имала децу која нису
познавала језик, а наставни
програм је направљен за децу
која владају језиком. Уз добру
вољу, таблу, креду, копиране
текстове из уџбеника који ни-
како да се одштампа, прошло

је две године – наглашава Ла-
зареска.

Стварност је оваква. Од
првог до четвртог разреда, у
Јабуци, македонски језик са
елементима националне кул-
туре учи око тридесеторо деце,
а у Качареву око десеторо. Пре
две године је одштампан уџбе-
ник за први разред, а на крају
ове је одштампан и за други.

Изумиру и дијалекти
Поражава чињеница добијена
из истраживања на терену да
само још један мали број људи
активно негује матерњи језик,
кроз разговоре са својим су-

народницима или члановима
породице. Полако, али сигур-
но, изумиру дијелекти које су
старији до сада неговали и чу-
вали као највеће богатство.
Неки од њих нису могли, или
намерно нису преносили ма-
терњи језик млађим генера-

цијама, уз изговор да
деца не могу да се снађу,
а најболнији изговор
представља питање че-
му ће им служити. Уп-
раво то питање пред-
ставља и највећи про-
блем. Македонци не мо-
гу да сагледају благоде-
ти неговања и чувања
матерњег језика. О губ-
љењу идентитета немају
времена да размишљају
поред свакодневне бор-
бе за опстанак. Предра-
суде да би учење још јед-
ног предмета било опте-
рећење за њихову децу,
и да од знања македон-
ског језика нема корис-
ти, даје одговор на пи-
тање зашто се мали број
ученика опредељује за
учење македонског јези-
ка. 

Ово стање би донек-
ле могло да се исправи
ако се предузму брзе и
визионарске акције,

које ће допринети да
Македонци промене

мишљење и да сагледају пот-
ребу за неговањем, чувањем и
учењем језика. Потребно је да
се сви замислимо над послед-
ицама онога што смо могли, а
нисмо урадили, да ставимо
личне интересе у други план,
да сагледамо будућност и из-
нађемо решење за унапређи-
вање стања, каже – Лилјана
Лазареска.

– Само желим да апелујем и
замолим институције у Маке-
донији које се баве проблема-
тиком очувања језика, култу-
ре и традиције да посвете ма-
ло више пажње, осим на ма-

кедонски језик у Македонији
и на језик Македонаца у дру-
гим земљама. Из овог се могу
извући многи закључци и то
би требало да буде тема за
константно размишљање и
изналажење решења – катего-
рична је Лазареска.

Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

V

Бројни врхунски
музичари су још
као деца заволели
музику – певање.
То су радили из за-
баве, а касније су
их труд и квалитет
повукли напред.
Од октобра прошле
године, у Јабуци се
музици посвећује
око петнаесторо
деце из забавишта
и првог и другог
разреда основне
школе. Они су чланови хори-
ћа „Пилићи”. Под будним
оком наставника музичког
образовања Милета Макси-
мовића, два пута недељно, у
Дому културе у Јабуци се
припремају за предстојеће
наступе. На репертоару су им
популарне новогодишње, бо-
жићне, ускршње и друге пес-
мице. Певају на српском и ма-
кедонском језику. Значајније
наступе су имали на фестива-
лу „Први глас Јабуке”, у Дому
културе у Глогоњу и у Дому
културе у Јабуци поводом да-
на школе „Гоце Делчев”.

Заједно са старијим друга-
рима из школе, на најлепши

начин представили су се и у
новогодишњем програму на
ТВ Војводина. Омиљене пес-
мице на македонском језику
су им „Јелко, јелко порасти
још два, три педеља”, „Маке-
донско девојче”, „Дунуо је ве-
трић развигорац”. Када се ра-
ди о македонским песмама,
њих боље прихватају ученици
који уче македонски језик.
– Један од циљева је да раз-

вијамо другарство, љубав ка
песми и игри, али и да вратимо
углед дечјем фестивалу „Први
глас Јабуке”. Ова дечица би
требало да буду нова нада му-
зичке сцене у Јабуци – нагла-
шава њихов руководилац.

На крају школске године,
свим родитељима и старате-
љима у Републици Србији,
чија деца похађају основну
школу, упућен је анкетни
лист са циљем информисања
о могућностима изучавања
језика и културе национал-
них мањина, уз друге облике
ваннаставних активности.
Обухваћено је 14 језика који
се негују, међу њима и маке-
донски.

У току школске 2016/17. го-
дине, Министарство просве-
те, науке и технолошког раз-
воја обезбедиће за заинтере-
соване ученике у Републици
Србији изучавање језика и
културе националних мањи-
на, кроз разноврсне облике
ваннаставних активности,
односно факултативне наста-
ве зимске и летње школе, ра-
дионице или неки други вид
рада.

Наставак са стране III

То се није десило преко ноћи. Тешко су
се одвајали од мотике и српа. Када су ви-
дели да је уз механизацију лакше и да су
приноси бољи, окренули су лист.

Песма и коло су их годинама одржава-
ли. Преко дана су радили, а увече се
скупљали, певали и играли. Нису имали
много времена за туговање за напуште-
ним домовима. Трудили су се да успеју и
обезбеде бољи живот за породице. И
после 70 година од досељавања, у мести-
ма где живи већи број Македонаца гово-
ри се као у Прилепу, Охриду, Битољу,
Кичеву, Кривој Паланци, као и у Маке-
донији – македонским језиком.

Одавно Војводина није непозната и
туђа за Македонце који живе на њеном
плодном тлу. Живи македонски човек у
слози са другима, осећа се као да је оду-
век ту и дели судбину са још 26 нацио-
налности које живе и раде у равници.
Велики број Македонаца поседује земљу,
а то их у овим данашњим условима ос-
лобађа озбиљнијих брига економске
природе.

То не значи да су Македонци само ту
нашли своју шансу. На овом простори-

ма пољопривреда им је у почетку била
приоритет, но нису ишчезле амбиције
да успеју и на другом плану. Примера за
то из свих могућих професија има без-

СEДАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ДОСЕЉАВАЊА МАКЕДОНАЦА

Историја Македонаца у Војводини

Од првог до четвртог
разреда, у Јабуци,
македонски језик са
елементима
националне културе
учи око тридесеторо
деце, а у Качареву
око десеторо

Да се ситуација у
вези са очувањем
језика сагледа на
озбиљнији начин

За људе у вишенационалној
средини није чудно кад на ау-
тобуској станици, у јавном
превозу или на улици чују
разговоре на македонском,
румунском, словачком или
неком другом језику. О томе
какво је стање са изучавањем
и очувањем македонског јези-
ка у панчевачком крају, разго-
варали смо са Лилјаном Лаза-
реском, новинарком и профе-
сорком македонског језика.
– Велики број Македонаца је

заборавио матерњи језик.
Оправдање траже у недостат-
ку саговорника у мешовитим
браковима, утицају средине у
којој живе, ретким контакти-
ма са матицом. Неки од њих
су потиснули језик мислећи
да може да им смета, јер желе
што лакше и боље да се при-
лагоде средини у којој живе –
каже Лилјана Лазареска.
По причи наше саговорнице,
један од разлога за запостав-
љање матерњег језика – маке-
донског, је неорганизованост
Македонаца у Србији после
распада некадашње заједнич-
ке државе. Последњих неко-
лико година улажу се озбиљ-
ни напори да се неке ствари
исправе.
Сагледавајући ситуацију по
питању остваривања права
на образовање на матерњем
језику, Национални савет ма-
кедонске заједнице је пре не-
колико година организовао
курсеве македонског језика
под мотом „Добро дошли на
македонски језик”. Сматрало
се да би овај облик изучавања
матерњег језика могао да под-
стакне Македонце, али, и по-
ред тога што су били успеш-
ни, укинути су.

Не пратимо усавршавања
– Да трошимо речи на то ко-

лико је важно образовање на
језицима националних зајед-
ница, непотребно је. Ми још
увек полемишемо по том пи-

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА, ПРОФЕСОРКА МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА, 

КАКО СЕ ПРИБЛИЖИТИ МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ
ИЗУЧАВАЊЕ ЈЕЗИКА МАЊИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Проналажење нових
решења

ХОРИЋ „ПИЛИЋИ”

Нове наде 

Прошло је 27 година од бра-
тимљења Јабуке и Парменца,
села у близини Чачка. Старији
житељи ових села знају како и
зашто је дошло до братимље-
ња, и то у другој половини јуна,
далеке 1989. године. Да би дош-
ло до сарадње између Јабуке и
Парменца, пресудна је била по-
пуларна емисија „Знање имање”,
организована 1989. године. До-
маћини су били Јабучани, а
противничка екипа учесници

из Парменца. Победу су одне-
ли Јабучани, но гости се нису
наљутили, напротив – већ
следеће године су се збратими-
ли. Пријатељство и повремени
сусрети трају и дан данас. Још
од првог сусрета, гости се доче-
кују песмом и игром.

На помолу је ново братим-
љење Јабуке са Македонским
Бродом, из поречког краја. 

Ускоро се очекује и делега-
ција Македонског Брода.

УСКОРО У ЈАБУЦИ

На помолу ново
братимљење

ЛИНГВИСТИ ЗАБРИНУТИ

У истраживањима више лингвиста, дошло се до закључка да се у Републици Србији маке-
донски језик полако губи. Лингвисти поручују да је језик жива материја која се свакодневно
мења под утицајем многих објективних и субјективних фактора, али то не може да буде оп-
равдање за непредузимање мера. Суочени са суровом реалношћу добијеном на основу резул-
тата теренског истраживања и кроз свакодневне контакте са Македонцима из Војводине, не-
колико професора македонског језика и лингвиста је, са циљем да се направи атмосфера за
лакши рад на том пољу, формирало Удружење македонаца и поборника македонске културе
у Панчеву и у Републици Србији, са скраћеним именом Македонски центар „Блаже Конес-
ки”, Панчево, који, нажалост, поред недостатка финансијских средстава, није дао жељене ре-
зултате.

Лилјана Лазареска: „Чине се напори, 
али тешко до циља”

Македонски језик уче од првог разреда

Некада су они одлучивали

Идејно решење за споменик

Награђују их аплаузима

број. Међу успешним људима има и док-
тора, музичара, инжењера, механичара,
пекара...

Данас у Војводини живи пета, можда
и шеста генерација Македонаца. Тачно
је да је прошло много година, али годи-
не и удаљеност нису утицали на то да се
заборави родни крај. Песма и реч при-
ближавају родну груду. Тако је било, та-
ко ће и остати и после ових 70 година.
Са друге стране опет, Македонци су у
својој домовини лојални грађани
Србије. Срасли су са војвођанском зем-
љом и нема разлога да се не осећају као
домаћини.

Анализирајући податке Републичког
завода за статистику у Београду, преко
пописа из 2011. године добија се ствар-
на слика о бројности Македонаца у Ре-
публици Србији, без Косова и Мето-
хије. Данас, у држави живи 22.755 Ма-
кедонаца. У централној Србији 12.363,
а у АП Војводини 10.392. Највећи број
од њих живи у Београду – 6.970, у Јуж-
ном Банату – 6.548, од којих 4.558 у
општини Панчево. Између два послед-
ња пописа (од 2002. до 2011. године),
број Македонаца, без Косова и Мето-
хије, мањи је за 12%.



обавеза, не окупљају се
увек у истом саставу.

Посетили смо их пре не-
колико дана, када су се убр-
зано припремале да напуне
штандове са храном за тра-
диционални Интернацио-
нални карневал, одржан
прошлог викенда у центру
Панчева. 

– Наши штандови сваки
пут маме посетиоце. Ради-
мо око десет година и стек-
ле смо довољно искуства у
аранжирању штандова ћи-
лимима, бокалчићима, ка-
леницама, јабукама и дру-
гим интересантним пред-
метима. Потврда квалите-
та који нудимо огледа се у
десетинама пехара и дип-
лома – наглашава Зорица
Арменски, једна од члани-
ца са дужим стажом.

Ове године, крајем де-
цембра, представиће се на
Београдском сајму етно
хране и пића. Тамо су већ

претплаћене на пехаре.
Два пута су освојиле прво
место, али ни друго није за
потцењивање, имајући у
виду јаку конкуренцију. И
мушка екипа при „Илин-
дену”  осветлала је образ.
За припремање тавче грав-
чета, освојили су прво
место.

Недостају им полице на
којима би могле да изложе
пехаре и друга признања.
Стрпљење их не издаје, с
обзиром на то да ће ускоро
две просторије иза Дома
културе у Јабуци бити
адаптиране и прилагођене
њиховим активностима.

Користећи старе
рецепте, Јабучанке
осмишљавају
изванредне
презентације
македонских јела

Квалитетним јелима
и ручним радовима
на препознатљивим
штандовима
освојиле десетине
пехара и диплома

Жене из удружења ”Илин-
ден-Јабука” годинама су пра-
ве чаробнице за припремање
националних јела, почевши
од тавче гравче, пита са спа-
наћем, купусом, празилуком,
слатких пита; ајвара, пинђу-
ра, туршије, љутике...

Где год да се појаве на
фестивалима етно хране, у
Београду, Панчеву или не-
ком другом месту, не
појављују се без петнаес-
так специјалитета и не ма-
ње од двадесет тепсија
сланих и слатких пита. На
штандовима у Београду
више привлаче пажњу тав-
че гравчетом, љутиком и
пинђуром, а у Панчеву
укусним питама, припре-
мљеним на традициона-
лан начин.  За старе ре-
цепте готово и да немају
конкуренцију. Њих петна-
естак жена срећне су што
се већ дуже време друже.
Због породичних и других

Неколико дана прошло је у знаку шеснаестог Интернационал-
ног карневала у Панчеву. Лепи костими, сценографије и извође-
ња приказало је тридесет осам карневалских група, са око 2000
учесника из Србије, Македоније, Италије, Словеније и других зе-
маља, у којима се негује истинска љубав ка оваквом виду мани-
фестација. У петак и суботу (17. и 18. јуна) биле су приређене
карневалске вечери за памћење, и то у Улици Николе Тесле и на
Тргу Ђорђа Вајферта, где је била постављена главна бина. Уоби-
чајено, карневалске групе дефиловале су од централне улице
Војводе Радомира Путника, па све до Трга Ђорђа Вајферта. 

У петак и суботу, Карневал је „преузео” власт из руку градона-
челника Саше Павлова, који је ,симболично, предао кључеве
града.

Струмичани су по шести пут приказали македонску тради-
цију на карневалу. Овог пута, у граду домаћину гостовало је око
педесет Македонаца. Дечица из основне школе „Герас Џунов”
била су маскирана у интересантне ГМО шаргарепе. Средњош-
колци из школе „Димитар Влахов” одушевили су посетиоце пле-
сом под маскама „Вечна игра”.

Несвакидашњим, изванредним начином представила се и по-
бедничка екипа овогодишњег струмичког карневала „Мулен
Руж”. Тачком „Око бескрајне љубави” и прекрасним костимима,
измамили су велику радозналост код присутних. Многи од њих
су се сликали са „пауницама” и тако овековечили сусрет.

По речима Аните Станковске, организаторке карневалских
дана у Струмици, жене и девојке саме су креирале и израдиле
костиме. Тако су оставиле простор за дружење, забаву, изазов и
уметничко изражавање. Оне немају дилему када се ради о карне-
валским данима. Програм осмишљавају на свој начин и преко
њега, поред осталог, приказују традицију и обичаје свог народа
– македонске свадбене обичаје, праштања...

Панчевачки Интернационални карневал разгаљује душу и
срце учесника, а и сами житељи града Карневал доживљавају на
посебан начин и сваки пут му дају другачију димензију. Оно што
изнова одушевљава и инспирише јесте енергија домаћина.

У оквиру Карневала приређено је више музичких програма и
етно-фестивал хране и пића.

Карневал је одржан у организацији удружења „Пријатељи
Панчева”. Покровитељи Карневала у Панчеву, првог града у
Србији који је ушао у Федерацију европских карневалских гра-
дова, су Министарство трговине и туризма и Град Панчево.

Неке рукотворине које
поседује могу се видети
само у етнографским
збиркама или изложбама
удружења – чувара
традиције

Више од двадесет гоблена, прелепих
ћилима, изванредних плетених чарша-
ва, завеса и таписерија, за чију је изра-
ду потребно много времена, труда и
креативности, красе дом породице
Мицкоски из Панчева: Елице, Бори-
воја и њиховог сина Новице. Неке од
рукотворина које поседују могу се ви-
дети у етнографским збиркама или из-
ложбама удружења – чувара тради-
ције.

КАРНЕВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ У ПАНЧЕВУ

ИЗАЗОВ ЗА СТРУМИЧАНЕ

ПРИЧА О ЕЛИЦИ МИЦКОСКОЈ

САЧУВАЛА ЈЕ СОПСТВЕНИ ИДЕНТИТЕТ

АКТИВ ЖЕНА УДРУЖЕЊА „ИЛИНДЕН-ЈАБУКА”

ПЕХАРИ ПОТВРДА КВАЛИТЕТА

Петак, 24. јун 2016.
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Ужива у ономе што ствара

„Вечна игра”

Гужва, него шта

Њихање
За доказани успех пехари и дипломе

Београдски сајам је за
њих изванредна манифес-
тација. Поред осталог, у
престоници остварују кон-
такте са удружењима из чи-
таве Србије. Али жене из
Јабуке остају верне и Ива-
новчанкама, са којима се
већ неколико година друже
и размењују искуства.
Пријатељство негују и са
Војловчанкама, са женама
из Лачарака, а подразумева
се и са Глогоњкама.

Њихова преокупација ни-
су само сајмови етно хране.
Годинама уназад, домаћим
специјалитетима дочекују
госте, пре свега из Београда и
Панчева. Један од услова за
успех је и индивидуална
креативност у припремању
јела. У то су нас, пре неки дан,
увериле Даринка Стамен-
ковска, председница Актива
жена,Ружица Софронијевс-
ка, Тања Волческа, Зорица
Арменски, Љиљана Илијевс-
ка, Сана Целева, Слободанка
Васиљевска, Милка Перко-
вић, Милева Каранфиловска
и друге. Због њихових вред-
них руку стиче се утисак да се
не ради само о прoвереним,
већ и о много укусним рецеп-
тима.

вим у Панчеву. Супруг је као млађи
дошао у Србију, прво у Београд, а по-
том у Панчево, где је мој свекар Нофит
имао посластичарницу, која је касније
прерасла у породичну. У посластичар-
ници „Београд”, у центру Панчева, ја
сам радила пуних четрдесет година, до
пензионисања – каже наша саговор-
ница.

Враћамо се на причу о томе како је
Елица и после дугих година успела да
сачува сопствени идентитет и да се ук-
лопи у средину у којој живи. Она се ра-
дује сусретима са свима онима који
желе да науче нешто о бивствовању
македонског човека и несебично дели
тајне за припремање слатког, компота,
националних јела, традиције и оби-
чаја. У везењу и плетењу одувек је била

одлична, још као девојчица је уживала
у изради украсних предмета и година-
ма је припремала мираз. Када се удала,
посветила се раду у посластичарници,
а у слободно време, када и колико га је
имала, плела је, везла, израђивала та-
писерије и шта све не.
Интернет – десна рука
По доласку у Панчево, највише је била
посвећена супругу и његовој сестри
Загорки, са којом је причала македон-

Њихово мирисно двориште иза по-
родичне куће прави је одмор за очи и
душу. Боривоје је посвећен својим го-
лубовима. Посебно је интересантна
прича о Елици Мицкоској, пореклом
из Гостивара. 

– Другарица ми је била Боривојева
рођака, она ме је упознала са њим кад
сам имала само десет година. Гимна-
зију сам завршила у Гостивару, а онда
сам се удала и ево већ 48 година жи-

ски језик. У близини старе куће, из-
градили су нову, сопственим трудом и
уз помоћ рођака из Македоније. Кас-
није, Загорка се преселила у Београд, а
Елица се „спријатељила” са интерне-
том, будући да њена двојица браће
живе у Гостивару, а три сестре у Аме-
рици.

Изворну традицију предака, језика
и културе, преузела је и надоградила
користећи интернет. Тако је научила
много нових речи и на тај начин је
обогатила и матерњи језик. Као сун-
ђер упија нова знања и са супругом са
задовољством посећује књижевне ве-
чери посвећене језику, у организацији
Македонског културног центра „Бла-
же Конески”.

– Нисам ни сањала да ћу читав рад-
ни век провести у посластичарници, а
и данас овај занат усавршавам преко
интернета, због породице и наших
пријатеља и гостију. За израду рукот-
ворина користим шпанске часописе
које ми шаљу сестре. Мустре за плете-
ње и везење још увек узимам из часо-
писа које сам добила на поклон из
Америке, где сам два пута била и зах-
ваљујући гостопримству рођака посе-
тила шест држава ове далеке земље.

Наследство и традиција
Драгоцене успомене од свекрве Да-
ринке су јој: прекрасан појас са сребр-
ним парама, ћилим од козје длаке, из-
ванредан ручни рад за коловођу...

– По неписаним, али традиционал-
ним обичајима у Македонији, свекрва
дарује снаји, супрузи најстаријег сина,
вредне предмете. Пошто је најстарији
Боривојев брат усвојен од стрица, ме-
ни је припала та част. Успомене, али и
друге дарове од свекрве чувам као
аманет, зато што се они преносе са ко-
лена на колено. Некада су народна
ношња, везене кошуље, кецеље, jелеци
били свакодневна одећа. Поред ње,
припремала се и свечана ношња укра-
шена срмом, свилом и дугмадима са
новчићима, појасеви и други предме-
ти. Испуњава ме и то што сам покла-
њала, и још увек поклањам, плетене
завесе и чаршаве, како сестрама и сес-
трићима у Америци, тако и драгим
људима, нама блиским – са задовољ-
ством прича причу ова скромна, а пре
свега вредна Панчевка.



Бројни врвни музичари, уш-
те како деца ја засакале музи-
ката – пеењето. Тоа го праве-
ле од забава, а подоцна тру-
дот и квалитетот ги повлекле
напред. Од октомври мината-
та година, на музиката и се
посветуваат петнаесеттина
дечиња, од забавиште, прво и
второ одделение. Тие се чле-
нови на хорчето „Пиленца“.
Под будно око на наставни-
кот по музичко образование
Миле Максимовиќ, двапати
неделно, во Домот на култу-
рата на Јабука се подготуваат
за предстојните настапи. На
репертоар им се популарни
новогодишни, божиќни, ве-
лигденски и други песнички.
Пеат на српски и македонски
јазик. Позначајни настапи
имале на фестивалот „Прв
глас на Јабука”, во Домот на
културата во Глогоњ, и во До-
мот на културата во Јабука, а
по повод на денот на училиш-
тето „Гоце Делчев”.

Заедно со постарите дру-
гарчиња од училиштето, на
најубав начин се представиле
и во Новогодишната програ-
ма на ТВ Војводина. Омилени

песнички на македонски
јазик им се „Елко, елко, по-
расни уште две, три педи”,
„Македонско девојче”, „Дувна
ветре развигорче”. Кога се во
прашање македонските пес-
ни, подобро ги прифаќаат
учениците кои го учат маке-
донскиот јазик.

– Една од целите е да го раз-
виваме другарството, љубов-
та кон песната и орото, но и
да го вратиме угледот на детс-
киот фестивал „Прв глас на
Јабука”. Овие дечиња би тре-
бало да бидат новата надеж
на детската музичка сцена во
Јабука, нагласува нивниот ра-
ководител.

Петок, 24 јуни 2016
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На крајот од учебната година
до сите родители и старатели
во Република Србија, чии де-
ца одат во основно училиште
е упатен анкетен лист со цел
да се информираат за воз-
можностите за изучување на
јазикот и културата на нацио-
налните малцинства со други
облици на воннаставни ак-
тивности. Опфатени се 14
јазика кои се негуваат, меѓу
нив и македонскиот.

Во текот на учебната 2016/17
година Министерството за
просвета, наука и технолошки
развиток за заинтересираните
ученици во Република Србија
ќе обезбеди изучување на јази-
кот и културата на национал-
ните малцинства со разновид-
ни облици на вонучилишна
активност, односно факулта-
тивна настава – зимски и лет-
ни школи, работилници или
некој друг вид на работа.

Продолжение од стр. I

Кога виделе дека со механизација е по-
лесно и приносите се подобри, “го сврте-
ле листот“. 

Песната и орото со години ги одржу-
вале. Преку ден работеле, а навечер се
собирале, пееле и играле. Немале многу
време за тагување за напуштените домо-
ви. Се труделе да успеат и да обезбедат
подобар живот за семејството. И после
70 години од доселувањето, во местата
каде што живеат поголем број Македон-
ци се зборува како во Прилеп, Охрид,
Битола, Кичево, Крива Паланка, како во
Македонија- македонски јазик.

Одамна Војводина не е непозната и ту-
ѓа за Македонците кои живеат на нејзи-
ната плодна почва. Живее македонскиот
човек во слога со другите и се чувствува
како од секогаш да e тука и ја споделува
судбината со уште 26 националности
што живеат и работат на рамницата. Го-
лем број Македонци поседуваат земја, а
тоа во овие денешни услови донекаде ги
ослободува од посериозни грижи од
економска природа. 

Тоа не значи дека Македонците само
тука ја нашле својата шанса. На овие
простори земјоделството во почетокот

им било приоритет, но не исчезнале ам-
бициите да се успее и на друг план. При-
мери за тоа од сите можни професии

има безброј. Меѓу успешните луѓе се и
доктори, музичари, инжињери, механи-
чари, пекари...

Денес во Војводина живее пета, а мо-
жеби и шеста генерација Македонци.
Точно е тоа дека поминаа многу години,
но годините и оддалеченоста не го сто-
рија тоа да се заборави својот роден
крај. Песната и зборот ја доближуват
родната грутка. Така беше, така и ќе ос-
тане и после овие 70 години. Од друга
страна пак Македонците во својата но-
ва татковина се лојални граѓани на
Србија. Сраснаа со војводинската поч-
ва и нема причина да не се чувствуваат
како домаќини.

Анализирајќи ги податоците од Ре-
публичкиот завод за статистика во Бел-
град, од пописот во 2011 година се доби-
ва вистинска слика за бројноста на Ма-
кедонците во Република Србија без Ко-
сово и Метохија. Денес, во државата
живеат 22755 Македонци. Во централна
Србија 12363, а во АП Војводина 10392.
Најголем број од нив живеат во Белград
– 6970, во Јужен Банат - 6548 од кои  4558
во општината Панчево. Помеѓу двата
последни пописа (од 2002 до 2011 годи-
на), бројот на Македонците, без Косово
и Метохија помал е за 12%. 

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

Историјата на Македонците во Војводина

Од прво до четврто
одделеније во Јабука
македонски јазик со
елементи на
национална култура
учат триесеттина
деца, а во Качарево
десеттина 

Да се согледа
состојбата за
зачувување на
јазикот на
посериозен начин

За луѓе во повеќенационална
средина не е ништо чудно ко-
га на автобуска станица, во
јавен превоз или на улица ќе
слушнат разговори на маке-
донски, романски, словачки
или некој друг јазик. За тоа
каква е состојбата со изучу-
вањето и зачувувањето на ма-
кедонскиот јазик во панче-
вачкиот атар, разговараме со
Лилјана Лазареска, новинар-
ка и професорка по македон-
ски јазик.

-Голем број на Mакедонци
го заборавиле мајчиниот
јазик. Оправдување бараат во
недостаток на соговорници
во мешовити бракови,
влијание на средината во која
што живеат, ретките контак-
ти со матицата. Некои од нив

го потиснале јазикот мис-
лејќи дека им смета бидејќи
сакале што полесно и подоб-
ро да се прилагодат во среди-
ната во која што живеат, вели
Лилјана Лазареска.

Според кажувањето на на-
шата соговорничка, една од
причините за запоставување
на мајчиниот јазик-македон-
скиот, е неорганизираноста
на Македонците во Србија
после распадот на некогаш-
ната заедничка држава. Во
последните неколку години
се прават големи напори да се
исправат некои работи. 

Согледувајќи ја состојбата
за остварување права на об-
разование на мајчин јазик
Националниот совет на маке-
донската заедница пред не-
колку години организираше
курсеви на македонски јазик
под мото „Добредојдовте на
македонски јазик“. Се смета-
ше дека овој вид на изучува-
ње на мајчиниот јазик ќе ги
поттикнe Македонците, но и
покрај тоа што курсевите беа
успешни, истите се укинати.

Не ги следиме
усовршувањата
- Да трошиме зборови на тоа
колку е важно образование на
јазиците на националните за-
едници е сувишно. Ние сèуште
се трошиме на тоа прашање. И
овој пат ќе подсетиме - по до-
селувањето на Македонците
во Војводина па сèдо 1960 го-
дина наставата се изведувала
на македонски, а подоцна на
српски јазик. Македонскиот
јазик се учел факултативно,
како јазик на општествената
средина (по желба на учени-
ците). До 1991 година безмал-
ку сите деца учеле македонски
јазик. Поради неопределување
на учениците после таа година
е прекинато изучувањето на
овој јазик. Во текот на овие го-
дини почна да се губи нацио-
налниот идентитет на Маке-
донците, бидејќи младите сè
повеќе го зборуваат српскиот

јазик, а постепено ги прифа-
ќаат и обичаите на новата сре-
дина. Кон забрзувањето на
овој процес допринесуваат и
родителите кои своите деца не
ги поттикнуваат да го учат
мајчиниот јазик. Состојбата
од ден на ден е сè посложена,
кажува нашата соговорничка.
-После долги напори, во учеб-
ната 2012/2013 година по сите
правила и прописи на Репуб-
лика Србија е овозможено из-
учување на македонскиот
јазик со елементи на нацио-
нална култура. За почеток

наставата започна само во ОУ
„Гоце Делчев“ во Јабука со за-
конски минимум од пет уче-
ника. Иако долго време се
правени подготовките за по-
четокот на наставата сепак за-
почнавме без учебници, без
никакви други помошни
средства. Пред себе имав деца
кои не го познаваат јазикот, а
наставната програмата е на-
правена за деца кои го владе-
ат јазикот. Со добра волја,
табла, креда, копирани текс-
тови од учебникот, кој никако

да се отпечати, поминаа две
години, нагласува Лазареска.  

Стварноста е следната. Од
прво до четврто одделение во
Јабука македонски јазик со
елементи на национална кул-
тура учат триесеттина деца, а
во Качарево десеттина. Пред
две години е отпечатен учеб-
никот за прво одделение, а на
крајот од оваа школска годи-
на е отпечатен и за второ. 

Изумираат и дијалектите
Поразува фактот кој го дадоа

истражувањата на теренот де-
ка само уште еден мал број на

луѓе активно го негу-
ваат мајчиниот јазик,
во разговори со свои-
те сонародници или
со членовите на се-
мејството. Полека, но
сигурно изумираат
дијалектите кои пос-
тарите досега ги негу-
ваа и чуваа како
најголемо богатство.
Некои од нив не мо-
жеа или намерно не го
пренесуваат мајчини-
от јазик на помладите
генерации со изговор
дека не можат децата
да се снајдат, ги мешат
јазиците, а најболен
изговор претставува
прашањето: За што ќе
му служи? Токму тоа
прашање претставува

најголем проблем. Ма-
кедонците не можат да
ги согледат благодети-

те од негувањето и чувањето
на мајчиниот јазик, за губење-
то на идентитетот, немаат
време за размислување од се-
којдневната борба за опста-
нок.  Предрасудите дека уче-
ње на уште еден предмет за
нивните деца би било оптере-
тување  и немање корист од
знаење на македонскиот јазик
дава одговор на прашањето
зошто е мал бројот на учени-
ците кои се определуваат да
го учат македонскиот јазик.  

Оваа состојба донекаде може
да се исправи ако се преземат
брзи и визионерски акции кои
ќе придонесат Македонците да
го променат мислењето и да ја
согледат потребата од негување-
то, чувањето и учењето на јази-
кот. Потребно е сите да се замис-
лиме над последиците од она
што сме можеле, а не сме напра-
виле, да  ги оставиме личните
интереси барем во втор план и
да ја согледаме иднината и смис-
лиме решение за поправање на
состојбата, вели Лилјана Лаза-
реска. 

– Сакам само да  апелирам
и ги замолам институциите
во Македонија кои се занима-
ваат со проблематиката на за-
чувувањето на јазикот, култу-
рата и традицијата да посве-
тат малку повеќе внимание
освен на македонскиот јазик
во Македонија и на јазикот на
Македонците во другите
земји. Од ова можат да се из-
влечат многу заклучоци и тоа
треба да биде тема за пос-
тојано размислување и изна-
оѓање нови решенија, катего-
рична е Лазареска.

РАЗГОВОР СО ПОВОД:  ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА, ПРОФЕСОРКА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

КАКО ПОБЛИСКУ ДО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
ИЗУЧУВАЊЕ НА ЈАЗИЦИТЕ НА МАЛЦИНСКИТЕ

ЗАЕДНИЦИ 

Пронаоѓање на нови
решенија

ХОРЧЕ  „ПИЛЕНЦА“

Нови надежи

Поминаа 27 години од збра-
тимувањето на Јабука и Пар-
менец, село во близината на
Чачак. Постарите жители од
овие две села знаат како и
зошто дошло до збратимува-
њето и тоа во втората поло-
вина на јуни во далечната
1989 година.

За да дојде до соработка по-
меѓу Јабука и Парменец пре-
судна била популарната еми-
сија „Знаење и имот“ органи-
зирана 1988 година. Домаќини
беа Јабучани, а противничка
екипа, учесници од Парменац.

Победата ја однесоа Јабучани,
но гостите не се налутија, на-
против – веќе идната година се
збратимија. Пријателството и
повремените средби траат и
ден денес. Почнувајќи од
првата средба, гостите се доче-
куваат со песна и оро. 

На повидок е ново збрати-
мување на село Јабука со Ма-
кедонски Брод. Ништо чудно,
втори најбројни доселеници
од Македонија се од Македон-
ски Брод – од поречкиот крај.
Наскоро се очекува делега-
ција од Македонски Брод. 

НАСКОРО ВО ЈАБУКА

На повидок ново
збратимување

ЛИНГВИСТИТЕ ЗАГРИЖЕНИ

Во истражувањето на повеќе лингвисти дојдено е до заклучок дека, во Република Србија, ма-
кедонскиот јазик полека се губи. Лингвистите препорачуваат дека јазикот е жива материја која
секојдневно се менува под влијание на многу објективни и субјективни фактори, но тоа не мо-
же да биде оправдување и не преземање на никакви мерки. Соочени со суровата реалноста до-
биена од теренското истражување  и секојдневните контакти со Македонците од Војводина не-
колку професори по македонски јазик и лингвисти, со цел да се направи атмосфера и полесно
работење на тоа поле, формираа Здружение  на  Македонците и на поборниците на македон-
ската култура во Панчево и во Република Србија со скратено име Македонски културен цен-
тар „Блаже Конески“, Панчево, кое за жал, поради недостаток на финансии и непрепознавање
на улогата која треба да ја изврши самиот Центар, не ги даде саканите резултати.

Идејно решение за споменикот

Дочекани со песна и оро

Како награда аплаузи

Лилјана Лазареска: „Се прават 
напори, но тешко до целта”



вуваа за да ги наполнат штан-
довите со храна за традицио-
налниот меѓународен карне-
вал, одржан минатиот викенд
во центарот на Панчево. 

-Нашите штандови се-
којпат мамат посетители. Ра-
ботиме десеттина години и
стекнавме доволно искуство
за аранжирање на штандови-
те, со ќилими, стомничиња,
каленици, јаболка и други
интересни декоративни пред-
мети. Потврда за квалитетот
што го нудиме се десеттина
пехари и дипломи, нагласува
Зорица Арменски, една од
членките со подолг стаж.

Годинава, при крајот на де-
кември ќе се представат на
белградскиот саем на Етно –
храна и пијалоци. Таму се веќе
претплатени за пехари. Двапа-
ти имаат освоено прво место,

но и второто не е за потцену-
вање, бидејки конкуренцијата
е голема. И машката екипа при
„Илинден” го осветлила об-
разот. За подготвување  тавче
гравче освои прво место.

Недостасуваат полици ка-
де би ги изложиле пехарите и
другите признанија. Трпение-
то не ги издава, бидејќи нас-
коро две простории зад До-
мот на култура во Јабука ќе
бидат адаптирани и прилаго-
дени за нивнивните актив-
ности.

Користејќи ги старите
рецепти Јабучанки 
осмислуваат 
извонредни презентации
на македонски јадења 

Препознатливи 
штандови со квалитетни
јадења и ракотворби
освоиле десеттина 
пехари и дипломи

Жените од здружението „Илин-
ден-Јабука” со години се прави
волшебнички за подготвување
на национални јадења, почну-
вајки од тавче гравче, зелници
со спанаќ, зелка, праз, слатки
пити, ајвар, пинџур,туршија,
лутеница...

Каде и да се појават на фести-
валите на етно-храна, во Бел-
град, Панчево или некое друго
место, не одат без петнаесетти-
на специјалитети и со помалку
од дваесет тепсии слатки и со-
лени пити. На штандовите во
Белград повеќе привлекуваат
внимание со тавче гравче, луте-
ница и пинџур, а во Панчево со
вкусни пити, подготвени на
традиционален начин. За ста-
рите рецепти готово и да нема-
ат конкуренција. Среќни се што
веќе петнаесеттина жени друга-
руваат подолго време. Поради
семејните и другите обврски
составот не е секогаш ист.

Ги посетивме пред неколку
дена кога забрзано се подгот-

АКТИВ НА ЖЕНИТЕ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО „ИЛИНДЕН – ЈАБУКА“

ПЕХАРИТЕ ПОТВРДА ЗА КВАЛИТЕТ

За докажаниот успех пехари и дипломи

Белградскиот саем за нив е из-
вонредна манифестација. Покрај
другото во престолнината  оства-
руваат контакти со здруженија од
цела Србија. Но жените од Јабука
останаа верни и на Ивановчанки,
со кои веќе неколку години дру-
гаруваат и разменуваат искуства.
Пријателство негуват и со Војлов-
чанки, со жените од Лачарак, се
разбира и со Глогоњки.

Нивна преокупација не се
само саемите на етно-храна.
Со години наназад со домаш-
ни специјалитети во Јабука до-
чекуваат гости пред се од Бел-
град и Панчево. Еден од усло-
вите за успех е и индивидуал-
ната креативност во подготву-
вањето на јадењето. Во тоа
пред некој ден не уверија Да-
ринка Стаменковска, птедседа-
телка на Активот на жените,
Ружица Софронијевска, Тања
Волческа, Зорица Арменски,
Љиљана Илијевска,Сана Целе-
ва, Слободанка Васиљевска,
Милка Перковиќ, Милева Ка-
ранфиловска и други. Поради
нивните вредни раце се стек-
нува впечаток дека не се рабо-
ти само за проверени, туку и за
многу вкусни рецепти.

Петок, 24 јуни 2016

pancevac@pancevac-online.rs
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Неколку дена поминаа во знакот на шеснаесеттиот Интерна-
ционален карневал во Панчево. Убави костими, сценографии и
изведби прикажаа триесет и осумте карневалски групи со околу
2.000 учесници од Србија, Македонија, Хрватска, Италија, Сло-
венија и  од другите земји, каде што се негува вистинска љубов
кон ваков вид на манифестаци. Во петокот и саботата (17 и 18
јуни) беа приредени  карневалски вечери за паметење и тоа на
Улицата Никола Тесла и на Плоштадот Ѓорѓе Вајферт, каде што
беше поставена главната бина. Вообичаено, карневалските гру-
пи дефилираа од централната улица Војвода Радомир Путник,
па се до плоштадот Ѓорѓе Вајферт.

Во петокот и саботата карневалот ја ,,превзеде” власта од ра-
цете на градоначалникот Саша Павлов, кој симболично им ги
предаде клучевите од градот. 

Струмичани по шести пат ја прикажаа македонската тради-
ција на карневалот. Овој пат во градот-домаќин гостуваа педесе-
тина Македонци. Дечињата од основното училиште “Герас Џу-

нов” беа маскирана како интересни ГМО моркови. Средношкол-
ците од Училиштето „Димитар Влахов“ ги воодушевиа посети-
телите со игра под маските „Вечна игра.“

На несекојдневен, извонреден начин се представи и побед-
ничката екипа на годинешниот струмички карневал „Мулен
Руж“. Со точката „Око на бескрајната љубов“ и со прекрасни
костими измамиа голема љубопитност кај присутните. Многу-
мина од нив се сликаа со  „пауниците“ и ја овековечиа средбата.

Според зборовите на Анита Станковска, организаторка на
карневалските денови во Струмица, жените и девојчињата сами
ги креирале и изработиле костимите. Така оставаат  простор за
дружење, забава, предизвик и уметничко искажување. Тие немат
дилеми кога се во прашање карневалските денови кај нив. Про-
грамата ја осмислуват на свој начин и преку неа, покрај другото,
ја прикажуваат традицијата и обичаите на својот народ – маке-
донски свадбарски обичаи, проштевања...

Панчевачкиот Интернационален карневал им ја разгалува ду-
шата и срцето на учесниците, а и самите жители на градот кар-
невалот го доживуваат на посебен начин и секогаш му даваат
поинаква димензија. Она што одново ги воодушевува и инспи-
рира е енергијата на домаќините.

Во рамките на карневалот приредени се повеќе музички про-
грами и етно-фестивал на храна и пијалоци.

Карневалот е одржан во организација на здружението
„Пријатели на Панчево“. Покровители на карневалот, кој како
прв град во Србија влезе во Федерацијата на европските карне-
валски градови се Министерството за трговија и туризам и гра-
дот Панчево.

Некои ракотворби што ги
поседува можат да се видат
само во етнографските
збирки или на изложбите на
здруженијата – чувари на
традицијата

Повеќе од дваесет гоблени, преубави
ќилими, извонредни плетени чарша-
ви, завеси и таписерии, за чија изра-
ботка е потребно многу време, труд и
креативност, го красат домот на се-
мејството Мицкоски од Панчево: Ели-
ца, Боривоје и синот Новица. Некои
од ракотворбите што ги поседуваат,
можат да се видат во етнографските
збирки или на изложбите на здруже-
нијата – чувари на традицијата. 

Македонија. Подоцна, Загорка се пре-
селила во Белград, а Елица се
“спријателила“ со интернетот, бидејќи
нејзините двајца браќа живеат во Гос-
тивар, а трите сестри во Америка.  

Изворната традиција на предците,
јазикот и културата, во целосна смис-
ла ги превзела и надградила  преку ин-
тернет. Така научила многу нови збо-
рови и на тој начин го збогатила
мајчиниот јазик. Како сунѓер впива и
нови знаења и со сопругот со задовол-
ство ги посетува книжевните вечери
посветени на јазикот, во организација
на Македонскиот културен центар
„Блаже Конески“. 

– Не ни сонував дека цел работен
век ќе го поминам во слаткарница, а и
денеска овој занеат го усовршувам
преку интернет, поради семејството и
нашите пријатели и гости. За изработ-
ка на ракотворби користам шпански
часописи што ми ги праќаат сестрите.
Мостри за плетење и везење се уште
вадам од часописите што ги добив на
подарок  од Америка, каде што пре-
стојував двапати и благодарејќи на
гостопримството на роднините, посе-
тив шест држави во оваа далечна
земја.

   Наследство и традиција
Драгоцени спомени од свекрвата

Даринка се: прекрасен колан со среб-
рени пари, ќилим од козји влакна, из-
вонредна ракотворба за ороводец...

Според непишаните, но традицио-
нални обичаји во Македонија, свекр-
вата подарува на снаата, жената од
најстариот син вредни предмети. Би-
дејќи, најстариот брат на Боривоје е
посвооен од чичко му, таа чест ми
припадна мене. Споменатите, но и
други дарови од свекрвата ги чувам
како аманет затоа што тие се пренесу-
ваат од колено на колено. Некогаш, на-
родната носија, везените кошули, пре-
стилките, елеците биле секојдневна
облека. Покрај неа, се подготвувале и
свечени носии украсени со срма, сви-
ла, копчиња со пари, колани и други
работи. Ме исполнува и тоа што под-
арував и се уште подарувам  плетени
завеси и чаршави, како на сестрите и
внуците во Америка, исто така и на
драгите луѓе, поблиску до нас. Со за-
доволство ја раскажува животната
приказна оваа скромна, а пред се,
вредна Панчевка.

чево, каде што мојот свекор Нофит
имал слаткарница, која подоцна пре-
расна во семејна. Во слаткарницата
„Београд“, во центарот на Панчево и
јас работев полни четириесет години,
до пензионирањето, вели нашата сого-
ворничка.

Се навраќаме на приказната како
Елица и после долги години успеала да
го сочува  својот сопствен идентитет,
и да се вклопи во средината во која
што живее. Таа се радува на средбите
со сите оние што сакаат да научат за
битието на македонскиот човек и не-
себично ги споделува тајните  за под-
говувањето на слатко, компоти, на-
ционални јадења, традицијата и оби-
чајите. За везење и плетење ја бивало
одсекогаш, уште како девојче уживала
во изработка на украсни предмети и

КАРНЕВАЛСКИ ВЕЧЕРИ ВО ПАНЧЕВО

ПРЕДИЗВИК ЗА СТРУМИЧАНИ

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево

ПРИКАЗНА ЗА ЕЛИЦА МИЦКОСКА 

ГO СОЧУВАЛА СОПСТВЕНИОТ ИДЕНТИТЕТ

Акционарско друштво за новинско-издавачку 
делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 

• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган
Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић 

• Аутор текстова и преводилац: Верка Митковска • Технички
уредник: Александар Милошевић • Фотографије: приватне

колекције • Лектор: Марија Бикар (српски) 

Ужива во она што го создава

„Струмички моркови”

Око на бескрајната љубов

„Пауниците“” ја освоиа публиката

Нивниот мирисен двор, зад семејна-
та куќа е вистински одмор за очите и
душата. Боривоје е посветен на своите
гулаби. Посебно е интересна приказ-
ната за Елица Мицкоска по потекло од
Гостивар. 

Другарка ми беше братучетка на Бо-
ривоје, таа ме запозна со него кога
имав само десет години. Гимназија за-
вршив во Гостивар, а потоа се омажив
и еве веќе 48 години живеам во Панче-
во. Сопругот помлад дошол во Србија,
најпрвин во Белград, а потоа во Пан-

со години подготвувала чеиз. Кога се
омажила, се посветила на работата во
слаткарницата, а во слободното време,
кога и да го имала, плетела, везела, из-
работувала таписерии и што уште не.

Интернет – десна рака
По доаѓањето во Панчево, најмногу
била посветена на сопругот и на него-
вата сестра Загорка, со која зборувала
македонски јазик. Во близината на
старата куќа изградиле нова, со сопст-
вен труд и помош на роднините од



Мој ко ле га др Ми лош Све то за -
ре вић у про шлом бро ју „Пан -
чев ца” је име ном и пре зи ме -
ном про зван у пи сму чи та тељ -
ке под на сло вом „Фи зи ја тар
ви као на де те и ба ку”, при че му
су име и адре са чи та тељ ке
оста ли по зна ти ре дак ци ји.

Ко ле га Све то за ре вић, због
сво је скром но сти, а упр кос то -
ме што је ње го ва стра на при че
су прот на оној ко ја је на ве де на
у тек сту, ни је же лео да ре а гу је
на по ме ну то пи смо. Ме ђу тим,
осе ћам по тре бу да као чо век и
као ле кар, а по том и као по -
моћ ник ди рек то ра Оп ште
бол ни це из ра зим свој став у
ве зи са овим пи та њем и да
упу тим сво је вр стан апел свим

на шим су гра ђан ка ма и су гра -
ђа ни ма и свим па ци јен ти ма
Оп ште бол ни це у Пан че ву.

Ису ви ше је у по след ње вре -
ме на па да – и фи зич ких и вер -
бал них на ме ди цин ско осо -
бље, по себ но на ме ди цин ске
тех ни ча ре, па и на ле ка ре. Ово
је са мо је дан у ни зу та квих
слу ча је ва, али ово га пу та, ми
смо, као ме наџ мет Бол ни це,
од лу чи ли да ре а гу је мо не би -
смо ли та квом по на ша њу ре -
кли „до ста”. Ка да је реч о кон -
крет ном слу ча ју, мо гу да ка -
жем да др Ми ло ша Све то за ре -
ви ћа из у зет но до бро по зна јем
и по шту јем и као ле ка ра и као
чо ве ка. И ди рек тор бол ни це
др Не бој ша Та сић и ја, као и
број не на ше ко ле ге, сма тра мо
да је то нај бо љи фи зи ја тар ко -
јег је овај град имао у по след -
њих 30 го ди на. Др Све то за ре -
вић има нај ве ћи број пре гле да
од свих ле ка ра на оде ље њу
фи зи кал не те ра пи је и ни ка да

до са да ни је би ло ни ка квих
при ту жби на ње гов рад ни ти
би ло ко је мр ље у ње го вој рад -
ној би о гра фи ји, на про тив. Ако
не ко од ле ка ра не за слу жу је да
му се ова ко не што де си и да
та ква ља га бу де ба че на на ње -
го во име, он да је то сва ка ко др
Све то за ре вић.

Схва там да су због вре ме на у
ко ме жи ви мо љу ди ег зал ти ра -
ни, по го то во ка да су де ца у пи -
та њу, али сма трам да ни ко не -
ма пра во на то да фи зич ки,
вер бал но или на би ло ко ји дру -
ги на чин угро жа ва ме ди цин -
ско осо бље, по го то во не због
про бле ма као што је про ду же -
но че ка ње у ре ду. Раз у мем да
то иза зи ва нер во зу код па ци је -
на та, али по треб но је да сви
раз у ме ју да нас – ле ка ра и ме -
ди цин ског осо бља у Оп штој
бол ни ци има мно го ма ње не го
што би тре ба ло. С јед не стра не
има мо оп ште не за до вољ ство
љу ди због ста ња у др жа ви и

при ват них про бле ма. Оно се
обич но из ли је баш та мо где не
би тре ба ло, на здрав ство, као
нај о се тљи ви ју де лат ност. С
дру ге стра не, ту смо ми – ме -
ди цин ски рад ни ци, ко ји смо
та ко ђе фру стри ра ни – што због
усло ва ра да, што због не до -
стат ка ка дра, што због чи ње ни -
це да 85 од сто љу ди у здрав -
стве ним уста но ва ма у Ср би ји
има ви ше рад них са ти не го
што др жа ва то мо же да пла ти...

Прак тич но смо сви за јед но
на иви ци пу ца ња. Упра во за то
смо и од лу чи ли да упу ти мо
апел свим на шим су гра ђа ни -
ма и па ци јен ти ма да има ју
раз у ме ва ња, да са гле да ју си ту -
а ци ју и из на ше пер спек ти ве и
да сво је на го ми ла но не за до -
вољ ство не ис ка љу ју на мо жда
је ди ним љу ди ма до бре во ље
ко ји су нам пре о ста ли и ко ји
нам мо гу по мо ћи он да ка да
нам је то нај по треб ни је.

др Ду шан Ду да Сто јић

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас због че га
тре ба чи та ти кла си ке, 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 „Да ле ко од раз у -
зда не го ми ле” То ма са Хар -
ди ја.

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

„Кла си ке тре ба чи та ти да
би нам би ли ре пер, ка ко би -
смо у овом све ту ри ја ли ти ја,
вул гар но сти и по ре ме ће них
од но са мо гли да пре по зна мо
љу бав и пра ве вред но сти.“
060/5664...

„Чи та ју ћи кла си ке мо же
се на ћи не ки до бар ре цепт за
ру чак.” 064/9694...

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 шта тре ба да се до го ди с
јед ним дру штвом да кри ми -
нал ци по ста ну су пер хе ро ји.
Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Пинк Пан -
тер – мо ја за твор ска ис по -
вест” Оли ве ре Ћир ко вић.

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

„Код нас је би ло до вољ но
уве сти ви ше стра нач ки си -
стем.” 064/1792...

„По ја ва да кри ми нал ци по -
ста ју су пер хе ро ји нај че шће
го во ри о то ме да дру штво не -
у мит но те жи свом соп стве -
ном кра ју.” 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, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Гра ди се но ва 
ин ду стриј ска зо на
ко ја ће би ти отво ре на
за но ве ин ве сти то ре
и фа брич ке по го не 

Ра до ве об и шли
гра до на чел ник и 
чел ни ци ко му нал них
пред у зе ћа 

Гра до на чел ник Са ша Па влов,
ди рек тор ка Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње гра да Ма ја
Вит ман и чел ни ци „Во до во -
да” и „Елек тро вој во ди не” по -
се ти ли су 16. ју на се вер ну ин -
ду стриј ску зо ну ко ја се на ла -
зи по ред бен зин ске пум пе
„Ал мекс”, по во дом по чет ка
ра до ва на ње ном ас фал ти ра -
њу и по ве зи ва њу са Ја буч ким
пу тем.

Па влов је том при ли ком из -
ја вио да је пред ви ђе но да се на
том ме сту по ста ве и во до вод на
мре жа и елек трич но осве тље -
ње. Ис та као је да ће се ти ме
на ста ви ти ра до ви на ко му нал -
ном опре ма њу се вер не зо не и
до дао да је то је дан од стра те -
шких ци ље ва на шег гра да, јер
се са мо та ко отва ра мо гућ ност
да Пан че во при ву че по тен ци -
јал не ин ве сти то ре да уло же

ПРО ШЛОГ ЧЕ ТВРТ КА НА ЈА БУЧ КОМ ПУ ТУ 

ПО ЧЕ ЛО ОПРЕ МА ЊЕ БУ ДУ ЋЕ 
ИН ДУ СТРИЈ СКЕ ЗО НЕ

Ство ре ни усло ви да Пан че во при ву че пр ве улагаче

Страну припремио

Михајло
Глигорић

па ре и отво ре но ве ин ду стриј -
ске по го не. 

Гра до на чел ник Пан че ва
из ја вио је и да је до бро што
ће ра до ви на ас фал ти ра њу
се вер не зо не би ти за вр ше ни
до ав гу ста, јер ће по ло ви ном
тог ме се ца наш град по се ти -
ти пред став ни ци ја пан ско-
-хо ланд ске фир ме „Аза ле ја”
ко ји су ре зер ви са ли осам хек -
та ра у се вер ној зо ни.

– Ра до ви би тре ба ло да тра ју
ше зде сет да на и уко ли ко не бу -

де би ло ван ред них и не пред ви -
ђе них до га ђа ја оче ку је мо да ће
би ти за вр ше ни на вре ме. Овим
отва ра мо са свим дру го по гла -
вље, од но сно при пре ма мо зо ну
за но ва рад на ме ста у на шем
гра ду и за ин ве сти то ре. Ми -
слим да ми већ за го ди ну и по-
две, тре ба ов де да има мо но во -
за по сле не и но ве ин ду стриј ске
по го не. Ко ли ко то зна чи на шем
гра ду го во ри и по да так да смо
но вац ко ји нам је не до ста јао
обез бе ди ли ре ба лан сом бу џе та

То ком прет ход них ме се ци
рад ни ци ЈКП „Зе ле ни ло” об -
но ви ли су ве ли ки број деч јих
игра ли шта у Пан че ву и окол -
ним се ли ма и по ста ви ли на
њих но ве спра ве. 

У На род ној ба шти су за вр -
ши ли но во де чи је игра ли ште
на ко ме су мон ти ра ли ви со -
ко ква ли тет не играч ке. Де ци
је нај а трак тив ни ја љу ља шка
„птич је гне здо” ко ја омо гу -
ћа ва груп но љу ља ње и до -
при но си да до жи вљај у игри
бу де још леп ши – пи ше, из -
ме ђу оста лог у са оп ште њу
ко је је об ја ви ло ЈКП „Зе ле -
ни ло” на Феј сбу ку. 

У ње му се на во ди да је на
но вом игра ли шту по ста вље на
и спра ва са ужа ди ма ко ју мо -
гу да ко ри сте ста ри ја де ца.
Мла ђи мо гу да се игра ју и на
те ра си ку ћи це на ко јој се на -
ла зи дур бин, што би тре ба ло
да им под сти че ма шту и по ја -
ча ва до жи вљај ис тра жи ва ча.

Рад ни ци „Зе ле ни ла” овог
про ле ћа су об но ви ли и све
др ве не клу пе у На род ној ба -
шти а фит нес-те рен на отво -
ре ном су по пло ча ли чвр стим
ма те ри ја лом та ко да са да
мо же да се ко ри сти и кад је
ло ше вре ме.

Ме ђу по сло ви ма ко ји су
оба вље ни то ком овог про ле -
ћа у На род ној ба шти су и ре -
кон струк ци ја по сто је ћег деч -
јег игра ли шта. И на ње му су
по ста вље не но ве бе ха тон
пло че за хва љу ју ћи че му је
ње го во ко ри шће ње са да мно -
го при јат ни је. 

У са оп ште њу „Зе ле ни ла”
се на во ди да је то јав но ко -
му нал но пред у зе ће на ста -
ви ло да и овог про ле ћа по -
ста вља цвет не по став ке у
Град ском пар ку, на ула зу у
град и у по је ди ним град -
ским на се љи ма, што је на и -
шло на по зи тив не ре ак ци је
гра ђа на. 

ОБИМ НА АК ТИВ НОСТ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛА” 

ТО КОМ ПРО ЛЕ ЋА 

Улеп ша ва ли пар ко ве 
и град

„ВОДОВОД” РЕШИО ПРОБЛЕМ НА КОТЕЖУ 2 

Потрошња воде била превелика због квара 

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Кла сич ни ре цепт 
за ру чак

Јав но ко му нал но пред у зе ће
АТП са оп шти ло je да ће ау -
то бу си тог пре во зни ка од 20.
ју на до 31. ав гу ста са о бра ћа -
ти по лет њем ре ду во жње. 

У том пе ри о ду ће би ти
уки ну ти ау то бу си ко ји су по -
ла зи ли у 6.40 и 13.40 за Ба -
нат ски Бре сто вац, као и они
за Ива но во ко ји су ишли у
7.40, 9.40, 13.30, и 19.30.

Док бу де ва жио лет њи ред
во жње не ће са о бра ћа ти ни
ау то бу си ко ји су по ла зи ли у
09.50 за Мра мо рак, 11.30 за
Цре па ју, 12.15 за Ко ва чи цу и
16.20 за Гло гоњ. 

То ком ле та би ће из ме ње -
ни тер ми ни по ла за ка ау то бу -
са и у град ском са о бра ћа ју.
То се пр вен стве но од но си на
ли ни ју број 6 (Цен тар –Стре -
ли ште –Ра фи не ри ја) на ко јој
ће се уки ну ти по ла сци у 5.15
ују тру као и они у 6.15, 7.15,
12.15, 13.15, 14.15, и 15.15 у
оба сме ра. Би ће уки ну ти и
ау то бу си ко ји су до са да
ишли у 5.45, 6.45, 7.45,
12.45, 13.45, 14.45, и 15.45.
На оста лим град ским ли ни -
ја ма лет њи ред во жње би ће у
при ме ни од 01.07.2016. го -
ди не. 

ИН ФОР МА ЦИ ЈА ИЗ АТП-а

У при ме ни лет њи 
ред во жње 

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ПИ СМО ЧИ ТА ТЕЉ КЕ „ФИ ЗИ ЈА ТАР ВИ КАО НА ДЕ ТЕ И БА КУ”, 

ПАН ЧЕ ВАЦ БРОЈ 4666, ОД 17. ЈУ НА

Апе лу је мо на раз у ме ва ње и ува жа ва ње

Осим својих редовних посло-
ва, радници „Водовода и кана-
лизације” раздвајају водомере
по улазима зграда у панчевач-
ким насељима. То се ради да
би сваки станар имао реалну
представу о томе колика му је
потрошња, али само тамо где
за тако нешто постоје технич-
ки услови. 

Једна од таквих интервен-
ција ових дана обављена је на
Котежу 2, у делу улице Војво-
ђански булевар. Радници „Во-
довода и канализације” успе-
шно су отклонили проблем са
великим рачунима за воду
који је мучио бројне наше су-
грађане који живе у том делу
града. 

Након интервенције „Водо-
вода” утврђено је да је потро-
шња воде у улазима од бројева
18 до 30 заиста била велика,
али да за то нису криви стана-
ри већ квар на једној од водо-

водних цеви због кога је из ње
цурила вода и отицала у непо-
знатом правцу. Шок је био још
већи када је утврђено да је реч
о квару који је настао пре ви-
ше година!

– Након позива грађана
установили смо да имају ха-
варију. Ми смо је санирали,
убацили смо контролне водо-
мере по улазима и сада се на-
дамо да ће убудуће све бити у
реду. Они су годинама имали
ту хаварију али нису могли да
је примете. Чекамо следеће
очитавање па да још једном
видимо право стање, али смо
већ приметили на контрол-
ним водомерима које смо по-
ставили да је потрошња воде
након наше интервенције па-
ла са девет-десет кубика воде
на три и по до четири по чла-
ну домаћинства – изјавио је
Живица Стефановски, шеф
Службе одржавања водоводне

мреже у Јавном комуналном
предузећу „Водовод и канали-
зација”. Он је додао да је раз-
двајање водомера по улазима
рађено и у Кикиндској, (улази
од броја 9 до 21) и у Војвођан-
ском булевару ( улази од броја
32 до 40).

Међутим, тај посао је немо-
гуће завршити у делу Кикиндске
улице у коме живи наш сугра-
ђанин Анђелко Форго. Револ-
тиран због тога он је покушао
да заинтересује Заштитника
грађана за тај проблем, а тра-
жио је и пријем код градона-
челника, али нигде није имао
успеха. 

– Зашто панчевачки „Водо-
вод” не поштује закон који је
усвојен још 1998. године у
Службеном листу? У члану 13
тог закона јасно пише да свака
зграда која чини самосталну
јединицу мора да има свој во-
домер – рекао је Форго. 

„Панчевац” је поводом ње-
говог проблема затражио изја-
ву надлежних у „Водоводу”.
Директор тог ЈКП-а Алексан-
дар Радуловић и Живица Сте-
фановски су рекли да је први
корак који мора да буде учи-
њен да станари зграде у којој
живи Форго и оближњих зграда
које још увек имају заједничке
водомере прво финансирају
израду пројекта о постојећем
стању унутрашњих водовод-
них инсталација. 

То није скупо и по једном
стану не кошта више од сто
динара. Тек након тога би мо-
гло да се види има ли технич-
ких могућности за уградњу
посебних водомера. Уколико
се испостави да за тако нешто
има шансе, тај посао ће моћи
да буде завршен, али ће мора-
ти да га финансирају станари
зато што су они власници ста-
нова. 

и ски да њем нов ца са не ких дру -
гих став ки у Ди рек ци ји за из -
град њу и уре ђе ње гра да – ре као
је гра до на чел ник Са ша Па влов

Ди рек тор ка Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње гра да, Ма ја
Вит ман је из ја ви ла да је из во -
ђач ра до ва на ас фал ти ра њу и
по ста вља њу ко му нал не ин фра -
струк ту ре у ин ду стриј ској зо ни
„Вој во ди на пут”, а да је из ра ду
про јект не до ку мен та ци је за ду -
жен по ди зво ђач д.о.о. „Сет” из
Шап ца. Укуп на вред ност ра до -
ва из но си 31.880.20379 ди на ра
са ПДВ-ом. 

Вит ман је до да ла да је план
за ко му нал но опре ма ње се вер -
не ин ду стриј ске зо не оби ман,
и да су у окви ру то га пред ви -
ђе ни још не ки ра до ви.

– Пла ни ра но је и да се про -
јек ту је и по ста ви мре жа фе -
кал не ка на ли за ци је у ду жи ни
од хи ља ду и че ти ри сто ти не
ме та ра. По чет ком ок то бра
оче ку је мо за вр ше так про јек та,
а крај ра до ва до кра ја го ди не.
Пот пи са ли и спо ра зум о са -
рад њи са Елек тро при вре дом
Срби је и они су по че ли да при -
пре ма ју њи хо ву про јект ну до -
ку мен та ци ју. Уго во ри ли смо
са ста нак са њи ма за иду ћу не -
де љу да би што ви ше убр за ли
ди на ми ку из во ђе ња ра до ва –
до да ла је она.



У ор га ни за ци ји Дру штва љу -
би те ља жи во ти ња „Љу бим -
ци” и Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур” у тој шко ли је 22. ју -
на одр жан ху ма ни тар ни кон -
церт „Ша па ру ци”. 

Пре ма ре чи ма Ива на Ку -
ра јо ва, пред сед ни ка „Љу би -
ма ца”, сав при ход од про да -
тих ула зни ца и до бро вољ них
при ло га гра ђа на ће би ти ис -
ко ри шћен за сте ри ли за ци ју
на пу ште них па са и ма ча ка
ко је су њи хо ви не са ве сни
вла сни ци оста ви ли на ули ци. 

Иде ја за по кре та ње ове ху -
ма ни тар не ак ци је по те кла је

од Уче нич ког пар ла мен та
Му зич ке шко ле и про фе сор -
ки у тој обра зов ној уста но ви –
Је ле не Ол ћан и Љи ља не Ра -
до са вље вић. Ини ци ја то ри су
би ли ђа ци ко ји су хте ли да
ура де не што кре а тив но и ори -
ги нал но ка ко би скре ну ли па -
жњу на на пу ште не жи во ти ње
с ко ји ма де ли мо овај град.

Ина че, кон церт у Му зич -
кој шко ли по кло пио се са
про сла вом 20-го ди шњи це од
фор ми ра ња Дру штва „Љу -
бим ци” ко је се од 1996. го ди -
не за ла же за ре ше ње про бле -
ма на пу ште них жи во ти ња. 

УПО ЗО РЕ ЊЕ ЗА ЧЕ ТВР ТАК И ПЕ ТАК 

Чу вај те се вру ћи не 
Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло -
шки за вод об ја вио је жу ти и
на ран џа сти ме тео ала рм за че -
твр так, 23. и пе так, 24. јун, ко -
ји ва же за Пан че во и те ри то -
ри ју Ју жног Ба на та. 

Ако је ве ро ва ти прог но за ма
ме те о ро ло га пр вог да на су из -
над не ких ме ста мо гу ће ло -
кал не гр мља ви не са или без
па да ви на, а тем пе ра ту ра ће
из но си ти 32 сте пе на. Ово ни
нај ма ње ни је све јед но ако се

узме у об зир да се она ме ри у
хла ду, а да је на сун цу не ко ли -
ко сте пе ни ви ша.

Раз ло га за за бри ну тост има
и дан ка сни је, у пе так. Тог да -
на се оче ку је да ће тем пе ра ту -
ра до сти ћи 35 по де ок као и да
ће је као и прет ход них да на
пра ти ти ви со ка вла жност ва -
зду ха, та ко да не ма сум ње да
ће спа ри на због то га би ти не -
под но шљи ва. 

У упо зо ре њу Ре пу блич ког
хи дро ме те о ро ло шког за во да
пи ше и да тем пе ра ту ра од 32
сте пе на у та квим усло ви ма
мо же би ти из у зет но не по вољ -
на за хро нич не бо ле сни ке, ме -
те о ро па те, као и ли ца ко ја ре -
дов но узи ма ју не ку ме ди цин -
ску те ра пи ју. 

Још опа сни ја је тем пе ра ту -
ра од 35 сте пе ни, ко ја се оче -
ку је у пе так, у ком би на ци ји
са ве ли ком вла жно шћу ва -
зду ха. 

И она је по тен ци јал на прет -
ња за оне ко ји има ју здрав -
стве не про бле ме или им сме -
та ју на гле про ме не вре ме на. У
упо зо ре њу ме те о ро ло га на гла -
ша ва се да је про блем и у то ме
што то ли ко ви со ка тем пе ра ту -
ра мо же да до ве де и до про -
бле ма у снаб де ва њу елек трич -
ном енер ги јом, као и до шум -
ских по жа ра. 

Ина че, од ве ли ког не вре ме -
на ко је је за де си ло наш град у
по не де љак, 20. ју на, у Пан че ву
се већ три да на те шко ди ше
због из у зет но ви со ке вла жно -
сти ва зду ха. Нај ви ша је из ме -
ре на 21. ју на око 17 ча со ва,
ка да је из но си ла 90 про це на -
та. На кон то га је на ста ви ла да
ра сте и вр ху нац је до сти гла у
21.30. По че ла је да се сма њу је

тек у сре ду, 22. ју на, у 7.30 са -
ти, да би око 15 са ти па ла на
60 про це на та, а он да по но во
по че ла да ра сте. 

Ка да је реч о не вре ме ну ко је
је у по не де љак про тут ња ло
кроз  наш град вре ди ис та ћи и
то да су тра дан ни је би ло елек -

трон ског ме ди ја и днев них но -
ви на ко је ни су об ја ви ле дра ма -
тич не фо то гра фи је о ми ни-
тор на ду или тзв. „пи ја ви ци” ко -
ја је про шла кроз де ло ве Пан -
че ва и Стар че ва. 

Ме те о ро ло зи су об ја сни ли
да је до то га до шло за то што се
не по сред но пре не вре ме на,
око 18 са ти, над Бе о гра дом
фор ми рао облак ви си не пре ко
15 ки ло ме та ра ко ји је два са та
ка сни је до шао до Пан че ва и
Ју жног Ба на та. Ње гов сни мак
ре ги стро ва ли су свет ски ме те -
о ро ло шки са те ли ти а на кон

то га су га на ши су гра ђа ни „де -
ли ли” на Феј сбу ку и дру гим
дру штве ним мре жа ма. За ни -
мљи во је да је го то во у пот пу -
но сти био иден ти чан са сним -
ци ма аме рич ких др жа ва ко је
су би ле из ло же не деј стви ма
тор на да. 

Пре ма об ја шње њи ма ме те о -
ро ло га фор ми ра ње ми ни-тор -
на да из над Пан че ва би ло је
не ми нов но с об зи ром на уби -
тач ну ком би на ци ју ви со ке
тем пе ра ту ре и вла жно сти ва -
зду ха и не тре ба да бу де из не -
на ђе ње ако се та ко не што по -
но ви и у на ред ним ме се ци ма. 

Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Шти ти ће од на па да
бан ди та по шиљ ке
хра не ко је се ша љу
глад ним ста нов ни ци ма
те зе мље

Про шли кроз 
ви ше ме сеч ну 
ри го ро зну обу ку 

Два на е сто ри ца при пад ни ка
Спе ци јал не бри га де ових да на
од ла зе у че тво ро ме сеч ну ме -
ђу на род ну ми си ју Европ ске
уни је „Ата лан та” то ком ко је ће
од мор ских бан ди та шти ти ти
бро до ве са хра ном ко је Ује ди -
ње не на ци је ша љу као по моћ
глад ним љу ди ма у Со ма ли ју. 

Њи ма је 20. ју на при ре ђен
све ча ни ис пра ћај у пан че вач -
кој ка сар ни „Раст ко Не ма -
њић”. Ко ман дант Спе ци јал не
бри га де, бри гад ни ге не рал Зо -
ран Ве лич ко вић по же лео им је
да бу ду под јед на ко успе шни у
оба вља њу за дат ка ко ји ће им
би ти по ве ре ни као и њи хо ве
ко ле ге из прет ход на три ти ма
ко ји су за то по хва ље ни и од -
ли ко ва ни, и да до стој но ре пре -
зен ту ју на шу вој ску и др жа ву.

– Ху ма ни тар ну ми си ју „Ата -
лан та” спро во де по мор ске сна -
ге Европ ске уни је на осно ву
ман да та ко ји су им 2008. го ди -
не по ве ри ле Ује ди ње не на ци је.
Њи хо ва ду жност је спре ча ва ње
ору жа них пљач ки бро до ва ко ји
про ла зе кроз Цр ве но мо ре и
Аден ски за лив и оси гу ра ва ње
не сме та них ис по ру ка хра не и
ху ма ни тар не по мо ћи. То ком
обу ке за то, на ши вој ни ци су
учи ли ен гле ски је зик, има ли
кон ди ци о ну обу ку, пли ва ње и

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ

И „ЉУ БИ МА ЦА” 

По моћ за на пу ште не 
жи во ти ње 

ИС ПРА ЋАЈ У КА САР НИ „РАСТ КО НЕ МА ЊИЋ” 

НА ШИ СПЕ ЦИ ЈАЛ ЦИ У ХУ МА НИ ТАР НОЈ
МИ СИ ЈИ У СО МА ЛИ ЈИ 

По ли циј ска упра ва Пан че во
на ста вља са ор га ни зо ва њем
три би на на ко ји ма ње ни
пред став ни ци го во ре гра ђа -
ни ма о то ме ка ко да са чу ва ју
сво ју имо ви ну од кри ми на -
ла ца. 

На ред на три би на би ће
одр жа на 22. ју на, од 18 са ти,
у Ме сној за јед ни ци у Ба нат -
ском Бре стов цу, а дан ка сни -
је, 23. ју на, по ли циј ски офи -
ци ри го во ри ће о то ме шта не
би тре ба ло ра ди ти јер то
при вла чи ло по ве, та ко ђе од
18 са ти, али у Ме сној за јед -
ни ци Мла дост.

Сле де ћа три би на за ка за на
је за 24. јун и одр жа ће се у
Ме сној за јед ни ци у До ло ву
од 18 са ти. 

Ор га ни зо ва ње ових три би -
на део је про јек та „Гра ђа ни
опрез, чу вај те сво ју имо ви ну”
ко ји По ли циј ска упра ва Пан -
че во спро во ди уз по др шку
Град ске упра ве. Он се ре а ли -
зу је јер је на кон ана ли зе про -
ва ла, раз бој ни штва и кра ђа
ко је су по чи ње не од по чет ка
ове го ди не утвр ђе но да су је -
дан број иза зва ли са ми гра ђа -
ни јер су гре шка ма ко је су на -
пра ви ли при ву кли ло по ве. 

Њи ма је добро

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ 

Три би не о 
без бед но сти имо ви не 

га ђа ње и упо зна ва ли се ка ко да
ру ку ју ра да ри ма, тер мо ви зиј -
ским ка ме ра ма, ла сер ским да -
љи но ме ри ма и сред стви ма ве зе
и те ле ко му ни ка ци је – из ја вио
је ге не рал Ве лич ко вић.

Он је до дао да су на ши спе -
ци јал ци про шли кроз са ни тет -
ску обу ку то ком ко је су упо зна -
ти са троп ским и за ра зним бо -
ле сти ма у зо ни у ко јој ће би ти
ан га жо ва ни. Осим то га, де таљ -
но су упо зна ти и са по ли тич ко-
без бед но сном си ту а ци јом у Со -
ма ли ји, а то ком обу ке су про -
шли и мно ге дру ге ак тив но сти. 

Ве лич ко вић је ре као и да су
при пре ма и обу ка при пад ни ка

Спе ци јал не бри га де тра ја ле ви -
ше ме се ци и да су ре а ли зо ва ни
де лом у Ср би ји, а де лом у вој -
ним ба за ма у ино стран ству, на
Кри ту и у Ве ли кој Бри та ни ји.

Ко ман дант Спе ци јал не бри -
га де пре ци зи рао је да ће тим
ње них при пад ни ка би ти за ду -
жен за за шти ту бро да за до -
пре ма ње хра не ко ји ће упло -
вља ва ти у лу ке у Со ма ли ји,
Џи бу ти ју, Ке ни ји, и Тан за ни ји. 

Пре обра ћа ња ге не ра ла Ве -
лич ко ви ћа но ви на ри су мо гли
да раз го ва ра ју са ма јо ром
Бра ни ми ром Јан ко ви ћем, ко -
ман дан том ти ма Спе ци јал не
бри га де за за шти ту бро до ва.

Он је, из ме ђу оста лог ре -
као да ће уче шће у овој ху -
ма ни тар ној ми си ји Европ ске
уни је до при не ти да љој
афир ма ци ји на ше др жа ве,
бо љит ку Евро пе и си гур ни -
јим пу то ва њи ма кроз Ин диј -
ски оке ан и Аден ски за лив у
ко ји ма ће на ши вој ни ци би -
ти ан га жо ва ни.

Да су на ши вој ни ци мак си -
мал но спрем ни за из вр ше ње
тог за дат ка по твр дио је и ње гов
ко ле га за став ник Ср ђан Ђо кић.
Као при мер за то на вео је по да -
так да ће у Со ма ли ју по не ти ле -
ко ве за све бо ле сти ко је вре ба ју
у тој др жа ви. 

Они ће до дат но афир ми са ти на шу др жа ву
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК НА ГРА ДИО НАЈ БО ЉЕ ПО ЛИ ЦАЈ ЦЕ 

Ја вор и Ка ја лић по сти гли 
до бре ре зул та те

При пад ни ци По ли циј ске
упра ве Пан че во Ми лан Ја вор
и Ср ђан Ка ја лић, до би ли су
16. ју на при зна ња „По ли ца јац
ме се ца” ко ја им је уру чио гра -
до на чел ник Са ша Па влов.
Том при ли ком ис так ну то је да
су на гра ђе ни због за ла га ња на
по слу и за то што су по сти гли
нај бо ље ре зул та те

Но ви на ри ма је са оп ште но
да су ви со ко оце ње ни због од -
но са пре ма сво јим рад ним
оба ве за ма, из ме ђу оста лог и
за то што је Ја вор, за по слен у
По ли циј ској ис по ста ви Се вер,
спа сао јед ног чо ве ка ко ји је
хтео да се уби је и успе шно ра -
све тлио не ке те шке кра ђе, а
Ка ја лић, ко ји ра ди у По ли циј -
ској ис по ста ви Југ, је по ка зао
из у зет но за ла га ње у су зби ја њу
нар ко ма ни је и про сти ту ци је. 

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов из ме ђу оста лог је под се -
тио да ло кал на са мо у пра ва

већ го ди ну да на до де љу је при -
зна ње „По ли ца јац ме се ца” у
же љи да сти му ли ше по ли цај -
це да што бо ље ра де, и по сти -
жу до бре ре зул та те. 

– На ста ви ће мо са прак сом
про гла ша ва ња нај бо љег по ли -
цај ца сва ког ме се ца за то што
смо до би ли по твр ду од ру ко -
во ди о ца из По ли циј ске упра ве
Пан че во да та на гра да пред -
ста вља до бар мо ти ва ци о ни

фак тор. Она је за и ста сим бо -
лич на, а то што је до де љу је ло -
кал на са мо у пра ва го во ри о то -
ме ко ли ко нам је бит на без -
бед ност за јед ни це. С дру ге
стра не, та на гра да зна чи и љу -
ди ма ко ји ра де у По ли циј ској
упра ви, јер на не ки на чин се бе
ле ги ти ми шу као нај бо ље из вр -
ши о це у свом де лу по сла и ис -
ти чу се бе пред гра ђа ни ма –
ис та као је Па влов. 

Наши војници ће успешно извршити
и овај задатак.

Зоран Величковић,
командант Специјалне бригаде

ХРОНИКА



пар ски тур нир у бри џу оку пио
је пе де сет и две еки пе, а по бе -
ди ли су Бо јан Ам бр ож (Сло ве -
ни ја) и Бра ни слав Ђуричић
(Нови Сад). За то време у Спо -
мен со би До ма кул ту ре за ин -
те ре со ва ни су мо гли да по гле -
да ју стал ну по став ку.

Тур нир у ба ло та ма је у не де -
љу, 19. ју на, осво ји ла еки па
по ро ди це Ту туш ко ју су чи ни -
ла два Пе тра и Шпи ро. За то
вре ме, у про сто ри ја ма Ша хов -
ског клу ба „Бо ра Ив ков”, по -
бед ник бр зо по те зног над ме та -

ња у древ ној игри на 64 по ља
био је Алек сан дар Вр бља нац.
Не што ка сни је кроз цен тар
су про де фи ло ва ле фан фа ре
„Ти не ре ту”, а на Ва ша ри шту
је „Фи ја ке ри ја да” пре ки ну та
на са мом по чет ку због олу је.
Удружењe „Но во се љан ке-

-Boboacele” је у Спо мен со би
До ма кул ту ре по ста ви ло 
ми ни-из ло жбу но шњи. Не где
у исто вре ме, клу бо ви БНС и
„Све ти Ла зар” пре зен то ва ли
су спор то ве – ка ра те и кик-
бокс. По том је у спорт ској ха -

ли на про гра му био фол кло ра -
шки кон церт на ко јем су уче -
ство ва ла дру штва „Д.А.К.” и
„др Ра ду Фло ра”, као и че ти ри
деч ја ан сам бла До ма кул ту ре.
У дру гом де лу це ло ве чер њег
про гра ма ак це нат је ста вљен
на са вре ме ни плес, ка да су се
пред ста ви ли Ба лет ски сту дио
„Пи ру е та”, шко ла са вре ме ног
пле са Сне жа не Ба бе и Хип-
хоп сту дио. Дан је окон чан
тур ни ром у ма лом фуд ба лу на
ко јем је три јум фо ва ла еки па
„Ни ко ла и дру га ри”.

Кон церт ор ке стра фан фа ра
„Ти не ре ту” одр жан је у пор ти
Ру мун ске пра во слав не цр кве у
по не де љак, 20. ју на. Ве че и
зва ни чан про грам ово го ди -
шњих Ду хо ва тре ба ло је да за -
тво ре сал са жур ка и кон церт
бен да „Бе о град”, ко ји су због
не ви ђе не гра до но сне олу је од -
ло же ни за не ка бо ља вре ме на,
док тур нир у те ни ској сингл
кон ку рен ци ји тре ба да бу де
окон чан на ред них да на.

И ту ни је крај све чар ским
уз бу ђе њи ма у Но вом Се лу, бу -
ду ћи да у су бо ту, 25. ју на, сле -
ди де ве та „Ба нат ска тру ба”.

До ло вач ки Дом кул ту ре jе у
пе так, 17. ју на, био до ма ћин
ху ма ни тар не жур ке чи ја је
свр ха би ла при ку пља ње по мо -
ћи за мла дог Не на да Га ву, ко -

ји је обо лео од ту мо ра лим -
фних чво ро ва.

За ову пле ме ни ту ини ци ја -
ти ву за слу жно је ви ше до ло -
вач ких ин сти ту ци ја и дру шта -
ва, по пут Ме сне за јед ни це
„Ми та Ву ко са вљев”, ЈКП-а
„До ло ви”, КУД-а „Ба нат ски
вез” и по ме ну те уста но ве кул -
ту ре.

Сви они већ ду жи пе ри од
ор га ни зу ју слич не ак ци је с ци -

љем да се при ку пи но вац за
не ког ко ме је он у том тре нут -
ку нео п хо дан. И са ми До лов -
ци су уви де ли зна чај ак ци је и
ода зва ли се у со лид ном бро ју.
Ди ско те ка њи хо ве кул тур не
уста но ве би ла је пу на, као у
вре ме на ка да се на ово ме сто
из ла зи ло.

По др шку ак ци ји и овог пу та
је дао ло кал ни му зи чар Дра -
ган Зла тић са сво јим ко ле га -

ма. Они су се по ста ра ли да ат -
мос фе ра бу де до бра, а мла ди
ак ти ви сти КУД-а „Ба нат ски
вез” да ни ко не оста не же дан.

Епи лог све га је при ку пље них
не што ви ше од 64.000 ди на ра.
Но вац ће би ти упла ћен на ра -
чун по ме ну тог мла ди ћа за на -
ста вак ле че ња те шке бо ле сти.

Ор га ни за то ри су за до вољ ни,
а у пла ну је и по на вља ње слич -
них ак ци ја.

Са мо не ко ли ко 
про гра ма од ло же но

По во дом се о ске сла ве Ду хо ви,
гра ђа ни Но вог Се ла има ли су
про те клог (про ши ре ног) ви -
кен да при ли ку да ужи ва ју у
ра зно вр сним кул тур ним,
спорт ским и за бав ним са др -
жа ји ма. Иа ко је тих да на пре -
вла да ва ло ки шо ви то вре ме,
ско ро сви до га ђа ји одр жа ни су
по пла ни ра ном рас по ре ду.

Про грам је отво рен три би -
ном под на зи вом „др Вла ди -
мир Алек сић” у пе так, 17. ју на,
у Га ле ри ји До ма кул ту ре у ор -
га ни за ци ји Удру же ња „На ше
Но во се ло”, ко је је већ на ред -
ног да на у ју тар њим са ти ма
упри ли чи ло до бро вољ но да ва -
ње кр ви у ма лој са ли До ма
кул ту ре. Тур нир у ка те го ри ји
ду бло ва, од и гран на те ни ским
те ре ни ма „Ве ља”, осво ји ли су
Ва лен тин Ве ља из Но вог Се ла
и Дра ган Сте фа но вић из Бе ле
Цр кве, док су се не што ка сни је
у спорт ској ха ли огле да ли ко -
шар ка шки ве те ра ни. Ју би лар -
ни два де се ти Mеђународни

ПО ВО ДОМ ДУ ХО ВА У НО ВОМ СЕ ЛУ

Слав ски да ни за све уку се, упр кос не вре ме ну
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Усе ви око Стра ти шта
срав ње ни са зе мљом

Ле де не бом бе 
по раз би ја ле 
ау то мо би ле и кро во ве

На кон што је са да већ на да ле -
ко озло гла ше на „пи ја ви ца”
про тут ња ла кроз наш град, већ
да ни ма се сво де би лан си еле -
мен тар не ка та стро фе не ви ђе -
не на овим про сто ри ма.

Ка да је реч о се ли ма, од ко -
ма да гра да ве ли чи не те ни ске
лоп ти це, нај ви ше је по стра да -
ла Ја бу ка.

Ми ли он ска ште та
У са мом ме сту је, пре ма ре чи ма
ме шта на, мал те не сва ко во зи ло
има ло вид но оште ће ње по пут
раз лу па них шо фер шајб ни; ле де -
не бом бе по раз би ја ле су не бро је -
не цре по ве на кро во ви ма, а би ло
је чак и по вре ђе них ко ји су по ку -
ша ва ли да спа су имо ви ну.

Из тих раз ло га Ме сну за јед -
ни цу је по след њих да на оку -
пи ра ло не ко ли ко сто ти на Ја -
бу ча на с при ја ва ма за од ште -
ту. Та мо већ да ни ма де жу ра ју
чла но ви ло кал не скуп шти не
пред во ђе ни пред сед ни ком
Сло бо да ном Или ћем.

– Тру ди ли смо се да, ма кар
на овај на чин, гра ђа ни ма
олак ша мо му ку, ка ко не би са -
мо због то га мо ра ли да иду у
Град ску упра ву. При ја ве ће мо
при ма ти до пет ка у 15 са ти –
на вео је Илић.

На по љи ма на по те зу пре ма
Пан че ву, од Стра ти шта до са -
мог се ла, уни ште но је све што
је ни кло на хи ља ду хек та ра –
сун цо крет, пше ни ца и ку ку -
руз, чи је су ста бљи ке пре ло -
мље не на по ла, а на ве ћи ни
ме ста су до слов це оста ле без
ијед ног ли сти ћа.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ РА ЗОР НОГ ГРА ДА ПО СЕ ЛИ МА

ЈА БУ КА НАЈ ВИ ШЕ ПО СТРА ДА ЛА Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: 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 и да ље је отво ре на у
га ле ри ји Ва тро га сног до ма.

Ба нат ско Но во Се ло: По во -
дом обе ле жа ва ња се о ске сла -
ве Ду хо ви, од пет ка, 17. ју на,
до по не дељ ка, 20. ју на, упри -
ли чен је ве ли ки број ра зно вр -
сних до га ђа ја. Ин тер на ци о -
нал ни фе сти вал фан фа ра под
на зи вом „Ба нат ска тру ба” би -
ће одр жан у су бо ту, 25. ју на,
од 17 са ти, у цен тру се ла.

До ло во: Ме сна за јед ни ца до -
би ла је но вац по кон кур су од
фир ме ко ја ће у Пе шча ри
гра ди ти ве тро е лек тра не за
да ље уре ђе ње спорт ског цен -
тра у до ли ни, а уско ро ће по -
че ти и сре ђи ва ње Учи тељ ског
пар ка. До ло вач ки Дом кул ту -
ре jе у пе так, 17. ју на, био до -
ма ћин ху ма ни тар не жур ке
чи ја је свр ха би ла при ку пља -
ње по мо ћи за мла дог Не на да
Га ву ко ји је обо лео од ту мо ра
лим фних чво ро ва. Истим по -
во дом Фуд бал ски клуб ор га -
ни зо ва ће ре ви јал ну утак ми цу
с „Про ле те ром” из Мра мор ка
у су бо ту, 25. ју на, у 18 са ти, на
ло кал ном игра ли шту.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
об ја ви ла по зив за уре ђе ње
сво јих про сто ри ја. Пред став -
ни ци те ин сти ту ци је пла ни -
ра ју да ака дем ски ва јар Гор -

ски Ка ба да ја сво јим ра дом
укра си део пар ка код деч јег
игра ли шта. Срп ска пра во -
слав на цр ква ће у су бо ту, 25.
ју на, осве шта ти но ва зво на у
Хра му Све тог Пе тра и Па вла.

Ива но во: Скуп шти на Ме сне
за јед ни це одр жа ла је све ча -
ну сед ни цу на ко јој је уру чен
по клон уче ни ку ге не ра ци је
Бра ни сла ву Ма ђа ро ву. Ка ко
тре нут но ства ри сто је, на -
ред не школ ске го ди не у пр ви
раз ред би ће упи са но ше сто -
ро пр ва ка.

Ја бу ка: По ет ски ма ра тон
„Пе сми у част” би ће одр жан
у су бо ту, 26. ју на, у До му кул -
ту ре. Де ле га ци ја Ма ке дон -
ског Бро да са ста ће се у су бо -
ту, 25. ју на, у 10 са ти с пред -
став ни ци ма се ла ра ди до го -
во ра око утвр ђи ва ња про то -
ко ла за бра ти мље ње два ју
ме ста. У Ме сну за јед ни цу
сти гле су по ну де за уре ђе ње
при о ба ља.

Ка ча ре во: Уско ро по чи ње
са ни ра ње уда р них ру па у
вред но сти од око по ла ми -
ли о на ди на ра. Три би на
под на зи вом „Кад оста риш
ни ко ти не ку ца на вра та”
одр жа на је у ор га ни за ци ји
пор та ла „Ин фо 013”, на -
кон че га је Ко ми си ја за со -
ци јал на пи та ња и здрав -
ство Ме сне за јед ни це од -
лу чи ла да ор га ни зу је по се -
те ста ри јим осо ба ма, ко је
жи ве са ме.

Омо љи ца: Пред ста ва за де цу
„Ма чак у чи зма ма” из ве де на
је у су бо ту, 18. ју на, на Лет -
њој по зор ни ци, а у слу ча ју
ле пог вре ме на на ред не су бо -
те, 25. ју на, од 19 са ти, на
пла тоу ис пред До ма кул ту ре
би ће одр жан још је дан ко -
мад за нај мла ђе.

Стар че во: При ред ба на ен -
гле ском је зи ку у ко јој су уче -
ство ва ли пред школ ци упри -
ли че на је у сре ду, 15. ју на, на
Тр гу нео ли та. На истом ме -
сту је у не де љу, 19. ју на, одр -
жа но так ми че ње у ку ва њу
ри бље чор бе на ко јем су пр ва
три ме ста за у зе ли Бран ко Јо -
ва но вић, Лу ка Ци глер и
Злат ко Ко стић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Дом кул ту ре из Гло го ња је у
су бо ту, 11. ју на, на ста вио са
ре а ли за ци јом про јек та „Да
се ко ре ни не за бо ра ве”, по -
све ће ног ма ке дон ској на ци о -
нал ној за јед ни ци.

Том при ли ком одр жан је
кон церт ма ке дон ске игре,
пе сме и му зи ке. Пу бли ка је,
по ред шест ма ке дон ских ко -
ре о гра фи ја фол клор них
сек ци ја ло кал ног До ма кул -
ту ре, мо гла да про пра ти и
блок ну ме ра из зе мље на шег
ју жног су се да, ко је је ин тер -
пре ти ра ла ка ча ре вач ка гру -
па „То ше Про е ски”. Из вор не
пе сме из во ди ли су и се стре
Мар ков ски, Де ска Ја чи мов -
ска, гај даш Жар ко Мар ков -
ски, као и во кал на со лист -

ки ња из Гло го ња – Би ља на
Ге ра си мов ски.

Мла да, та лен то ва на пе -
сни ки ња Ми ли ца Мит ко вик
из Ку ма но ва, сту дент ки ња
пси хо ло ги је у Бе о гра ду, ре -
ци то ва ла је сти хо ве из сво је
зби р ке „По глед ни ме”.

У пра те ћем про гра му Удру -
же ње же на „Гло гоњ ке” при ре -
ди ле су из ло жбе ма ке дон ских
ру ко тво ри на и спе ци ја ли те та,
у ко ји ма су не што ка сни је сви
уче сни ци мо гли да ужи ва ју.

Про је кат је фи нан си рао
Град Пан че во, а по др жао га је и
На ци о нал ни са вет ма ке дон ске
на ци о нал не за јед ни це у Ре пу -
бли ци Ср би ји, чи ји је пред сед -
ник Бор че Ве лич ков ски и сам
при су ство вао ма ни фе ста ци ји.

ГЛО ГОЊ ЦИ СЕ РА ДО ПРИ СЕ ЋА ЈУ ЗА ВИ ЧА ЈА

Да се ко ре ни 
не за бо ра ве

ни шта ни је про ме ни ло у ве зи
са за шти том усе ва од та ко ра -
зор не еле мен тар не не по го де
као што је град. Због то га је, у
нај ве ћој ме ри и до шло до ова ко
апо ка лип тич ног епи ло га, не за -
ми сли вог у раз ви је ном све ту.

Пре ма ре чи ма не ка да шњих
стре ла ца (ко ји су из ра зу мљи -
вих раз ло га же ле ли да оста ну
ано ним ни) ни јед на ста ни ца у
зо ни ју жних се ла ни је деј ство -
ва ла, јер већ го ди на ма за ра -
ста ју у ко ров. Ни шта бо ље ни -
је ни на пре о ста лим од укуп но
осам на ест пан че вач ких про -
тив град них лан сир них рам пи.

Ка жу бив ши бор ци про тив
су рих обла ка, да је узро ка за
ова кву про паст без број, а да
бру ка тра је већ две го ди не.
Ота да су они у не пре кид ном
штрај ку, а чак се ни до кра ја
не зна ко је за њих над ле жан –
Хи дро ме те о ро ло шки за вод,
Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва, ло кал на са мо у пра ва
или не ко че твр ти...

Пре две го ди не по ну ђе но им
је две и по хи ља де ди на ра ме -
сеч но, што је би зар но и у од но -

су на не ка да шњих ми ни ја тур -
них че ти ри хи ља де (плус још
то ли ко од Гра да). При том им
ни је упи си ван стаж за прет ход -
них де се так го ди на. И док су
им сво је вре ме но обе ћа ва не
раз не по год но сти, по пут те рен -
ских во зи ла или но ве опре ме,
су ро ва ре ал ност је да го ди на ма
у њих ни шта ни је ула га но.
Стрел ци одав но ни су до би ја ли
ни пре ко по треб не ка ба ни це,
чи зме, ба те риј ске лам пе... Ра -
дио-ста ни це не функ ци о ни шу,
па ни су мо гли ни основ ну ко -
му ни ка ци ју да оства ре се ра -
дар ским цен тром. Лан се ри за
ра ке те ни су сер ви си ра ни чи та -
ву де це ни ју. Као по се ди ца то га
до га ђа ли су се спо је ви и ис па -
љи ва не по две, три или ви ше
ра ке та од јед ном. То не са мо да
не ма ефек та по обла ке, већ је и
опа сно по жи вот. Ни ку ћи це
ни су опре мље не, а во де и вла ге
има на пре тек.

Све у све му – јад но!
И уме сто да је то не што нов -

ца уло же но, са да смо све до ци
де се то стру ко ве ће ште те. До -
кле та ко?

ЈОШ ЈЕД НА ХУ МА НИ ТАР НА ЖУР КА У ДО ЛО ВУ

За Не на до во из ле че ње

Мар ко Шкр бић, пред сед ник
ло кал ног удру же ња по љо при -
вред ни ка, је дан је од оних ко -
ји су пре тр пе ли огром не гу -
бит ке, бу ду ћи да под усе ви ма
има ве ли ке по вр ши не.

– Ште та се ме ри у ми ли о ни -
ма ди на ра. Ка ко ће мо бар део
ште те на док на ди ти, те шко је
ре ћи. Дан по сле ка та стро фе
по се ти ла нас је чла ни ца ве ћа
за ду же на за по љо при вре ду и
обе ћа ла да ће Град Пан че во
учи ни ти све ка ко би нам се по -
мо гло ра зним ме ра ма, као
што су про лон ги ра ње кре ди та
или по вла сти це при ли ком
сле де ће ли ци та ци је др жав ног
зе мљи шта – ре као је Шкр бић.

У дру гим се ли ма не вре ме
ипак ни је оста ви ло та ко ка та -
стро фич не по сле ди це.

Про тив град на за шти та 
у ко ро ву?!
Ка ко је „Пан че вац” са знао про -
тив град на од бра на у бли зи ни
Ја бу ке је ис па ли ла три ра ке те,
ко је очи глед но ни су по сти гле
ни ка кав зна ча јан ефе кат.

И, опет се по но ви ла ста ра
при ча, па се због ста рих бољ ки



Уо чи одр жа ва ња „Но ћи књи -
ге”, у пе так, 17. ју на, у из да њу
„Ла гу не”, иза шао је ро ман
„Без вер је” на шег су гра ђа ни на
Ива на Ивач ко ви ћа. 

„У овом ро ма ну при ка за на
је де мон ска си ла ко ја за по се да
љу де и на во ди их да у зло чи ну,
а не у до брим де ли ма, ви де
пут ка сре ћи и сло бо ди. Пу на
фи ло зоф ских иде ја, иро ни је и
ду хов них дво бо ја, бо га та у ми -
сли ма и сло је ви та у зна че њи -
ма, књи га се за вр ша ва бра ву -
ром у ко јој ју на ци пр ви пут
би ва ју име но ва ни, а до га ђа ји
до би ја ју пре ци зне ге о граф ске
и вре мен ске ко ор ди на те”, на -
води се у опи су књи ге.

Реч је о пр вом ро ма ну овог
рок но ви на ра ко ји је до сад об ја -
вио ви ше из да ња, из ме ђу оста -
лог, књи гу о пре пли та њу му зи -
ке и по ли ти ке у СФРЈ „Ка ко

смо про пе ва ли”, есе је „Пи сма
из Тај ног гра да” и чу ве ну би о -
гра фи ју о Стоун си ма „Умет ност
по бу не”.

Од по не дељ ка, 20. ју на, у га -
ле ри ји До ма омла ди не, мо же
се по гле да ти из ло жба фо то -
гра фи ја „We Can Be Heroes”

мла де и пер спек тив не ау тор -
ке Ми ли це Ду жде вић из
Пан че ва. По став ком је об у -
хва ће но 28 пор тре та ње них
вр шња ка из на шег гра да, ко -

ји су, по ње ном су ду, у не ку
ру ку хе ро ји

– Ме ђу њи ма се на ла зе фе -
но ме нал ни пи сци, сли ка ри,

кре а то ри, спо р ти сти,
му зи ча ри, умет ни ци
и пре све га до бри
мла ди љу ди. То су
лич но сти ко је ра де
оно што во ле и же ле -
ла сам да их пред ста -
вим и да им на тај
на чин по мог нем –
ка же Ми ли ца Ду -
жде вић. 

Ау тор ка је сту дент -
ки ња фи ло зо фи је на
Бе о град ском уни вер -
зи те ту и ка же да су
јој из у зет но ин спи ра -
тив не књи ге до ко јих
до ла зи от ка ко сту ди -
ра. По ње ном су ду,
сва ко од нас мо же
би ти хе рој уко ли ко
се по све ти оно ме у
че му је нај бо љи, без
об зи ра на окол но сти.

пе ри мен тал ном фил му „Она,
то сам ја” на ших су гра ђа на
Алек сан дра То ки на и Се а да
Бо гу ћа ни на. 

Исте ве че ри, у 21 сат, у „Ате љеу
мла дих” би ће при ре ђе на мо но -
дра ма „Ко је то?” мла дог ба ња луч -
ког умет ни ка Мар ка Ву ко са ва.

– Реч је о ве о ма та лен то ва -
ном сту ден ту глу ме, ко ји је сам,
ко ри сте ћи раз ли чи те тек сто ве
и осла ња ју ћи се на соп стве на
раз ми шља ња, на пра вио ту мо -
но дра му. Ву ко сав је и ини ци ја -
тор осни ва ња сту дент ског кул -
тур ног цен тра у Ба њој Лу ци и
је дан је од оних на ко ји ма је бу -
дућ ност екс пе ри мен тал ног те а тра
– ре као је Ма ђа рев. 

КУЛТУРА
Петак, 24. јун 2016.
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Овог ви кен да – пет
пред ста ва у че ти ри
про сто ра

Због че га су Ма ђа рев
и По по вић ода бра ли
баш те ко ма де?

У окви ру „Екс те а тар фе ста”,
од пет ка, 24. ју на, до не де ље,
26. ју на, у на шем гра ду ће би -
ти из ве де но пет за ни мљи вих
пред ста ва, а пр ва на ре пер то а -
ру је „По сле квар те та”, ра ђе на
по мо ти ви ма дра ме „Квар тет”
Хај не ра Ми ле ра. Ка ко је ре као
Ми лан Ма ђа рев, се лек тор фе -
сти ва ла, овај ко мад, ко ји ће у
Пан че ву пре ми јер но би ти из -
ве ден 24. ју на, у 19 са ти, по ку -
шај је дијалогa из ме ђу ау тор -
ског ти ма оку пље ног око овог
про јек та и Ми ле ро вог де ла.

– Од по чет ка сам знао да се
као ре ди тељ те пред ста ве не -
ћу ба ви ти ин тер пре та ци јом
„Квар те та”, јер ме је за ни ма -
ло шта се за пра во де ша ва у
гла ва ма ак те ра ка да има ју
јед ну та кву ин фла ци ју ре чи.
Ако се брач ни пар сва ђа уз
ру жне и по грд не ре чи, шта је
то што се из ме ђу њих од ви ја,
шта је не из ре че но. По ста ви ло
се пи та ње да ли ода ва ти не ке
ре пли ке из ко ма да, пи са ти
но ву дра му, или све ста ви ти
на стра ну и по за ба ви ти се те -
а тром по кре та – ре као је Ма -
ђа рев, се лек тор фе сти ва ла и
ре ди тељ пред ста ве.

У пред ста ви игра Алек сан -
дра Бје ла јац, ко ја је и ра ни је
на сту па ла у на шем гра ду, а за -
па же но је и ње но уче шће у екс -

ВОДИЧ КРОЗ 45. „ЕКС ТЕ А ТАР ФЕСТ”

СПРЕМНИ ЗА ПОЗОРИШНИ

ЕКСПЕРИМЕНТ?

Културни телекс

У сусрет премијери филма
„Док нисам срела тебе”,
која је била заказана за 16.
јун, „Вулкан издаваштво”
објавило је специјално из-
дање светског бестселера
списатељице Џоџо Мојес
са филмском корицом.

Гледаоци у Србији тре-
нутно су у могућности да
на филмском платну виде
јунаке свог омиљеног ро-
мана, чије улоге тумаче
Емилија Кларк и Сем Кла-
флин. Лу Кларк зна много
тога. Зна колико корака
има од њеног стана до ау-
тобуске станице. Зна да во-
ли оно чиме се бави, а да
можда ипак не воли свог
дечка Патрика. Оно што
Лу не зна је да ће ускоро
изгубити посао, као и уми-
рујућу спознају, њој неоп-
ходну, да зна шта будућ-
ност доноси.

Вил Трејнор, пак зна да
му је саобраћајна несрећа
на мотоциклу одузела же-

љу за животом. Све од тада
делује безначајно и тмурно
– али зна како ће то окон-
чати. Оно што Вил не зна је
да ће у његов живот уз ва-
тромет боја улетети Лу.

Али ни једно ни друго не
знају да више никада ни-
шта неће бити исто. Док се
нису срели, живот још увек
није почео...

„Док нисам срела тебе”
Џоџо Мојес

Два читаоца који до среде, 29. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу одговор на питање: „Знате ли шта вам
будућност доноси?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Док нисам срела тебе” Џоџо Мојес. Најзанимљи-
вије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчев-
ца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
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
Уто рак, 28. јун, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
кла вир ског дуа Тее Ди ми три је вић и Де ја на Су бо ти ћа. На
про гра му де ла Ми ло ша Пе тро ви ћа, Дра га не Јо ва но вић и др.

Из ло жбе
По не де љак, 27. јун, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба ви део-ин ста ла ци ја „States of Mind” Жар ка Алек си ћа.

Књи жев ност
Пе так, 24. јун, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: про -
мо ци ја књи ге Жар ка Вој но ви ћа „Ку ћа на ка ме ну – Вој ло ви -
ца и ње не књи ге”. Уче ству ју проф. др Гор да на Сто кић
Си мон чић и ау тор. 

Те мат ски про грам
По не де љак, 27. јун, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: сал са
ве че.

Фран цу ски филм ски ка ра ван
Сре да, 29. јун, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: „Фран -
цу ски филм ски ка ра ван”, ци клус „Ко ме ди је” – „Га зе ле”; ре -
жи ја Мо на Ашаш, уло ге: Ка миј Ша му, Од ри Фле ро, Ан
Бро ше. Про грам ни је на ме њен мла ђи ма од 12 го ди на.

Сре да, 29. јун, 21 сат, дво ра на Кул тур ног цен тра: „Фран цу -
ски филм ски ка ра ван”, ци клус „Ко ме ди је” –  „Ви кен ди”; ре -
жи ја Ан Ви ла сек, уло ге: Ка рен Ви јар, Но е ми Лвов ски, Жак
Гам блен. Про грам ни је на ме њен мла ђи ма од 12 го ди на.

Че твр так, 30. јун, 19 са ти, са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
„Фран цу ски филм ски ка ра ван”, ци клус „Ко ме ди је” – „Ка -
прис”; ре жи ја Ема ну ел Му ре, уло ге: Вир жи ни Ефи ра, Ана -
ис Де му стје, Ло рен Сто ке.

Че твр так, 30. јун, 21 сат, дво ра на Кул тур ног цен тра: „Фран -
цу ски филм ски ка ра ван”, ци клус „Ко ме ди је” – „Кра љи ца
Мон тре ја”; ре жи ја Сол вег Ан спак, уло ге: Фло ренс Ло а ре-Ка -
ј , Ди да Јон сдо тир, Ул фур Еги сон.

Про грам „Екс те а тар фе ста”
Пе так, 24. јун, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пре зен та ци ја ра да ра ди о ни це „На ли цу ме ста”.

Пе так, 24. јун, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пре ми јер но из во ђе ње пред ста ве „По сле квар те та”.

Пе так, 24. јун, 21 сат,
са ла „Ате љеа мла дих” у
До му омла ди не: мо но -
дра ма „Ко је то?” Мар -
ка Ву ко са ва.

Су бо та, 25. јун, 20 са -
ти, дво ра на „Апо ло” До -
ма омла ди не: пред ста ва
„Жа ба”. 

Не де ља, 26. јун, 19 са -
ти, дво ра на „Апо ло” До -
ма омла ди не: пле сно-
-цир ку сно-по зо ри шни ко мад „Упа ко ва не”.

Не де ља, 26. јун, 21 сат, дво ра на Кул тур ног цен тра Пан че -
ва: пред ста ва „Чуд на пе тља” Си мо на Гра бов ца и Шан до ра
Шу ра њи ја

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Сцена из комада „Жаба”, по тексту Гезе Чата

фа кул те та ко ји не мо же да на -
ђе по сао, све док се не ја ви на
оглас за мај сто ра тех ни ке у
по зо ри шту... 

Дру ги се лек тор фе сти ва ла
је сте пан че вач ки глу мац Јо ван
По по вић, ко ји је ис та као да
екс пе ри ме на та и нео п ход них
по ме ра ња по себ но мно го има у
деч јем по зо ри шту, та ко да је у
увер ти ри „Екс те а тра, 14. ју на,
у МЗ Вој ло ви ца би ла из ве де на
пред ста ва „Ше шир пун бо ја”
Ива не Ко рак сић, ко ји ту по ја ву
ве о ма до бро ар ти ку ли ше.

У пра те ћем де лу про гра ма 
(у сре ду и че твр так) при ре ђе не
су ра ди о ни це „На ли цу ме ста”,
на ме ње не сви ма ко ји су ста ри -
ји од 10 го ди на и же ле ли су да
од Ми ла на Ма ђа ре ва и Алек -
сан дре Бје ла јац  на у че по не -
што о те а тру по кре та, бу то
пле су, сло бод ном пле су, глу ми
итд. Ко ли ко им је то би ло ко -
ри сно и ин спи ра тив но, пу бли -
ка ће мо ћи да се уве ри на пре -
зен та ци ји ра ди о ни це у пе так,
24. ју на, у 12 са ти, у „Апо лу”.

(Сат ни цу фе сти ва ла ви де ти у
оквиру „Кул тур ног те лек са”)

У су бо ту је на ре пер то а ру
пред ста ва „Жа ба” Сен ћан ског
ма ђар ског ка мер ног по зо ри -
шта, ура ђе на по тек сту чу ве -
ног ма ђар ског пи сца Ге зе Ча -
та, ро ђе ног у Су бо ти ци. 

– Овај ау тор се сма тра пре те -
чом те а тра по кре та. У на сту пу
лу ди ла он је убио сво ју же ну и
чи та ву ту при чу об ли ко вао у
ко мад „Жа ба”. Она та ко до но -
си пре кла па ње јед не из ми шље -
не при че и би о граф ских еле ме -
на та – про ко мен та ри сао је се -
лек тор „Екс те а тар фе ста”.

По след њег да на фе сти ва ла,
у не де љу, 26. ју на, од 19 са ти,
пред гле да о ци ма је ко мад
„Упа ко ва не”, с цир ку ским ве -
шти на ма, акро ба ци ја ма, пле -
сом и глу мом , иза ко јег сто је
Отво ре но по зо ри ште ДК „Сту -
дент ски град” и „Цир кус фе ра”.

За крај је оста вље на „Чуд на
пе тља” пе сни ка Си мо на Гра -
бов ца и фи ло зо фа Шан до ра
Шу ра њи ја, ко ја је кул ми на ци -
ја „Екс те а тар фе ста”. Пред -
ста ва је про и за шла из два есе -
ја о глум ци ма, а ре жи рао ју је
Де неш Де бреи. Го во ри о свр -
ше ном сту ден ту Фи ло зоф ског

ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ МИ ЛИ ЦЕ ДУ ЖДЕ ВИЋ

Хе ро ји, бар 
на је дан дан

СМОТРА ФОЛКЛОРА У ПАНЧЕВУ

Друштва из целог 
Јужног Баната

Педесеттрећа регионална смотра
музичко-фолклорног стварала-
штва одраслих из осам општина
Јужног Баната приређена је у
препуној дворани Културног
центра Панчева у недељу, 19.
јуна. Публика је том приликом
била у прилици да ужива у из-
ворном и кореографисаном
фолклору (оркестри, солисти,
играчке и певачке групе и фол-
клорни ансамбли). У богатом
програму учествовала су кул-
турно-уметничка друштва из
Качарева, Скореновца, Мра-
морка, Уздина, Падине, Хајду-

чице, Црепаје и других места. С
најзахтевнијим и најобимни-
јим програмима представили
су се КУД „Неолит” из Старче-
ва, СКПД „Ђетван” из Војлови-
це, ГКУД „Лаза Нанчић” из Вр-
шца и КУД „Станко Пауновић”
НИС РНП. 

Програм су припремили
стручњаци из области етному-
зикологије и фолклора: др Са-
ња Ранковић, Здравко Раниса-
вљевић, Михајло Јовић и Де-
јан Трифуновић, а организа-
тор догађаја била је Културно-
просветна заједница Панчево.

РО МАН ИВА НА ИВАЧ КО ВИ ЋА

О „Без вер ју”, 
о злу у љу ди ма



Пред ста ва от ка за на, а
гра ђа ни ма ни је вра ћен
но вац од ула зни ца

Ко ме је Дра го љуб 
Ћо рић на нео 
фи нан сиј ску, а ко ме
не ма те ри јал ну ште ту

Су гра ђа ни ко ји су ку пи ли ула -
зни це за пред ста ву „Обич но
ве че” Ла не та Гу то ви ћа, на ја -
вље ну за 30. мај, за пра во су
да ли но вац за јед ну обич ну
пре ва ру. Иза це ле за вр зла ме
сто ји Дра го љуб Ћо рић, вла -
сник аген ци је „Те а трон” из Ру -
ског Се ла, ко ји је са До мом
Вој ске Ср би је у Пан че ву, 13.
ма ја, скло пио уго вор о за ку пу
са ле у тој уста но ви, а пет да на
пре за ка за ног ро ка, от ка зао
ре а ли за ци ју тог про гра ма. Ме -
ђу тим, у том пе ри о ду (од 13.
до 25. ма ја) Ћо рић се ак тив но
ба вио про да јом ула зни ца, ко је
су ко шта ле 600 ди на ра за син -
ди ка те, од но сно 800 ди на ра за
оста ле гле да о це. Ка ко смо не -
зва нич но са зна ли, ус пео је да
про да из ме ђу 30 и 100 ка ра та,
на кон че га му се гу би сва ки
траг из Пан че ва.

То да на кон от ка зи ва ња
пред ста ве ор га ни за тор ни је су -
гра ђа ни ма вра тио но вац, по ста -
ло је ја сно тек на кон што се не -
дав но не ко ли ко чи та ла ца обра -
ти ло ре дак ци ји на шег ли ста за
ин фор ма ци ју и по моћ. Исти ни
за во љу, Дра го љуб Ћо рић је на
не ки на чин пре ва рио и „Пан че -
вац”, по што смо, као и обич но,
на пра ви ли на ја ву тог до га ђа ја,
а до го во ре но је да он за на ше
чи та о це обез бе ди два пу та по
две бес плат не ула зни це.

Мно ги од пре ва ре них су се
жа ли ли у са мом До му Вој ске,
ме ђу тим, ис по ста ви ло да је та
ин сти ту ци ја са мо да ва лац про -
сто ра и да спор из ме ђу пре ва ре -
них гра ђа на и Дра го љу ба Ћо ри -
ћа мо же да ре ши са мо полиција.

– Ћо рић је от ка зао пред ста -
ву пет да на пре не го што је
тре ба ло да она бу де на сце ни
и, у скла ду с уго во ром, пла тио
де сет од сто од уго во ре не сво -
те. Уго вор је у на шем слу ча ју
ис по што ван и ми ни смо оште -
ће на стра на ко ја тре ба да иде у
полицију и да га при ја вљу је –
из ја вио је Ср ђан Ра ду кић, на -
чел ник До ма Вој ске у Пан че ву.

Он је под се тио на број не до -
га ђа је ко ји су при ре ђе ни у До -
му Вој ске – од „Чи ка шких
пер вер зи ја”, „Др жав ног по -
сла” и „Ђу ро ло ги је” до кон це -
ра та „Ри бље чор бе” и Ива на
Бо сиљ чи ћа – али при се тио се

и, ре ци мо, ме на џе ра из Кра гу -
јев ца ко ји ни је ис по што вао ни
уго вор пре ма До му ни пре ма
пу бли ци, и био је ту жен. На -
рав но, про цес је по кре нуо Дом
Вој ске, док је у слу ча ју „Обич -
не ве че ри” нео п ход но да се
ви ше пре ва ре них гра ђа на
удру жи (ка ко би из нос био ве -
ћи од 15.000 ди на ра) и под не -
се ту жбу про тив Ћо ри ћа.

Уз не ма те ри јал ну ште ту ко -
ју је Ћо рић на нео угле ду Ла -
не та Гу то ви ћа (што је по себ на
при ча), и фи нан сиј ску ште ту
пре ма по је ди ним Пан чев ци -
ма, ме ђу оште ће ни ма би се
мо гли на ћи и ме на џе ри ко ји
че сти то оба вља ју свој по сао и
са ра ђу ју ка ко са До мом Вој -
ске, та ко и с Кул тур ним цен -
тром Пан че ва. Је дан од та -
квих је и Го ран Ђур ђе вић,
вла сник аген ци је „Бард”, ко ји
је у Пан че во до вео: Влат ка

Сте фа нов ског, „Елек трич ни
ор га зам”, Дар ка Рун де ка,
Звон ка Бог да на, Бран ка Ђу ри -
ћа Ђу ру, Дра го љу ба Љу би чи ћа
Мић ка, Зо ра на Ке си ћа...

– Слу ча је ви по пут тог с Ћо -
ри ћем ква ре углед и ин сти ту -
ци ја и гра да и свих нас ко ји се
ба ви мо овим по слом, али шта
да ра ди мо. Де ша ва се да не ке
пред ста ве бу ду от ка за не због
бо ле сти из во ђа ча или дру гих
окол но сти, али је нор мал но
љу ди ма вра ти ти но вац – ка же
Го ран Ђур ђе вић.

Он сма тра да је Ћо ри ћев
слу чај из у зе так, а не пра ви ло.
Већ за 1. јул на ја вљу је кон церт
Сер ге ја Ћет ко ви ћа на Лет њој
сце ни КЦП-а. У слу ча ју ки ше,
до га ђај ће би ти при ре ђен у
дво ра ни Кул тур ног цен тра, а
ако си лом при ли ка кон церт
бу де от ка зан, сви ма ће, као и
обич но, но вац би ти вра ћен.

Бу ду ћи сце но граф по во ка ци -
ји, мла да умет ни ца из Бе о гра -
да, Та ма ра Бран ко вић је као
пред мет свог ли ков ног ин те ре -
со ва ња ода бра ла град у ко јем
жи ви. Ка ко из гле да ју по сто је -
ћа скри ве на ме ста по ра зним
бе о град ским на се љи ма про ву -
че на кроз фил тер ње не ма ште,
Пан чев ци су у при ли ци да по -
гле да ју у фо а јеу Кул тур ног
цен тра од по не дељ ка, 20. ју на,
до кра ја овог ме се ца. Из ло жба
но си на зив „Ту не где”.

– Где се иде ал но ме сто на -
ла зи за ви си за пра во од ока по -
сма тра ча. У мом слу ча ју је то
ку так у ко јем се осе ћам до бро,
за не ко га је то ве ли ко за не ког
дру гог ма ло ме сто, оно мо же

би ти ру и ни ра но или сре ђе но.
Мој рад се упра во за сни ва на
тра га њу за за ни мљи вим ка -
дром, а то по том раз ра ђу јем у
ате љеу. У сва ком слу ча ју
пред мет мог ра да је Бе о град,
град ко ји ме ин спи ри ше, а
при ла зим му кроз ап стракт но

сли кар ство – об ја сни ла је ау -
тор ка.

Та ма ра Бран ко вић се, уз
сли кар ство, ак тив но ба ви сце -

но гра фи јом. По след њи у ни зу
ан га жма на био је њен рад као
аси стен та сце но гра фи је за
пред ста ву „Бо со но ги у пар ку”. 

Ан дре Ло рен О’Нил, Ср ђан Ста -
нић и Во ји слав Де спо то вић
при ре ди ли су кон церт под на зи -
вом „Shakespeare’s time (1564–
1616) : the Delights” у по не де -
љак, 20. ју на, на сце ни Кул тур -
ног цен тра. Бу ду ћи да је ње го -
во из во ђе ње би ло по ме ре но (за
20.30 уме сто у 19 са ти) и да је
не по сред но пре до га ђа ја Пан -
че во за де си ло не за пам ће но не -
вре ме, у пу бли ци је би ло око
20 су гра ђа на, пра вих љу би те ља
кла сич не му зи ке, ко је ни ка та -
кли зма ни је спре чи ла да при -
су ству ју кон цер ту. Су де ћи по
њи хо вим ре ак ци ја ма, ни су по -
гре ши ли што су до шли.

Овај за ни мљив трио чи не
ре но ми ра ни му зи ча ри. Ан дре
Ло рен О’Нил из Аме ри ке ба ви
се из во ђе њем ста ре му зи ке на
ви о ли да гам ба, ба рок ном ви о -

лон че лу и исто риј ском кла ви -
ру. Члан је ан сам бла „New Tri-
nity Baroque” (САД), а са ра ђу је
са Хен дло вим и Хајд но вим
дру штвом из Бо сто на, као и са
„Ка пи тол ка мер ним со ли сти -

ма” из Ол ба ни ја. Од 2008. ре -
дов но до ла зи у Бе о град, где
кон цер ти ра и др жи мај стор ске
кур се ве. Во ји слав Де спо то вић
је стал ни члан Сим фо ниј ског
ор ке стра РТС-а, ан сам бла

„Сту дио за ра ну му зи ку” и ак -
ти ван је као хо ро во ђа и из во -
ђач срп ске пра во слав не цр кве -
не му зи ке. Тре ћи члан, Ср ђан
Ста нић, про фе си о нал ни ви о -
лон че ли ста и гам би ста, је дан
је од осни ва ча Цен тра за ра ну
му зи ку „Ре не санс” и члан је је
ви ше ан сам ба ла за ра ну му зи -
ку. И он је члан Сим фо ниј ског
ор ке стра РТС-а.

Че ти ри ве ка од смр ти
Вилијaма Шек спи ра трио је
обе ле жио за ни мљи вим ба рок -
ним ком по зи ци ја ма. Из ме ђу
оста лих, мо гле су се чу ти:
„Фан та зи ја за три бас-гам бе”
Лу поа То ма са, „Poeticall Mu-
sicke” Хју ма То ба ја са, „Go
from my window” Пил кинг то -
на Френ си са, „Фан та зи ју за
две гам бе” Ко пра ри ја Џо на и
дру ге ну ме ре.

Ча ри јед но став ног
жи во та

КУЛТУРА
Петак, 24. јун 2016.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Пред чи та о ци ма је још је -
дан сја јан исто риј ски ро -
ман у из да њу „Ла гу не”,
див на при ча о љу ба ви и
при ја тељ ству за бе ле же на у
ро ма ну „Еј ми Сноу” Вел -
шан ке Треј си Рис.

Рад ња овог ро ма на сме -
ште на је у 19. век, у вик то -
ри јан ску Бри та ни ју, и пра -
ти Еј ми, си ро че не ка да
про на ено у сне гу, ко ја по -
ку ша ва да ре ши ми сте ри ју
свог жи во та.

Осмо го ди шња Ореј ли ја
про на ла зи бе бу оста вље ну
у сне гу и до но си је у Хе -
твил корт, дом сво јих
имућ них ро ди те ља. На ње -
но ин си сти ра ње бе ба оста је
на има њу и до би ја име Еј -
ми Сноу. Али го спо да ри и
слу ге тог ве ли ког има ња
хлад ни су и не при сту пач -
ни. Еј ми ра сте од ба че на, а
њен је ди ни при ја тељ и са -
ве зник је ве се ла мла да на -
след ни ца Хе твил кор та.
Ка да Ореј ли ја умре мла да,
Еј ми по ста је очај на. Ме
утим, Ореј ли ја јој је оста -
ви ла по след њи по клон.
Све жањ пи са ма са кљу чем
за њи хо во де ши фро ва ње.

Лов на бла го, чи је тра го ве
мо же да пра ти са мо Еј ми.
Че ка је от кри ће ко је ће јој
про ме ни ти жи вот, са мо
ако бу де уме ла да от кљу ча
тај ну.

Ау тор ка овог ча роб ног
ро ма на, Треј си Рис, по бе -
ди ла је на кон кур су „По -
тра га за бест се ле ром” у ТВ
еми си ји Ри чар да и Џу ди
2013. го ди не и од лич но је
ухва ти ла ат мос фе ру ау тен -
тич ног 19-ве ков ног ро ма на
у ко ји је до да ла ма ло мо -
дер ног сен зи би ли те та.

„Еј ми Сноу” 
Треј си Рис

Гор да на Ба ста 

КЊИ ГА: Ре ли Ал фан да ри
Пар до је у свом жи во ту на -
пи са ла са мо јед ну књи гу –
„То је био са мо пик ник”. Из -
да ње се по ја ви ло ка да је
има ла 85 го ди на, 2014. Ме -
ђу тим, и са мо то де ло убра ја
је ме ђу нај у пе ча тљи ви је пи -
сце по ни кле у на шој сре ди -
ни. Књи га је за пра во ау то би -
о граф ска ис по вест и нај ве -
ћим де лом се од но си на ау -
тор ки но стра да ње то ком
Дру гог свет ског ра та. Као
де вој чи ца из је вреј ске по ро -
ди це оку па ци ју је про ве ла
скри ва ју ћи се од на ци ста,
при че му је чак две го ди не
бо ра ви ла у тај ној ода ји до -
вољ но ве ли кој да мо же тек
ду шек да ста не, у ста ну јед -
не по ро ди це у цен тру Бе о -
гра да. Ка да да нас про ла зим
Де чан ском ули цом, по ми -
слим да се ту то ком те стра -
шне рат не тра ге ди је од и гра -
ва ла још и дра ма јед не де -
вој чи це. Про сто ри ја у ко јој
се кри ла би ла је ви со ка са мо
че тр де сет цен ти ме та ра и ту
је че тр на е сто го ди шња Ре ли
бо ра ви ла од осам ују тро до
че ти ри по под не, то ком рад -
ног вре ме на адво кат ске кан -
це ла ри је. „То је био са мо
пик ник” спа да у нај по тре -
сни ју и нај бо ље пи са ну ис -
по вед ну про зу ко ју сам ика -
да про чи та ла и жа ло сно је
да ово де ло ни је има ло ве ћи
од јек у на шој сре ди ни, увек
об у зе тој вла сти тим про бле -
ми ма.

АК ТИВ НОСТ: Нај ви ше во -
лим сло бод но вре ме да про -
во дим у во жњи би ци клом. С
об зи ром на то да че сто бо ра -
вим у ис точ ној Ср би ји, ку -

пи ла сам по лов ни би цикл
на ва ша ру у За је ча ру и од
та да ужи вам у оби ла ску де -
сти на ци ја у око ли ни Гам зи -
гра да. Ме ста ко ја сам не ка -
да по сма тра ла во зе ћи ау то -
мо бил са да до жи вља вам на
пот пу но дру га чи ји на чин.
По не кад срет нем за ни мљи -
ве љу де, а не ка да у не по -
сред ној бли зи ни угле дам
ди вље жи во ти ње, опа зим
не ки ин те ре сан тан цвет и
схва тим ко ли ко је бо ра вак у
при ро ди уз бу дљив до жи -
вљај. У гра ду не мо же те да
срет не те ср ну или пу пав ца,
не ма те вре ме на да за гле да -
те не ку чуд ну биљ ку и, на -
жа лост, обич но се не за у ста -
ви те ни да чу је те при чу не -
ког ло кал ца ко га сте слу чај -
но сре ли крај пу та. Во жња
би ци клом вас не ка ко при -
бли жа ва све ту у ко ме жи ви -
те и (ма кар на тре ну так)
успе ва да вас одво ји од те ле -
ви зо ра, ра чу на ра и мо бил -
ног те ле фо на. До вољ но да
схва ти те ва жност јед но став -
ног жи во та.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 29. 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 „Ка ко би мо гла да гла си нај кра ћа при ча о при ја -
тељ ству и љу ба ви?” на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „Еј ми Сноу” Треј си Рис. 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

КОН ЦЕРТ БА РОК НЕ МУ ЗИ КЕ

Шек спи ру у част

МЕ НА ЏЕР ПРО ДАО УЛА ЗНИ ЦЕ И НЕ СТАО

ОБИЧ НА ПРЕ ВА РА УМЕ СТО 
„ОБИЧ НЕ ВЕ ЧЕ РИ”

После свега на добитку је само „организатор” догађаја

Kарикатуриста и илустра-
тор Никола Драгаш држаће
летњу школу карикатуре у
Дому омладине Панчево,
почев од 25. јуна до 30 јула,
сваке суботе од 11 до 14 са-
ти. Радионице су намењене

ученицима основних и сред-
њих школа, а њихово поха-
ђање је бесплатно. Више ин-
формација може се добити
на телефон Дома омладине
311-315 или на мејл: 
in fo @do mo mla di ne pan ce vo.rs .

ЛЕТЊА ШКОЛА КАРИКАТУРЕ

Креативан распуст
за све

ИЗЛОЖБА РА ДО ВА ТА МА РЕ БРАН КО ВИЋ

Ту не где – између тргова и небодера
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и тра ди ци о нал них про из во ђа -
ча, сва ке го ди не пред ста вља ни
су раз ли чи ти аспек ти ор ган -
ске про из вод ње и би о ди вер зи -
те та, а је дан од ре зул та та су
збор ни ци ре фе ра та под на сло -
вом „Ор ган ска про из вод ња и
би о ди вер зи тет”.

Ово го ди шњи оку пља ње
одр жа но је у по не де љак, 20.
ју на, у Пре де ли ма из у зет них

Угро же ност по је ди них под руч ја,
пре све га, људ ском не бри гом,
пре ти да угро зи оп ста нак ве ли -
ког бро ја би ља ка, жи во ти ња и
ми кро ор га ни за ма.

Вр ло до бри при ме ри за ова -
кву кон ста та ци ју мо гу се на ћи
на те ри то ри ји ју жног Ба на та,
на шта већ ви ше го ди на ука зу -
ју ор га ни за то ри је дин стве ног
на уч но-струч ног ску па „Отво -
ре ни да ни би о ди вер зи те та”

Оно што ка рак те ри ше ду жи
вре мен ски пе ри од је су убр за -
на тех но ло ги ја про из вод ње га -
је ног би ља, као и уво ђе ње но -
вих по бољ ша них сор ти и хи -
бри да, али и моћ них сред ста ва
за ис хра ну и за шти ту би ља,
хор мо на, ади ти ва...

Сви ма је ја сно да је су шти на
ова квог при сту па оства ри ва ње
што ве ће до би ти, а су ро ва це -
на ко ју ду го роч но (прем да је
тај „тренд” све упа дљи ви ји)
сви пла ћа мо је гу би так би о ди -
вер зи те та зе мљи шта. То се ма -
ни фе сту је опа да њем плод но -
сти, про ме ном струк ту ре и
тер мо ре гу ла ци је, па чак и по -
ја вом не ких до сад не по зна тих,
го то во не у ни шти вих вр ста ко -
ро ва, по пут ам бро зи је и тра ве
ива. С дру ге стра не, би о ло шка

ДРУШТВО, ПОЉОПРИВРЕДА: БЕЛА ЦРКВАСПОРТ: СТАРИ ТАМИШ

ЈУЖНИ БАНАТ

Дру га Ал мек со ва 
фи ја ке ри ја да

АД „Ста ри Та миш” и Ер ге ла
„Та миш” ор га ни зу ју дру гу
Ме ђу на род ну фи ја ке ри ја ду
па рад них ко ња и фи ја ке ра у
су бо ту, 25. ју на, с по чет ком у
14.30 на те ре ни ма ФК „Ста -
ри Та миш”. Оче ку је се да ће
по ме ну тој фе шти при су ство -
ва ти ре кор дан број по се ти -
ла ца, по себ но ако се зна да је
при сти гао ве ли ки број при ја -
ва из це ле Вој во ди не.

Реч је так ми че њу, од но сно
дру гом ко лу пр вен ства Вој -
во ди не у дво пре гу у че тво ро -
пре гу. Том при ли ком би ће
одр жа на и кру жна ре ви ја за
де цу и од ра сле.

У про прат ном про гра му
сво је руч не ра до ве, умет нич -

ка де ла, до ма ће ви но и ор -
ган ске про из во де пред ста ви -
ће раз ли чи та удру же ња из
Пан че ва и око ли не. Го сти
ма ни фе ста ци је су чла но ви
КУД „Све ти Са ва” из Цре па је.

То ком Фи ја ке ри ја де од 8
до 14 са ти би ће одр жа не и
Рад нич ке спорт ске игре за
за по сле не у ком па ни ји „Ал -
мекс”, у чи јем си сте му се на -
ла зи и АД „Ста ри Та миш”.

По ме ну та фир ма овом
при ли ком пред ста ви ће и но -
ви ту ри стич ки ком плекс „Та -
ми шки ко на ци”, а за нај мла -
ђе по се ти о це обез бе ђе ни су
ани ма то ри ка ко би и де ца и
ро ди те љи има ли пот пу ни
уго ђај. Ј. Ф.

КУЛТУРА: ВРШАЦ

СА ЧУ ВА ТИ РА ЗНО ЛИ КОСТ ПРИ РО ДЕ

Цен тар за ба нат ске сту ди је и
„Но ва Ита ка”, у са рад њи са
Кул тур ним цен тром Вр шац,
у пе так, 17. ју на, у са ли би о -
ско па Кул тур ног цен тра Вр -
шац, представиo je књи гу Ла -
тин ке Пе ро вић „До ми нант на
и не же ље на ели та”. О књи зи
су го во ри ти исто ри чар ка др
Ол га Ма ној ло вић Пин тар,
но ви нар „Да на са” Ра де Ра до -
ва но вић и ау тор ка.

Но ва књи га Ла тин ке Пе ро -
вић „До ми нант на и не же ље -
на ели та” по чи ње есе јом о
До бри ци Ћо си ћу, а за вр ша ва
се тек стом о Ра до ми ру Кон -
стан ти но ви ћу. У њој је пред -
ста вље но 13 пор тре та кључ -

них лич но сти ко је су на раз -
ли чи те на чи не обе ле жи ле
епо ху ко му ни зма и де мо -
крат ске тран зи ци је. 

„До ми нант ни и не же ље ни.
Три на ест лич но сти, кроз чи -
је пор тре те исто ри чар ка Ла -
тин ка Пе ро вић об ја шња ва
ка ко су ути ца ли на на ше вре -
ме, сли ка су два ли ца срп -
ског дру штва, до ми нант ног и
ње го ве ал тер на ти ве, ко ја у
вр ло рет ким исто риј ским
тре ну ци ма иза ђе на глав ну
сце ну, али ода тле је још бр -
же скло не и учи не све да бу -
де за бо ра вље на”, на ве ла је
ре цен зент ки ња књи ге Ду -
брав ка Сто ја но вић. Д. М.

До ми нант ни и не же ље ни

Ме ђу оп штин ска ор га ни за -
ци ја Са ве за сле пих Пан че во
ове го ди не обе ле жа ва се дам
де це ни ја по сто ја ња и све ак -
тив но сти ње них чла но ва по -
све ће не су про сла ви овог ју -
би ле ја.

Ме ђу њи ма је и јед но днев -
ни из лет у окви ру ко га је не -
што ви ше од пе де сет сле пих
и сла бо ви дих осо ба и њи хо вих
пра ти ла ца, про шлог по не -
дељ ка, 13. ју на, об и шло ма -
на стир Ма на си ју, Ре сав ску
пе ћи ну и парк ми ни ја ту ра у
Де спо тов цу. Пре ма ре чи ма
Зла ти бо ра Ла за ро ва, пред -
сед ни ка ове ор га ни за ци је,
из лет ни ци но се пре ле пе ути -
ске са тог пу то ва ња, а на ве -
ћи ну њих по се бан ути сак је
оста вио бо ра вак у чу ве ној
пе ћи ни.

Ла за ров је из ра зио на ду да
ће, уз по др шку Гра да, у сеп -
тем бру би ти одр жа на и цен -
трал на про сла ва и све ча на

ака де ми ја по во дом се дам де -
се то го ди шњи це по сто ја ња ор -
га ни за ци је, а на ја вио је и да
ће се то ком истог ме се ца одр -
жа ти и тра ди ци о нал ни тур ни -
ри у ша ху и до ми на ма. Тре -
нут но се у про сто ри ја ма Са ве -
за јед ном не дељ но оку пља
пет на е стак по ла зни ка ра ди о -
ни це де ку па жа. Они сво је ра -
до ве из ла жу на свим зна чај -
ни јим град ским ма ни фе ста -
ци ја ма и ба за ри ма, а су ве ни -
ри ко је из ра ђу ју из ло же ни су
и у про сто ри ја ма Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Пан че во.

Зла ти бор Ла за ров је на по -
ме нуо и да ће чла но ви Са ве -
за ко јим пред се да ва, ове го -
ди не, по ред већ на бро ја них
ак тив но сти, уче ство ва ти и на
го ди шњој смо три ства ра ла -
штва „Вред не ру ке на ших
же на”, као и на му зич кој
смо три, ко ју ор га ни зу ју Са -
вез сле пих Ср би је и Са вез
сле пих Вој во ди не. Д. К.

ХРОНИКА: ВОЈВОДИНА

Из лет по во дом ју би ле ја
ра зно ли кост је са мо за три де -
се так го ди на у за бри ња ва ју ћој
ме ри из ме ње на и на ру ше на.

Ка ко би на ве де не ано ма ли је
би ле ма кар ма ло пред у пре ђе -
не и убла же не, нео п ход но је
пред у зе ти не ке од ме ра ко јих
би се тре ба ло што стрикт ни је
при др жа ва ти.

Скре ну ти па жњу јав но сти
Сто га је же ља ор га ни за то ра
на уч но-струч ног ску па под на -
зи вом „Отво ре ни да ни би о ди -
вер зи те та”, да и на ше стом,
као и на свим прет ход ним,
скре ну па жњу до ма ће и ре ги о -
нал не јав но сти на зна чај за -
шти те, очу ва ња и уна пре ђе ња
би о ди вер зи те та и ор ган ске
про из вод ње у Ср би ји.

Де мон стра ци о ним огле ди -
ма, пре да ва њи ма и ра ди о ни -
ца ма, у при род ном окру же њу
за шти ће них под руч ја, на га -
здин стви ма ма лих ор ган ских

од ли ка на зва ним „Ка раш –
Не ра”.

Ода бра не су три ло ка ци је –
мр тва ја ре ке Ка раш, ко ја се на -
ла зи на пу ту за Вра чев Гај (од -
мах на кон мо ста „Ђа во љев
мост” на ка на лу Ду нав – Ти са –
Ду нав), дру га је оба ла ре ке Не ре
(Ка та стар ска област Вра чев Гај,
на са мој гра ни ци Ср би је и Ру -
му ни је) и тре ћа – ушће Не ре у
Ду нав, тач ни је ре сто ран „Ду нав -
ски цвет” у Ба нат ској Па лан ци.

На са мом отва ра њу су овај
из у зет но стру чан скуп по здра -
ви ли ор га ни за то ри др Вла ди -
мир Филиповић из Ин сти  ту та
за про у ча ва ње ле ко ви тог би ља
„Др Јо сиф Пан чић”, др Вла дан
Угре но вић из Ин сти ту та „Та -
миш” и проф. др Сне жа на
Оља ча са По љо при вред ног
фа кул те та из Бе о гра да, члан
УО На ци о нал ног удру же ња за
раз вој ор ган ске про из вод ње

„Сер биа Ор га ни ка“ и пред сед -
ник са ве та за ор ган ску про из -
вод њу.

На кон тих обра ћа ња, го сти
су на про гра му има ли пе шач -
ку ту ру, пра ће ну на ра ци јом
Ми ла на Бе ло ба би ћа из бе ло -
цр кван ског Удру же ња гра ђа на
„Ау ро ра”. Ње го во из ла га ње
ти ца ло се основ них ин фор ма -
ци ја о кра јо ли ку под на зи вом

се ти о це је упу ти ла у по је ди но -
сти ове пла нин ске ре ке ко ја
из ви ре у Ру му ни ји.

Пре део „Ка раш – Не ра” 
тре ба за шти тити
Оста так про гра ма од ви јао се у
ба шти ре сто ра на „Ду нав ски
цвет” у Ба нат ској Па лан ци,
где су мо де ра то ри проф. др
Бран ка Ла зић, др Мир ја на Ва -
сић и др Вла ди мир Си ко ра го -
сте упо зна ли са пла ни ра ним
пре зен та ци ја ма.

Нај пре је мр Ни ко ла Стој -
нић из По кра јин ског за во да за
за шти ту при ро де ука зао на по -
је ди но сти у ве зи с Пре де лом
из у зет них од ли ка „Ка раш –
Не ра”. У пи та њу је про стор по -
вр ши не од 1.541 хек та ра, ко ји
се на ла зи у у ју го и сточ ном Ба -
на ту, на те ри то ри ји оп шти не
Бе ла Цр ква и на сла ња се на
гра ни цу са Ру му ни јом. Об у -
хва та ре ке Не ру и Ка раш, као
и под руч је из ме ђу њих по зна -
то као Ма ли пе сак.

У дру гом пре да ва њу уче сни -
ци ма ску па обра ти ла се проф.
др Сне жа на Оља ча на те му –
Ко ли ко мо гу агро е ко ло шке
ме ре до при не ти очу ва њу за -
шти ће них под руч ја? Уз оби ље
прак тич них при ме ра и пред -
ло га, про фе сор ка је ис та кла да
се је ди но за јед нич ком ак ци -
јом јав ног сек то ра, ис тра жи ва -
ча и гра ђан ства мо гу спа си ти

за шти ће на и угро же на по љо -
при вред на под руч ја.

На кра ју, уз за хвал ност уче -
сни ци ма и ме ди ји ма, ор га ни за -
то ри ску па су уче сни ке по зва ли
на на ред ни, сед ми скуп сле де -
ће го ди не, от при ли ке у исто
вре ме. Ј. Филиповић

Пре део из у зет них од ли ка „Ка раш
– Не ра”, као и зна ча ја би о ди -
вер зи те та и мо гу ћег уво ђе ња
ор ган ске про из вод ње.

На сле де ћој ло ка ци ји, на
оба ла ма Не ре, Ми ли ца Кне -
же вић, ди пло ми ра ни еко лог
за шти те жи вот не сре ди не, по -
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АМОР ТИ ЗЕ РИ СУ СИ ГУР НОСТ
Ло ша ап сорп ци ја не рав ни -
на на пу ту, по ска ки ва ње во -
зи ла и пре те ра но за но ше ње
у кри ви на ма знак су да би -
сте мо ра ли да про ве ри те
ста ње амор ти зе ра. Ис прав -
ни амор ти зе ри, осим што
пру жа ју удоб ност у во жњи,
обез бе ђу ју упра вљи вост во -
зи ла и си гур ну во жњу, јер је
основ ни за да так овог де ла
да кон стант но обез бе ђу је
кон такт точ ка са под ло гом.

Ау то мо бил са до тра ја лим
амор ти зе ри ма има ду жи за -
у став ни пут, а по ве ћа ва се и
ве ро ват но ћа за по ја ву аква -
пла нин га. Сма тра се да во -
зи ло ко је је пре шло из ме ђу
ше зде сет и осам де сет хи ља -
да ки ло ме та ра ви ше не ма
сто про цент но ис прав не
амор ти зе ре, а узи ма ју ћи у
об зир чи ње ни цу да су на ши
пу те ви у ве о ма ло шем ста -
њу, по ме ну та ки ло ме тра жа
би мо гла би ти и ма ња. И са -
ми мо же те да про ве ри те ис -
прав ност та ко што ће те
свом те жи ном да се осло ни -
те на пред њи део во зи ла а
за тим на гло пу сти те. Уко -
ли ко се ау то мо бил за љу ља
до два пу та го ре-до ле, то је
при хва тљи во, у су прот ном
овај део је не ис пра ван.

Код ве ћи не во зи ла угра -
ђу ју се уљ ни амор ти зе ри,
што зна чи да овај флу ид у
ци лин дру обез бе ђу је же ље -
не пер фор ман се. Уље се на

ни ским тем пе ра ту ра ма згу -
шња ва па уко ли ко овај тест
са на сла ња њем на во зи ло
ра ди те зи ми, пре по ру чу је се
да то учи ни те на кон во жње,
ка да се уље за гре је. У су -
прот ном, не ће те има ти пра -
ву сли ку о ста њу амор ти зе -
ра. Та ко ђе, до бро по гле дај те
сва че ти ри точ ка, јер се код
до тра ја лих де ло ва мо же уо -
чи ти и цу ре ње уља. На рав -
но, по след њу реч да ли је

мо гу ће ре па ри ра ти амор ти -
зе ре или их за ме ни ти има
сер ви сер, ко ји ће уз по моћ
ма ши не да ти пре ци зан из -
ве штај и су ге сти ју.

Скре ће мо вам па жњу да
на тр жи шту по сто је де ло ви
ки не ских про из во ђа ча, ко ји
су зна чај но јеф ти ни ји, али
са мим тим и да ле ко не ква -
ли тет ни ји. Та кви амор ти зе -
ри су кра ћег ве ка, а та ко ђе
ума њу ју ефек те си сте ма као
што су АБС или ЕСП. На по -
ми ње мо да про из во ђа чи
ква ли тет ни јих и по у зда ни -
јих брен до ва да ју и до три
го ди не га ран ци је на сво је
ар ти кле, без об зи ра на пре -
ђе ну ки ло ме тра жу.

Ау густ Хорх је сво ју пр ву ау -
то мо бил ску ком па ни ју осно -
вао 1899. го ди не. Све га де -
сет го ди на ка сни је од лу чио
је да на пу сти ме сто пред сед -
ни ка и осну је но ву ком па ни -
ју, али је имао про бле ма са
ре ги стра ци јом име на. Име
„Хорх” ко је је Ау густ та ко ђе
же лео да се на ла зи у на зи ву
но ве фир ме, пре ма за ко ну о
ау тор ским пра ви ма би ло је
за у зе то име ном пр ве. Та ко је
овај ин ду стри ја лац сво је
пре зи ме, ко је на не мач ком
зна чи „слу ша ти”, пре вео на
ла тин ски и до био реч „ау -
ди”. Та ко је на ста ло име
овог по зна тог брен да из Ин -
гол шта та.

У др жа ви Тек сас про да је се
нај ве ћи број по лов них ау то -
мо би ла у Сје ди ње ним Др жа -
ва ма. Са мо у Хју сто ну сва -

ког мо мен та куп ци ма је до -
ступ но око 32 хи ља де по лов -
них ау то мо би ла. Ка да већ
по ми ње мо по лов ња ке и
Аме ри ку, до бро је зна ти да
се и та мо вра ћа ки ло ме тра -
жа на по лов ним во зи ли ма.
На кон то ове пре ва ре ко ја у
про се ку из но си пет на ест хи -
ља да ки ло ме та ра, по тро ша -
чи го ди шње гу бе око че ти ри
ми ли јар де до ла ра.

У Пан че ву је ак тив но око
160 так си во зи ла. Тај број у
Њу јор ку из но си око 40.000,
а ови во за чи укуп но на дан
пре ђу пре ко ми ли он ки ло -
ме та ра.

Нај ду жа ста за ко ја се ика да
ко ри сти ла у тр ка ма „Фор -
му ле 1” је ау то дром „Пе ска -
ра” ко ји је ду га чак 24,7 ки -
ло ме та ра.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  О Л Д Т А Ј М Е Р - - - - - - - 

МИ ЛИ ОН КИЛОМEТАРА НА ДАН

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Кон ку рен ци ја не мач ким
про из во ђа чи ма

За бо ра вљен због 
не у спе ха

„Фи јат” је од у век био по знат
по во зи ли ма ко ја су прак тич -
на, има ју ве ли ку упо треб ну
вред ност и на ме ње на су ши рој
по пу ла ци ји. Да нас су то са -
вре ме ни ау то мо би ли ко ји па -
ри ра ју дру гим про из во ђа чи ма
у го то во свим кла са ма, али за
вре ме док је ма сов но про из во -
дио ко ла за „обич не љу де”,
„Фи јат” је на тр жи ште из ба -
цио и лук су зну ли му зи ну за
ко ју је ма ли број во за ча чуо. 

На мен ски мо тор
Же ле ћи да бу де ди рек тан кон -
ку рент пре ми јум брен до ви ма
из Евро пе, при че му пр вен -
стве но ми сли мо на не мач ке
про из во ђа че, фа бри ка у То ри -
ну се од лу чи ла да за ме ни за -
ста ре ли мо дел „2300”. Та ко је
1963. го ди не за по чет раз вој
но вог ау то мо би ла ко ји ће се
по све му раз ли ко ва ти од до са -
да шњих во зи ла овог ита ли јан -
ског ин ду стриј ског ги ган та.
Пу них шест го ди на се ра ди ло
на ди зај ну и тех нич ким ре ше -
њи ма за ве ли ки са лон ски ау -
то мо бил на пра вљен по угле ду
на та да шња во зи ла из Сје ди -
ње них Др жа ва. И по ред то га
што је „фи јат 130” имао оштре

иви це и јед но ста ван ди зајн,
хро ми ра ни де та љи и лук су зна
уну тра шњост у ита ли јан ском
сти лу оста ви ли су ути сак на
све по се ти о це 39. Ме ђу на род -
ног сај ма ау то мо би ла у Же не -
ви, на ко јем се по не ком не пи -
са ном пра ви лу увек при ка зу ју
нај бо љи но ви те ти европ ске
ау то-ин ду стри је.

По нос „Фи ја та”, је ко нач но
за жи ве ла те 1969, а за овај мо -
дел кон стру и сан је по се бан
мо тор, за шта је био за ду жен
ин же њер Ау ре лио Лам пре ди,
ис ку сни по зна ва лац агре га та
ко ји је раз ви јао по гон ске је ди -
ни це за „Фе ра ри”. Ре зул тат
све га је ше сто ци лин дрич ни

уба че ни де та љи од др ве та као
и ко жна се ди шта.

Уви дев ши да се ди зајн че -
тво ро се да ви ше до пао куп ци ма,
у од но су на по ма ло кон зер ва -
тив ни из глед ли му зи не, „Фи -
јат” 1975. го ди не од лу чу је да
идеј но ре ше ње „пре сли ка” на
са лон ски ау то мо бил. Оно
што је бит но ис та ћи у исто -
ри ји овог про из во ђа ча, је сте
да је мо дел „130” пр ви се риј -
ски ау то мо бил „Фи ја та” у ко -
ји се угра ђи вао ал тер на тор, а
не ди на мо. Као и по је ди ни
мо де ли дру гих про из во ђа ча
ко ји су не сум њи во има ли
ква ли тет али ни су ус пе ли на
тр жи шту, и „фи јат 130”про -
ла зи исто та ко.

Про из вод ња је уга ше на
1977. а ре зул тат је 15.100 на -
пра вље них ли му зин ских вер -
зи ја и 4.490 ку пеа. Ау то мо би -
ли ко ји су ста ја ли као за ли ха
по ну ђе ни су у за ме ну за си ро -
ви не, а је дан број је за вр шио у
Ис точ ној не мач кој и дру гим
др жа ва ма Ис точ ног бло ка. Ру -
мун ски пред сед ник Ни ко ла је
Ча у ше ску је блин ди ра ни „фи -
јат 130” ко ри стио као лич но
во зи ло. Го ди не 1979. је је дан
при ме рак от ку пљен и адап ти -
ран за по тре бе та да шњег по -
гла ва ра Ри мо ка то лич ке цр -
кве, Јо ва на Па вла Дру гог.

МА ЛО ПО ЗНА ТА „ДИСК” ЛИ МУ ЗИ НА

мо тор са ци лин дри ма у „В”
рас по ре ду, рад не за пре ми не
2.900 ку би ка, сна ге 140 „ко ња”.

Ин те ре сант но је то што су се
ин же ње ри од лу чи ли за кар бу -
ра тор ско убри зга ва ње сме ше
ин ста ла ци јом три одво је на
кар бу ра то ра са два гр ла. Овај
мо тор је угра ђи ван у пр ве при -
мер ке, али је уста но вље но да
би би ло до бро за ме ни ти га но -
вим и ја чим. Ку би ка жа је по ве -
ћа на, па је та ко но ви ше сто ци -
лин драш имао 3.2 ли тра и 165
коњ ских сна га. Диск-коч ни це
су се на ла зи ле на сва че ти ри точ -
ка, а кли ма-уре ђај је био стан -
дард на опре ма, што је ипак тих
го ди на би ла рет кост.

Ди зајн „Пи нин фа ри не”
Чел ни ци „Фи ја та” сма тра ли су
да су кли јен ти ко ји ипак ви ше
во ле спорт ске ау то мо би ле, а
не пре те ра но ве ли ке ли му зи -
не, ипак за по ста вље ни. Же ле -
ћи да ис пра ве сво ју гре шку,
ан га жу ју ди зај не ра „Пи нин -
фа ри не”, Па о ла Мар ти на ко ји
на осно ву ли му зин ске вер зи је
кре и ра ку пе, ко ји је та ко ђе
пред ста вљен у Же не ви две го -
ди не ка сни је. Иа ко је у су шти -
ни у пи та њу исти мо дел, ку пе
вер зи ја се по из гле ду дра стич но
раз ли ко ва ла од ли му зи не. Та -
ко ђе, про ме ње на је ин стру -
мент та бла, а у ен те ри јер су
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ПЕЖО 206 клима 2001. го-
диште, повољно на име куп-
ца. 069/222-70-22. (СМС)

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

ПЕЖО 206 клима 2001. го-
диште, повољно на име куп-
ца. 069/222-70-22. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ситроен ЗХ,
1400 кубика, 1997. годиште,
регистрован. Тел. 063/838-
33-97. (222291)

ЗАСТАВА 1.0, 2006. годи-
ште, клима, радио, плин, зе-
дер, редовно одржаван, га-
ражиран, први власник, пре-
шао 70.000 км, 3.500 евра.
064/481-31-91. (222316)

ПУНТО 1.2 Б, јун 2006. кли-
ма, металик, сити серво, 2 х
ербег, гаражиран, потпуно
исправан. 062/658-100.
(222371)

ПРОДАЈЕМ половну очувану
аутоприколицу, 9.800 дина-
ра. Тел. 064/049-62-72. 

КАМИОНИЋ застава ривал,
1992. годиште, вози Б, цира-
да, арњеви нови, рег. до ма-
ја 2017, 2.100 евра. 063/372-
162. (222461)

ЈУГО корал 55, 1994. годи-
ште, регистрован до 31. мар-
та 2017. године. 063/807-27-
07. (222444)

ПРОДАЈЕМ голф 4, 1.6,16 В,
2002. годиште. 063/376-929.
(222469)

ХИТНО мерцедес А 160,
2001, регистрован, нове гу-
ме, договор. 060/035-36-64.
(222472)

АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила, сервисирамо и пуни-
мо гасом дигиталном маши-
ном, пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (222501)

ОПЕЛ кадет лимузина 1986,
нов плин, регистрован, 400
евра. 061/626-06-62.
(222530)

ПРОДАЈЕМ нисан примера,
караван, 1.600, 1996. годи-
ште. 065/333-55-25. (222549)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ сеат
ароса, 2001. годиште,  1.4
регистрован, урађен велики
сервис, без улагања.
066/855-47-44. (222672)

НА ПРОДАЈУ пежо 106, 1.1,
2001, власник, очуван.
064/187-89-09. (221675)

ГОЛФ 3,1997, 82.000.
061/254-17-08. (222589)

СКАЛА 55, 1996. годиште,
истекла регистрација, у во-
зном стању, комплет или у
деловима. 064/130-36-02.
(222617)

КОРСА 1.2, 2002, петора
врата, у првој боји, фабрич-
ко стање, на име. 064/130-
36-02. (222617)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2008, пе-
тора врата, 78.000 км, све од
опреме. 064/130-36-02.
(222617)

ФИЈАТ брава, 1.6, 1998. го-
дине, фул опрема, три кљу-
ча, купљен код нас, атести-
ран плин. 064/130-36-02.
(222617)

СИТРОЕН Ц 8, 2004. годи-
ште, 2.2 ХДИ, 140.000 км, у
одличном стању, гаражиран,
одржаван. Могућа свака
провера. 064/982-22-22.
(222627)

КУПУЈЕМО све врсте вози-
ла, хаварисаних, неисправ-
них и страна возила. Дола-
зим по позиву, од 100 до
1.500 евра. 069/203-00-44,
013/403-736. (222313)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални от-
куп свих врста возила, ком-
бија, камиона и аута, од 80
до 3.000 евра. 068/423-95-
60, 064/552-31-19. (222313)

ОТКУП свих врста возила,
катализатора, акумулатора,
продаја половних делова.
066/409-991, 063/782-82-69.
(222313)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (222349)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 80 до 1.500
евра. 062/193-36-05.
(222648)

НА ПРОДАЈУ трактор ИМТ
560, 1983. годиште, мало
радних сати. 063/828-18-99.
(222378)

ИЗДАЈЕМ зидане гараже на
Котежу 1 и Котежу 2.
063/122-55-22. (222667)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (222305)

КИНО филмове 8 мм, 16 мм,
све врсте видео касета ква-
литетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-278.
(222321)

СЕРВИС телевизора, мони-
тора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353-
463.  (222651)  

ПОВОЉНО продајем полов-
ну Симпову угаону гарниту-
ру. Информације, 063/324-
637. (СМС)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586,

063/805-74-60. (220384)

АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде,
гелендери, алу столарија,
ПВЦ столарија, монтажа.
063/801-84-76, 065/801-84-
76. (2121603)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столице од 1.000 ди-
нара, столови од 3.000, кре-
вети од 10.000, кухињске
клупе од 8.000 динара.
060/600-14-52. (222089)

ПРОТЕИНСКИ сирак на про-
дају, 20 дин/кг. Ковачица,
062/442-159. (222031)

КОКЕ носиље, у пуној носи-
вости, 200 динара комад.
060/054-67-70. (221827)

ПРОДАЈЕМ храстова улазна
врата 205 х 130, (85-35), но-
ва и хилти бушилицу Т 70.
063/120-24-00. (222274)

НОВА метална капија 145 х
80 цм, са пет стубова 180
цм, договор. 063/736-37-42.
(222294)

ПРОДАЈЕМ смедеревац пе-
тицу. 063/761-04-05.
(222293)

ВИРПУЛ комбиновани фри-
жидер, горионик на нафту,
ламеле за ладу самару и ре-
но 4, фелне са гумама голф
2. 064/206-30-24. ()222311)

ПРОДАЈЕМ комплетну пли-
шану гарнитуру: тросед, дво-
сед, фотеља, угаону ко-
жну.062/170-43-10. (222337)

ПОВОЉНО win dovs XP, ку-
ћиште, екран, веб камера,
тастатура, миш, звучници,
принтер, скенер, фотокопир.
064/252-50-03. (222000)

ПРОДАЈЕМ фотеље, струња-
че, старински креденац, бео
кревет брачни. 013/232-21-
30, 063/162-50-00. (222378)

ФАСАДНА цигла, шиваћа
машина, врата, прозори, ро-
летне, теписи, повољно.
064/131-54-96. (222356)

БЕТОНСКИ блокови, квали-
тет, цене од 30 -65 динара.
ЗТР „Луна плус”, Црепаја.
069/275-73-94. (222360)

ГЕПЕК троделни за комби,
стаклени балони, мадрац из
сегмената. 064/928-89-68.
(222375)

ПРОДАЈЕМ стари фрижи-
дер, намештај и остало по-
кућство. 060/351-96-41.
(222370)

ПРОДАЈЕМ гардеробне ор-
мане, писаће столове, кожну
фотељу, огледало, витрину.
064/415-96-61. (222392)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ алпино
јарца, стар две године, јари-
ћи 23 – 21 – 16 кг. 065/348-
22-00. (221939)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче-
ве, угаону гарнитуру, регале,
мост + регал, гарнитуру мој-
ца, сто + 4 столице, спаваћа
соба комплет, комплет кухи-
ња, дечја колица, ел. шпо-
рет, ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепи-
хе, половне ауто гуме, бици-
кле разне. 063/107-78-66.
(222398)

ПРОДАЈЕМ супрасну крма-
чу, провопраска и задње ста-
кло за голфа. 618-330.
(222429)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај из увоза. 065/592-78-
75. (222440)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
бечеј 222, медитеран 222, 16
динара/комад. 063/742-72-
39.(222450)

ПРАСИЋИ на продају, 20 –
25 кг, 170 динара/кг.
061/317-48-20. (222436)

ПРОДАЈЕМ ројеве и пчеле
ЛР на Врелима. 064/324-09-
41, 060/886-75-22. (222466)

ПРОДАЈЕМ дечји бицикл ка-
приоло 20. Тел. 064/255-62-
32. (222465)

ПРОДАЈЕМ мост регал, ТА
пећ, шанк, регале, кухиње,
столове и столице, францу-
ски лежај, ормане, комоде,
витрине, угаоне клупице, те-
пихе, дневни сточић и др.
064/155-38-13. (222531)

КОМБИНОВАНИ фрижидер,
мањи, већи, веш-машина,
мањи фрижидер, ТА 2,2 кв,
судопера с радним висећим,
угаона гарнитура, разни ле-
жаји, трпезаријски сто са
столицама, орман, разно.
Тел. 063/861-82-66. 

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, вршим поправку, фар-
бање ваших, достава, гаран-
ција. 062/170-43-10. 

ПРОДАЈЕМ дечју собу за де-
војчице. Квалитетна, очува-
на, универ, абс кант трака.
062/807-78-18. (222556)

БИБЕР цреп. 062/843-26-10.

(222565)

МЕСНАТА прасад пиетрен,

стална продаја, могућност

клања и резервисања.

Тел.063/311-277. 

(222571)

ПРАСИЋИ, меснати, балира-

на детелина, 150 – 200 дина-

ра. Мића, Панчево. 064/303-

28-68. (222578)

ПРОДАЈЕМ компјутер, мо-

нитор, звучнике, мали бој-

лер, стиропор, компјутерски

сто. 361-118. 

(222585)

ПОВОЉНО сто, трпезариј-

ски, шест столица и два ор-

мана. 013/251-32-14.

(222659)

АЛФА камин за етажно гре-

јање, добар, мало радио,

200 евра. Шпорет смедере-

вац, деветка, десни, 10.000

динара. 060/380-56-20. 

ПРОДАЈЕМ инвентар за деч-

је играонице и кафиће.

064/530-55-45. (222649)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568. 

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ алуми-
нијумску преграду 2.5 м,
огледлао 80 х 200. 062/867-
11-67. (222620)

ПЛАСТИЧНЕ цистерне 1000
л, цена од 4.000 до 10.000
РСД. 063/362-703. (222623)

КАЗАН за ракију од прохро-
ма 250 л, са редуктором,
1.500 евра. 063/362-703. 

БИБЕР цреп на продају.
064/568-95-76. (222553)

ПРОДАЈЕМ вертикални замр-
зивач, веш-машину, ваша не-
исправна уз доплату. Мића,
013/346-790, 064/129-73-60. 

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, акумулаторе, месинг,
бакар и остало. 064/158-44-
10, 063/101-11-47. (221598)
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КУПУЈЕМ очувано покућ-
ство, кухиње, угаоне гарни-
туре, плинске боце. 066/900-
79-04. (222337)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (222340)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, стари новац, сато-
ве, бижутерију, порцелан,
старо покућство. 335-930,
063/705-18-18. (222563)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај,Та пећи, кухиње, остало
покућство. 063/898-00-82.
(222592)

КУПУЈЕМ алуминијум, ба-
кар, месинг, гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, телевизоре. 061/206-
26-24. (222641)

КУПУЈЕМ гвожђе, аллумини-
јум, месинг, замрзиваче,
веш-машине и остали отпад.
061/321-77-93. (222641)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-
торе, веш-машине, замрзи-
ваче, телеивзоре и остало.
064/484-13-76. (222641)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-ма-
шине, замрзиваче, акумула-
торе, телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (222641)

ПРОДАЈЕМ кућу, Панчево.
Стеријина.  065/361-64-22.
(СМС)

ДЕО КУЋЕ Максима Горког,
центар, сређена, 87 м2,
56.000 евра. Тел. 060/034-
31-11. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, Панчево.
Стеријина.  065/361-64-22.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу 44
ара. 064/256-35-40. (р)

ПЛАЦ нова Миса са локациј-
ском дозволом, власник.
064/260-05-34. (222568)

КУЋА, Девојачки бунар, цен-
тар, власник. 063/161-95-55. 

НОВО СЕЛО, плац 16 ари,
кућа 100 м2. Тел. 063/800-
23-06. (221368)

ПРОДАЈЕМ кућу на Бавани-
штанском путу, 17.000 евра.
069/138-95-80. (221825)

НА ПРОДАЈУ кућа у Старче-
ву. 064/888-46-59. (221869)

КУЋА, два улаза, плац 20
ари, Кајмакчаланска, 10
ари, Кудељарац. 064/124-
57-94. (222119)

ПРОДАЈЕМ два и три ланца
земље, преки пут. 060/153-
25-15. (2214229)

НОВА МИСА, кућа близина
вртића „Петар Пан”, 240 м2,
2.3 ара, три нивоа, прода-
јем, власник. 063/826-97-09.
(222268)

ПРОДАЈЕ се плац у Самошу,
17 ари. 023/877-319.
(222265)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Банатском Карловцу за стан
у Панчеву. Тел. 063/767-99-
40. ((222270)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бу-
нар, 80 м2, на 7 ари, струја,
вода, заграђен. 063/841-16-
27, 063/837-37-71. (222277)

КУЋА, стара Миса (300 м
иза Mолове пумпе ), 70 м2,
на 5 ари, 25.000 евра. Тел.
062/336-821. (222286)

КУЋА на продају код школе
„Свети Сава”, амбуланта,
пошта. 063/824-63-51, 373-
154. (222292)

ПРОДАЈЕМ се кућа, Срби-
јанска 55, Панчево. 064/651-
16-22. (222307)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 4 ара,
власник, 1/1, у Скадарској
улици и прекрупач оџаци.
060/442-62-34. (222325)

ПРОДАЈЕМ викендицу, До-
лово, са воћњаком 25 ари, и
циглу велики формат. 313-
716. (222328)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Караули. Тел. 065/517-
33-01. (222342)

ВОЈЛОВИЦА, 62 м2, 43 ара,
21.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222344)

МИСА, 80 м2, 6.5 ари,
28.000; Топола 70 м2, 3 ара,
21.000; центар 84 м2,
ПР+I+ПК, 62.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222344)

ПРОДАЈЕМ плац 10 ари, Ја-
бучки пут код „Пивашеви-
ћа”, цена 15.000. 060/353-
99-10. (22345)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6 ари,
одлична, 65.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (222341)

ТЕСЛА, део куће, 54 м2, 1.3
ара, 18.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

ТЕСЛА 87 + 87 м2, 4.2 ара,
49.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(222341)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2 ара,
46.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(222341)

КОД Турске главе, кућа са
два локала, 150 м2, 2 ара,
60.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(222341)

НОВА МИСА, 150 м2,
45.000, вреди видети. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222341)

ПРОДАЈЕМ две куће у Вој-
ловици на истом плацу, лега-
лизовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (222378)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 км,
6 ари, вода, асфалт, прода-
јем/мењам. 064/955-51-85.
(222361)

ПРОДАЈЕМ 9 ари баште са
викендицом. 063/865-80-06.
(222365)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5 ари,
продајем/мењам за панче-
вачки стан. 064/928-89-68.
(2223759)

КУЋА, насеље Мали рај, 90
м2, 9 ари, два стана, прода-
јем/мењам. 064/955-51-85.
(222361)

БАЊА ВРУЈЦИ 120 м2,
спратна кућа, продајем/ме-
њам за стан/кућу у Панчеву,
доплаћујем. 064/354-69-94.
(222388)

КУЋА, Качарево, 150 м2, на
3.5 ара, спрат, усељива,
27.000 евра. 064/271-74-67.
(2224129

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, до-
звољена градња. 060/766-
23-36. (222401)

КУЋА 120 м2, на 5 ари, лега-
лизована, Преспанска 15.
Кудељарац, власник.
063/307-674. 
(222400)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 114
ари, 33 ширина до асвалта.
(679), „Трем” 01 (679), 332-
031, 063/836-23-83.
(222410)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 70
м2, 7 ари, 23.000. (679),
„Трем” 01 (679), 332-031,
063/836-23-83. 
(222410)

МЕЊАМ локале у центру
Стрелишта од 39 и 81 м2, за
стару кућу, плац, стан. Тел.
064/267-71-74. (222426)

ПЛАЦ до магистралног пута,
Баваништански пут, 7 ари,
1.800 евра/ар. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ТОПОЛА, четворособна ку-
ћа, 4 ара плац, ЕГ, 30.000
евра. Договор, замена.
(470), „Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

КУЋА, Доњи град, за адапта-
цију, рушење, 2.5 ара плац,
струја, канализација. (470),
„Дива”,  345-534, 
064/246-05-71. (и)

КУЋА у мирном крају Тесле,
3.6 ари плац, 80 + 40 м2, ка-
нализација, 54.000 евра, до-
говор, замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)

КУЋА, Доњи град, Ж. Зрења-
нина, 4 собе, 2,74 ара плац,
канализација, повољно.
(470), „Дива”,  
345-534, 
064/246-05-71. (и)

ПОВОЉНО продајем плац
на Стрелишту, 4 ара, 4.000
евра. 063/185-27-90.
(222469)

НА ПРОДАЈУ 5,65 ланаца
обрадиве земље у Самошу.
063/828-18-99. (222478)

ЦРЕПАЈА, одлична , 25.000,
договор; Долово на 16 ари,
18.000. (396), 061/662-91-
48. (222482)

МАКСИМА ГОРКОГ, салон-
ски тип куће, 7 ари, 70.000.
(396), 061/662-91-48.
(222482)

ЗАСЕБНА кућа на Маргити,
30 м2 + 30 м2, власник.
065/480-01-40. (222441)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-
љарцу. 063/174-75-09.
(222446)

НА ПРОДАЈУ два плус два
ланца земље, преки пут.
060/031-52-62. (222441)

ПРОДАЈЕМ три хектара Ма-
ли надо, 1 хектар српско по-
ље, ½ ланца стари црепајач-
ки пут. После 16 сати,
064/578-78-73. (222453)

НОВА МИСА, кућа 112 м2, 1
ар 25 м2, 55.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(222456)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. 
(222456)

НА ПРОДАЈУ викендица са
15 ари плаца на Новосељан-
ском путу. 063/336-461.
(222457)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2, Пан-
чево, шири центар, 29.000,
могућ договор. 064/902-28-
80. (222445)

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (222499)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима горког 3.8
ара. 063/301-360. (222496)

КУЋА, Змај Јовина, пешачка
зона, комплетно сређена,
180 квадрата, 100.000 евра.
060/034-31-11. (222521)

ЦЕНТАР, Максима Горког,
део салонске куће, излази на
улицу, комплетно сређена,
87 м2, 56.000 евра. 061/131-
86-54. (222521)

УЛИЧНИ део куће 55 м2 +
гаража, центар шири,
18.500. (394),  „Гоца”,
063/899-77-00. (222528)

ГОРЊИ ГРАД, усељива, 88
м2, 2 ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222512)

ОДЛИЧНА кућа 36.000, Вој-
ловица 115 м2, 7.5 ари.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (222512)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 22
ара, 70 м2, 27.000; 8.5 ари,
120 м2, 45.000. (394),  „Го-
ца”, 063/899-77-00. (222528)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 50
м2, 10 ари, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(222528)

100 М2, 4 ара, центар, 70 м2,
5 ари, 50.000. (394),  „Гоца”,
063/899-77-00. (222528)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 + 25
м2, локал, 5 ари плац, ком-
плетно сређена, усељива,
74.000.  (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. 

КУЋА, Горњи град, усељива,
од пуне цигле, на продају.
Тел. 062/967-66-45.
(222529)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди по-
гледати. 063/756-06-04.
(222534)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на 11
ари, 26.000. (097), 
„Перфект”, 
064/348-05-68. 
(222547)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50 ари,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

КУЋА 50 м2 на 9 ари плаца,
са грађевинском дозволом,
хитно, договор. Панчево.
065/410-97-34. (222578)

КУЋА у Панчеву, Новосе-
љански пут, испод надво-
жњака, 7 ари плаца, квадра-
туре 80 м2, са двориштем и
баште с воћњаком, без по-
средника. 063/153-37-70. 

ПРОДАЈЕМ викендицу у Ду-
бовцу поред Дунава. Тел.
013/343-058, 
062/112-56-36. 

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
енергетски пасош, укњиже-
на, власник.  065/258-87-77.
(222561)

ПРОДАЈЕМ 14 ари грађе-
винског земљишта, стара
Миса, 16.000 евра. 
063/771-18-49. 
(222634)

ПЛАЦ продајем, Новосељан-
ски пут, преко пута „Зрна”, 8
ари. 064/808-72-51.
(222635)

ПЛАЦ, Сефкерин, 15 ари, 20
м фронт, улица ЈНА, 4.000
евра, 15 ари. 063/878-40-52. 

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
сређен, ограђен, Кудељарса-
ки насип, прва суседна.
063/472-669. (222633)

ТРИ ланца земље у Лапу, че-
тврта дуж, звати после 20 са-
ти. 064/675-46-91. (222631)

ПЛАЦ, бања Врујци, 6 ари,
повољно. Тенда 4.80 х 2 м.
061/254-17-08. (222589)

ПРОДАЈЕМ плац на старој
Миси. 065/361-60-11,
013/361-60-11. (222601)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бу-
нар, сређена, поред асфал-
та, близу базена, повољно.
063/832-50-97. (222611

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, са помоћним објектима.
063/311-281, 066/366-115.
(222625)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2, са
16 ари плаца у Дебељачи.
065/419-25-25, 023/871-206.
(222610)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
ребна кућа, почетак Војло-
вице, исплата одмах.
063/744-28-66. (4667)

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси од
73 м2 + 13 м2 на 14 ари пла-
ца. 063/269-499. (222665)

ТРОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат, два мо-
кра чвора. Тел. 064/340-26-
43. (220622)

СТРОГИ центар трособан 60
+ 6 м2, двострано орјенти-
сан. 064/337-20-11.
(220424)

40 м2, 55 м2, 15.000 евра,
Миса. 063/377-835.
(221070)

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, продајем
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, усе-
љив, 43.000. 063/164-61-52.
(221322)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту. 069/151-49-
52. 

ДВОСОБАН стан у Тамиш
капији, укњижен, власник,
III спрат, 68,5 м2, поглед ди-
ректно на реку. 062/272-
510. (221476)

ТЕСЛА, 47 м2, V спрат, без
лифта, комплетно сређен и
модеран, договор, 26.000
евра. 064/231-59-39.
(221331)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, на 6.
спрату, Котеж 2. 065/398-
98-99. (221440)

ХИТНО, Стрелиште, стан 60
м2, II спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066. (221439)

КОТЕЖ 2, трособан стан, III
спрат, може и замена за
центар, 40.000. 062/280-087.
(221863)

ТЕСЛА, стан код пијаце, 45
м2 + Т, једноипособан, 2/4,
без лифта, ТА, укњижен,
28.000 евра. „AG eko no mik
net si stem”. 063/826-97-09.
(2222689)

ХИТНО продајем дворишни
стан, 34 м2, Цара Лазара бр.
50. Тел. 061/235-35-96.
(222260)

ХИТНО продајем двособан
стан у центру, ТА, III спрат.
062/388-130. (222192)

ДВОСОБАН намештен стан,
Стрелиште, VII спрат, клима,
интернет, без посредника.
064/069-14-11. (222279)

ПРОДАЈЕМ трособан ком-
форан стан са подрумом.
Тесла. 060/488-21-15.
(222299)

ДВОРИШНИ стан са баштом
продајем, 15.000. 062/885-
43-20. (222318)

ВЛАСНИК продаје укњиже-
не станове, нова Миса, 40
м2, 15.000; шири центар 30
м2, 15.000. 013/373-420,
062/111-99-11. 
(222333)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2 +
17 м2 пословног простора,
центар, 35.000. 
064/186-50-87. (222341)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, други спрат, 64.
063/857-77-21. (2223489

ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
30.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(222341)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
28.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(222341)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једносо-
бан, 23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

КОТЕЖ 2, 92 м2, четворосо-
бан, 59.000. (238), „Тесла
некретнине”, (222341)

КОТЕЖ 2,  69 м2, двоипосо-
бан, са стварима, 39.000.
(238), „Тесла некретнине”.
(222341)

КОТЕЖ 1, 45 м2, нов стан, I,
32.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(222341)

СТАН 38 м2, Нова Миса,
укњижен, полусутерен, вла-
сник, хитно. 063/728-36-78.
(222383)

СТАН, 45 м2, Котеж 2, ЦГ,
Кикиндска, IV спрат.
063/272-152. (222387)

ПРОДАЈЕМ стан двособан,
53 м2, на 7. спрату, Стрели-
ште. 063/868-02-06.
(222385)

СТАН на Тесли, 32 м2, сре-
ђен, реновиран, 23.000 евра,
ЦГ, III спрат. 064/180-85-95.
(222374)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 83 м2, V спрат, укњи-
жен. 063/466-347. (222355)

ДВОСОБАН стан, центар, 55
м2, сређен, II спрат, ЕГ.
063/241-758. (222364)

СТАН 45 м2 и плац на Куде-
љарском насипу, 34 ара.
Тел. 060/351-96-41.
(222370)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, III,
27.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09. 

СТРЕЛИШТЕ, 51 м2, I,
37.000, новоградња. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. 

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
30.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09. 

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
33.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09. 

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, I, тросо-
бан, 31.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09. 

ПРОДАЈЕМ сређен двособан
стан, 58 м2, ЦГ, лифт, дого-
вор. 064/968-56-80. (222394)

СТАН, 52 м2, двособан, при-
земље, строги центар, ме-
њам за кућу, већи стан, до-
плаћујем. 064/354-69-94.
(222388)

ПРОДАЈЕМ стан 75 м2, са
двориштем, шири центар,
1/1. Тел. 061/721-12-57.
(222396)

ТЕСЛА, 118 м2, V, само
43.000. 332-031, 063/836-
23-83, „Трем” 01 (679).
(222410)

ТЕСЛА, 66 м2, ЦГ, VI, 2.0, са-
мо 27.000. (679), „Трем” 01
(679), 332-031, 063/836-23-
83. (222410)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I, сре-
ђен, 2.0. (679), „Трем” 01
(679), 332-031, 063/740-79-
95. (222410)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
60 м2, Котеж 1, без посред-
ника. 064/866-24-13.
(222421)

ПРОДАЈЕМ стан, центар, I
спрат, трособан, ЕГ, цена
договор. 061/533-27-40,
065/849-09-38. 
(222428)

ЈЕДНОСОБАН, генерално
реновиран, Содара, 34 м2,
ПВЦ, плакари, одмах усе-
љив. (470), „Дива”,  
345-534, 064/246-05-71. (и)

ДВОСОБАН, Доњи град, ге-
нерално сређен, 52 м2, ЕГ,
25.000 евра, замена. (470),
„Дива”,  345-534, 
064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, VII спрат, ЦГ,
86 м2, М. П. Аласа 5. Вла-
сник. 064/276-04-80.
(222434)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 50 м2, 62 м2, 68 м2.
(188), „Una Dal li”, 
064/255-87-50. 
(222456)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, двосо-
бан, VII, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(222456)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(222456)

СОДАРА, трособан, 62 м2,
III, 35.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (222456)

7. ЈУЛА, 39 м2, ВП, 17.000;

Зеленгора, двособан, призе-

мље, 26.500. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (222481)

СТАРА пошта, двособан, I,

41.000; близу центра салон-

ски, 114 м2, 65.000; 86 м2,

40.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (222481)

СОДАРА, повољно двособан,
VI, 26.000; трособан, I,
40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.  

СОДАРА, Доситејева, трои-
пособан, 58.000; војне двои-
пособан, 39.500.(396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222481)

КОТЕЖ 2, трособан, 45.000;
Стрелиште двособан, 30.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (222481)

ГАРСОЊЕРЕ, Стрелиште,
14.500; Горњи град 15.500 и
Самачки 13.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222481)

ПРОДАЈЕМ стан 58 м2, без
улагања, строги центар.
064/651-17-78. (222484)

СТРЕЛИШЕ, двособан, 56
м2, IV, лифт, ЦГ, усељив,
28.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (222525)

ТЕСЛА, мањи двособан, 47
м2, III,  ТА, 22.500. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (222525)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
III, ЦГ, усељив, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (222525)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, III, ЦГ, лифт, 28.000, до-
говор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (222525)

ЦЕНТАР, Карађорђева, јед-
ноипособан, 45 м2, I,
ЦГ,36.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (222525)

КОТЕЖ 2, двоипсообан, 70
м2, III, ЦГ, 42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (222525)

СТРОГИ центар, СДК, тросо-
бан, 68 м2, VII, ЦГ, 54.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(222525)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
м2, II, ЦГ, 23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222525)

КОТЕЖ 2, двоипсобан, 63
м2, III,  ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 
063/274-951. (222525)
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ТЕСЛА, стан 44 м2, I спрат,
ТА, реновиран, лепо место,
брзо усељив. 231-95-50,
064/423-31-43. (222487)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2, ВП,
ЦГ + подрум, тераса.
061/224-47-97. (222499)

СТАНОВИ свих структура,
све локације. Агенција
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (222528)

МИСА, прелеп двособан, 50
м2, I,  са стварима, 25.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64.  (222512)

СТРЕЛИШТЕ, леп двособан,
62 м2, ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.  

РОБНА кућа, двоипособан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222512)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (222536)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
IV, TA, тераса, 18.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/206-
55-74. (222536)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса. 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (222536)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38
м2, новија зграда, ЦГ, II,
23.500. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(222536)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, ета-
жно грејање, III, 22.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (222536)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, 32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (222536)

КОТЕЖ 1, двособан, 59, до-
говор; Маргита, 3 ара, 60,
договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (222543)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28,
14.000; двоипособан, 55,
29.000; двособан,  55, дого-
вор. (338), „Јанковић”, 348-
025. (222543)

МИСА, продајем поткровље,
100 м2, са свим прикључци-
ма, власница. 065/333-55-
25. (222546)

ТЕСЛА, једноипособан, 45

м2, 27.000; двособан, 50 м2,

23.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

КОТЕЖ, двоипсобан, 72 м2,

40.000; трособан 78, 46.000.

(097), „Перфект”, 064/348-

05-68. (222547)

ТЕСЛА, двособан, 46 м2,

23.000; двособан, 49 м2,

28.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

СОДАРА, двособан, 56 м2,

26.500; двособан 53 м2,

20.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

ЦЕНТАР, двособан, 53 м2, дво-

ришни, гаража, 18.900. (097),

„Перфект”, 064/348-05-68. 

МАРГИТА, једнособан, 36

м2, новоградња високо при-

земље. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37

м2, 23.000; двоипособан, 58

м2, 30.000.(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 65

м2, 33.000; трособан, 74 м2,

33.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

ЦЕНТАР, трособан, 80 м2, ком-

плет намештен, 50.000. (097),

„Перфект”, 064/348-05-68. 

КОТЕЖ, једноипособан, 39

м2, 19.000; двособан 61 м2,

28.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

СОДАРА, двособан 63 м2,

33.000; двоипособан 75 м2,

40.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61

м2, 43.000; троипособан, 78

м2, 53.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (222547)

МАРГИТА, трособан, 64 м2,
40.000; троипособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

МИСА, једноипособан, 35
м2, 20.500; трособан 85 м2,
38.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, 23.500; трособан, 80 м2,
40.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
28.000; трособан 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ДВОСОБАН стан, Тесла, 58
м2,две терасе, VI спрат, цена
договор. 064/271-54-53.
(222572)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, гарсо-
њера, ЦГ, близу центра, до-
говор. Дара, 064/539-22-59.
(2225599

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру. Тел. 064/290-46-55.
(222566)

СТРЕЛИШТЕ, стан 62 м2, но-
ва столарија, паркет, купати-
ло, власник. 064/260-05-34. 

МАРГИТА, II, 53, одличан,
30.000; ВП, 61, прелеп,
39.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4667)

ЦЕНТАР, III, TA, 30.000; Ко-
теж 2, V, прелеп, 40.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (4667)

ТЕСЛА, I, лукс, 49, тераса,
36.000; IV, 49, НОВ, 25.000.
(67), „Милка М”, 
063/744-28-66. (
4667)

ТЕСЛА, двоипособан, I, 65,
лукс, 47.000; Миса, двоипо-
собан, I, 42.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(4667)

МИСА, II, двоипособан,
30.000; I, трособан, 35.000.
(67), „Милка М”, 
063/744-28-66. 
(4667)

МАРГИТА, нови станови
свих структура, одмах усе-
љиви, укњижени, нови. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4667)
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КОТЕЖ 2, I, 46, 25.000; VII,
74, лукс, 41.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(4667)

ТРОСОБАН стан, Стрелиште,
67 м2, ЦГ, I, близина „Ави-
ва”, 34.000 евра, власник.
064/410-25-86. (222673)

СТАН, новоградња, 50 м2,
Светозара Милетића, први
спрат, укњижен, 35.900.
061/572-93-17. (222657)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, VI, ЦГ, добар, 25.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(222658)

СТАН 110 м2, центар, призе-
мље са плацем 4.5 ари, по-
моћним објектом 42 м2,
Ослобођења 28-а, Панчево.
064/295-50-95. (222638)

ТЕСЛА, гарсоњера, III, са
стварима, 19.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(222541)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки,
гарсоњера, 17 м2, III, ЦГ, 
11.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (222541)

ЦЕНТАР, двособан, Петра
Драпшина, 56 м2, ЦГ, 35.000.
(320), „Премиер”, 063/800-
44-30. (222541)

КОТЕЖ 2, продајем/мењам
четворособан, 74 м2, VII, ЦГ,
46.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (222541)

КОТЕЖ, једнособан 44 м2,
ЦГ, III, 25.000. (320), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(222541)

СОДАРА, трособан, ВПР, 63
м2, ЦГ, 33.000.(320), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(222541)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, I спрат, ЦГ, једнособан.
Тел. 063/ 122-80-76, Горан.
(222590)

АГЕНЦИЈА „Дива”. Ж. Зре-
њанина 14, купује стан у
згради, без грејања, пред-
ност центар, Тесла.  345-534,
064/246-05-71. (и)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, на Ко-
тежу 2. 062/271-124. (СМС)

ИЗДАЈЕМ комплет намеште-
ну гарсоњеру, централно,
нова зграда близу центра.
063/106-05-47. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, ЦГ, Котеж 2, 100
евра. 064/325-72-05.
(222579)

ГАРСОЊЕРУ намештену, ка-
бловска, интернет, близу
центра издајем. 065/870-27-
00. (2225678

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Самачком. 060/034-
22-71. (222560)

ИЗДАЈЕМ собу са употребом
кухиње и купатила, у згради
на Тесли. Тел. 063/820-91-38.

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
зграда + дворишни + гарсо-
њера, намештено. Стрели-
ште. 362-406, 064/218-83-
45. (221425)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
32 м2, Браће Јовановића 33-
а, усељив 10. јула. 063/163-
19-90. (222151)

КОТЕЖ 1, 60 м2, ЦГ, лифт,
Ослобођења, полунамештен.
063/163-52-05. (222136). 

ШИРИ центар, двособан, 45
м2, намештен стан, у преле-
пом дворишту. 064/313-89-
72. (221886)

ИЗДАЈЕМ стан са парним
грејањем, близу медицинске
школе. 060/304-54-50. 

СТАН у центру Баваништа,
56 м2, намештен, плинско
грејање, телефон, две тера-
се. 064/128-36-34. Ненад.
(222275)

ИЗДАЈЕМ намештен стан до
44 м2, од 1. јула. 063/841-
16-27, 063/837-37-71.
(222277)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
Содара, клима, ЦГ, телефон,
усељива одмах. Обавезан
депозит. 064/140-15-39.
(222296)

ИЗДАЈЕМ собу. Тел.
063/811-73-75. (222302)

ИЗДАЈЕМ трособан стан, ку-

ћа, посебан улаз, ненаме-

штен. Карађорђева.

064/994-13-16. 

(222312)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у стро-

гом центру, намештена. Це-

на 80 евра. Тел. 063/736-38-

50. (222330)

ИЗДАЈЕМ стан 50 м2, Котеж

1,  намештен. 065/665-75-

10. (222334)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у цен-

тру, празна, добра зграда,

изузетна локација. 063/811-

06-69. (222329)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру, центар, ТА, 95 евра,

депозит. 064/186-50-87.

(222343)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.

064/033-38-83. (222386)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миса. 060/163-88-58.
(222205)

ЈЕДНОИПОСОБАН полуна-
мештен стан, центар, V
спрат, кабловска, клима, 130
евра. 064/490-56-24.
(222376)

ИЗНАЈМИО бих кућу за ра-
дионицу и магацин.
064/476-58-00. (222374)

ИЗДАЈЕМ намештен тросо-
бан стан у центру, III спрат,
ЦГ. 063/422-024. 
(222384)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан, у центру, видети, по-
требан квалитетан станар.
063/734-82-31. (222395)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан, Котеж 1.
060/632-68-00. (222282)

КОД болнице издајем наме-

штену гарсоњеру самцу, 70

евра. 062/361-676. 

(222288

ИЗДАЈЕМ једнособан празан

стан у згради, бе грејања.

Содара. 013/344-167,

064/950-23-40. (222290)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, са

елементима кухиње, нова

Миса. 013/373-027,

062/161-48-74. (222289)

ИЗДАЈЕМО двособан стан и

гарсоњеру. 061/272-01-87.

(222285)

НАМЕШЕН једнособан стан

у згради + дворишни + гар-

соњера. Стрелиште. 362-406,

064/218-83-45. (222413)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан

на Тесли, ЦГ, клима, каблов-

ска, интерфон, радним да-

нима после 17 сати.

061/261-32-56. (222406)

СОДАРА, издајем двоипосо-

бан стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ,

интернет. Тел. 344-254.

(222406)

МАЊИ једнособан наме-

штен стан, 80 евра, Максима

Горког 96. 060/517-82-53.

(2122399)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

празан, 55 м2 + тераса, Ко-

теж 1. 063/164-61-70.

(222421)

ИЗДАЈЕМ празан стан 37 м2,

на Котежу 2. 064/353-23-69.

(222423)
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НАМЕШТЕНА гарсоњера,
Тесла, са ЦГ, и у строгом
центру. 064/280-60-36.
(222424)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 1. Тел. 064/157-44-
53. (222460)

ИЗДАЈЕ се намештена соба,
у центру с купатилом.
063/761-03-56. (222459)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 2, Кикиндска 6. Тел.
060/861-83-51. (222442)

ИЗДАЈЕМ намештен двоипо-
собан стан у центру, Досите-
јева. Тел. 065/248-81-86.
(222437)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Тесли, ЦГ. 062/255-333. 

ПРАЗАН једноипособан

стан, Содара, ЦГ, телефон,

интерфон, на дуже. 065/236-

72-79. (222543)

ЈЕДНОСОБАН за издавање,

Тесла, ЦГ. 063/320-637.

(222542)

ИЗДАЈЕМ засебну кућу, дво-

собан стан са етажним гре-

јањем. 066/807-10-40.

(222522)

ИЗДАЈЕМ двособан стан код

Црне мачке, празан.

064/192-18-14. 

(222507)

КУЋУ, башту, Котеж 1, близу

школа, пијаца, амбуланта,

аутобуска. 061/225-16-43.

(2225119

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-

мештен стан у поткровљу, на

Содари, повољно. Тел.

063/746-24-63. (222504)

ИЗДАЈЕМ део куће на Тесли,

посебан улаз, ново. 064/294-

21-40. (222487)

ГАРСОЊЕРА, 24 м2, центар.

063/389-972. (222492)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан

на Котежу 1, намештен и

опремљен. Тел. 063/865-27-89. 

ИЗДАЈЕМ намешену гарсо-

њеру,Тесла, други спрат, 80

евра. 064/964-46-09.

(222660)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру на Содари, тек ренови-

рану, све ново. 064/524-40-

00. (222661)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Стрелишту. Тел. 064/144-32-

86. (2226649

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу,

купатило и кућу у Иванову,

издајем станарки. 064/372-

94-71. (222663)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, ЦГ,
усељив од 1. августа 2016.
062/512-816. (222666)

ГАРСОЊЕРА за издавање,
зграда, засебан улаз, код
Спортског центра. 064/436-
85-26. (222668)

ИЗДАЈЕМ на дужи период
велику гарсоњеру, депозит
обавезан. 063/617-421.
(222554)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2, други спрат,
ЦГ, Кикиндска 8. 013/342-
362, 064/248-81-11.
(222597)

НАМЕШТЕН једноипособан
стан, издајем, нова Миса,
кабловска, интернет, ТА.
064/231-23-59. (222639)

ИЗДАЈЕМ намештен јендо-
собан стан, ЦГ, Стрелиште,
депозит. 064/131-44-67.
(2226559

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру у центру.  064/154-95-

65. (2226469

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

празан, Стрелиште. Тел. 311-

071, 064/587-25-35.

(222609)

ИЗДАЈЕ се једнособан стан,

ужи центар, приземље, нена-

мештен. Тел. 062/438-444.

(222662)

ЈЕДНОИПОСОБАН функци-

оналан стан, три собе, мали

трошкови, депозит, Содара.

064/438-12-35. 

(222628)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, шири центар, гре-

јање гратис, 130 евра. Тел.

060/340-70-60. (222614)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,

празан. 064/565-41-96.

(222606)

ИЗДАЈЕМ двособан стан од

45 м2, ненамештен у Кара-

ђорђевој 13. 069/280-39-07.

(222598)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном

центру „Трубач” . 

064/370-79-47. 

ПРОДАЈЕМ локал, 25 м2, у

Панчеву, Максима Горког

31. 064/424-95-20. 

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2, стро-

ги центар Панчева, искључи-

во за пословни простор, кан-

целарије, агенције, ордина-

ције, школице и сл. 

023/857-315, 

064/575-57-04. 

(221406)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал,

Тржни центар код Суда (Ра-

домира Путника 15).

069/663-773. (222158)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ нову

производну халу, 730 м2, код

„Млекаре”, Панчево. 314-

966, 063/240-815.

(222270)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,

18 м2, усељив, погодан за

сваку намену. 

064/959-98-83. (222310)

ХАЛА 200 м2, издајем, по-

вољна за све делатности, Ја-

бучки пут. 

Тел. 064/490-33-18.

(222382)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, строги

центар, погодна за пословни

простор (ординација, канце-

ларија, агенција...) 063/811-

06-69. (222329)
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ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
Максима Горког 10.
066/355-154, 062/355-154.
(222381)

ИЗДАЈЕМ локал 105 м2, Ми-
те Топаловића, слободан од
августа. 063/278-151.
(222354)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, цен-
тар, излог до улице.
063/314-803. (2122368)

ИЗДАЈЕМ локал 38 м2, код
Зелене пијаце, близина три
школе. 060/351-03-56.
(2223589

ПОТРЕБНА радница за рад
на ендлерици, са искуством.
064/127-57-01. (222357)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локале у
центру Стрелишта, од 39 и
81 м2. Тел. 064/267-71-74.
(222426)

ИЗДАЈЕМ локал 70 м2, са ин-
вентаром у Јабуци, може
сваки договор. 060/355-78-
38. (222431)

ПРОДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина, ради већ дваде-
сет година, 25 + 8 м2, 35.000
евра, замена. (470), 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЗЕЛЕНА пијаца, одличан, 25
м2, 14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (222512)

ИЗДАЈЕМ нов локал, велики
излог, одлична локација.
063/217-130. (222554)

ИЗДАЈЕ се локал на Стрели-
шту, Вељка Влаховића.
064/134-62-62, 316-505.
(222669)

ЛОКАЛ, строги центар гра-
да, два улична излога, изда-
јем. 063/628-626, 066/344-
033. (222674)

ПОТРЕБНИ продавци за рад
на терену. 062/825-27-25.
(221223)

ПОРОДИЦИ у Немачкој по-
требна жена за негу старих
лица са познавањем немач-
ког језика. 062/571-007.
(4666)

ПОТРЕБНИ озбиљни радни-
ци до 38 година за ауто-пе-
рионицу. 061/808-68-25. 

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кол центру, фиксна плата.
064/645-30-95, 064/645-30-
97. Звати од 9 до 16.
(222269)

ПОТРЕБНА девојка за књи-
говодства за велепродају, од
26 до 35 година, јавите се од
8 до до 16. Контакт,
063/744-65-12. (222346)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
маркету, искључиво са иску-
ством и само из Панчева.
Доћи у суботу, 25. јуна 2016,
у Моше Пијаде 4, од 19 до
20 сати. (222399)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац” потребне раднице у
кухињи и за роштиљем.
063/897-55-04. (222246)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице за
кухињу и роштиљ. 063/834-
88-10. (2222426)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
новоотвореном казину!!! CV
са фотографијом слати на
bo jan976@ic loud.com
069/220-27-07. (222206

ПОТРЕБНА радница на Зе-
леној пијаци. 062/424-128.
(222487)

ПОТРЕБАН пекар, помоћни
радник и продавачица, за
продају. 064/120-09-42.
(222506)

ПОТРЕБНИ продавци, рад-
ници у кухињи и пословођа
за ресторан у „Авив парку” -
„Пилећи дућан”. 377-230,
064/259-96-62. (222510)

ПОТРЕБНА радница са иску-
ством у кројењу. Тел.
063/330-335. (222505)

ПОТРЕБНЕ раднице са иску-
ством у шивењу на ибердеку,
ендлерици и равној машини.
Тел. 063/330-335. (222505)

ФИЗИЧКИ радник са Б кате-
горијом, потребан дисконту
пића. 013/333-679. (222568)

ФИРМИ Pan Bau-Max d.o.o.
из Панчева потребни радни-
ци за рад на градилишту: ар-
мирачи, тесари, зидари, фи-
закалци. 013/403-639, од 8
до 16 сати или ослати подат-
ке на of fi ce@ pan ba u max.rs
(222571)

САЛОНУ Li li Stil Bel vil le, у
Београду, потребан радник
за посао фризера и радник
за посао педикир-маникир.
011/630-23-99, 
064/303-34-32. (222577)

РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так” потребан конобар/ица и
помоћна радница за рад у
кухињи. 064/586-89-04.
(222587)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Анчи
колачи” потребна особа за
рад у продаји. 
www.an ci ko la ci.co m/za po sle -
nje.html (222586)

ПОТРЕБАН радник/ца у call
центру, могућност добре за-
раде, CV послати на: 
eup ften de ri@g mail.com
(222514)

ТРАЖИ се девојка за дељење
рекламног материјала.
062/876-02-54. (222237)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, из-
рада инсталација, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (222588)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
ни пица-мајстори и раднице
на палачинкари. 062/339-
279. (222626)

ПОТРЕБНА конобарица у
Старчеву. Хостел „Палермо”,
ЈНА 33-ња, договор.
063/555-770. (4667)

ПОТРЕБНА жена од повере-
ња, у Старчеву, за одржава-
ње куће и становање, дого-
вор. 063/555-770. (4667)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, дава-
ње терапије, купање и нега
болесника. 063/737-59-60.
(221946)

КОСИМ и одржавам баште,
винограде, воћњаке малим
трактором. Дуле, 064/163-
58-85. (221962)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панче-
во, машински сечемо влажне
зидове, гаранција. 060/691-
01-13.  (217223)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издава-
ње, 10 евра дан, позовите.
064/235-08-15. (220979)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање, воде, кана-
лизације, кабина, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (220775)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика, часови.
013/251-19-81, 063/852-22-
43. (220836)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-25-
09. (221487)

БРАВАРИЈА, све врсте бра-
варских радова, квалитетно,
договор. 061/236-09-38.
(222309)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гурт-
не. 064/181-25-00. (221351)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке шпо-
рета, бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(221365)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда кошу-
љице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84.
(222273)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, бето-
нирање, кречење, демит фа-
саде. 063/865-80-49.
(222283)

РАДИМО физичке послове:
ископи, бетонирања, шутове,
селидбе, штемовање, обија-
ње. 065/600-05-30. (222284)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, ископи,
чишћења терена, итд.
060/035-47-40. (222308)

ЧАСОВИ енглеског језика и
српског. Превођење тексто-
ва. 064/486-05-98. (222315)

ПОВОЉНО суво дубинско
усисавање (свега). Долазим
по вашем позиву на вашу
адресу. 063/803-35-57.
(222323)

ПРОФЕСИОНАЛНА негова-
тељица пружа сваки вид не-
ге, старим, болесним, непо-
кретним. 060/366-63-69.
(222317)

РУШЕЊЕ кућа, зидова, раз-
бијање бетона, бетонирање,
ископи, одношење ствари,
итд. 064/122-69-78. 222308)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште. 064/196-
17-32. (222380)

МОЛЕРАЈ: кречење, глетова-
ње, лепљење тапета, фарба-
ње столарије. 013/310-741,
064/174-03-23. 
(222372)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, поправке,
замене, адаптације, повољ-
но. 013/331-657, 063/777-
18-21, 064/495-77-59.
(222373)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-03.
(222374)

ТАПЕТАР који пресвлачи на-
мештај, са искуством тражи
посао. 064/120-77-64.
(222389)

ПОПРАВКА, столарија, бра-
варија, санитарије, монтира-
ње бојлера, шпорета, греја-
ча. Слободан. 063/865-80-
74. (222397)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња нове
инсталације, машинска одгу-
шења санитарија. 062/382-
394. (222409)

РАДИМ све врсте грађевин-
ских радова. Славиша,
062/894-37-18, 064/183-16-
36. (222401)

СПРЕМАЊЕ станова, по-
словних објеката, ординаци-
ја, цена ниска. Тел. 062/821-
87-31. (222458)

СЕРВИС, допуна, уградња,
клима, најповољније.
063/740-83-98,064/520-48-
80. (222438)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис одмах,
повољно. 377-930, 064/586-
85-39. (222439)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-
растима, преводи, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (222473)

ОЗБИЉНА жена спрема
зграде, кафиће, канцелари-
је, пеглање. 063/430-409.
(222475)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло, најповољније. 065/361-
13-13. (222476)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја и аутомо-
била. Наташа, 013/361-474,
060/361-47-41, 066/361-474.
(222481)

РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ, вене-
цијанери, комарници, трака-
сте. 065/337-04-09, 013/370-
409. (222498)

КОШЕЊЕ травњака, двори-
шта, воћњака тримером.
Могућност одвоза траве и
непотребних ствари.
061/612-14-50. (222624)

СВЕ врсте физичких посло-
ва: утовар/истовар, селидбе,
сечење, цепање дрва, копа-
ње, кошење, одвоз шута, чи-
шћење подрума, тавана, шу-
па, слично. 065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-571. 

МАШИНСКО бушење рупа
за стубове, ограду, виногра-
де, воћњаке, монтажа огра-
де, ограђивање плацева,
дворишта... Дејан, 065/449-
97-00. (222522)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/355-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (222523)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, по-
правка и лакирање паркета,
као и бродских подова.
065/543-21-53. (222524)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фар-
бање столарије, чисто, по-
вољно. 063/864-67-16. 

БРАВАРИЈА, израда капија,
ограда, тераса, степеништа,
надстршеница, инокс огра-
де. Ситне преправке, повољ-
но. 060/140-54-44. (222622)

ШЉУНАК, песак, сејанца...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-23-
38. (222637)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно. 063/318-
780. (222656)

ТРАНСПОРТ робе и селидбе,
брзо, повољно, ефикасно.
Никола. 061/159-74-73.
(222593)

РЕЛАКС, терапеутска и ан-
тицелулит масажа, медицин-
ски и естетски педикир.
061/308-95-86, 013/351-907.
(22593)

ВИШИ физиотерапеут нуди
услуге кинезитерапије код:
хемиплегија, операције кука
и др. Панчево и околина.
061/279-66-08. (222596)

ПОПРАВКА кровова и оста-
лих грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-601.
(222601)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(222602)

МАСЕРКА, парцијална, ре-
лакс, антицелулит. Тел.
062/817-17-31. (222609)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим
кипером 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фо-
лија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање мо-
гуће чековима и преко рачу-
на. 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 . (221957)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија,с а
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. (221957)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! 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 . (221957)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! 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 . (221957)

ПОВОЉНО, превоз робе, се-
лидбе комбијем, цена по до-
говору. 064/147-14-77,
013/311-514. (220960)

ВЛАГА. Решите се влаге зау-
век! машинско сечење зидо-
ва, постављање изолације.
Гаранција 100%. Тел.
062/427-614. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с
материјалом или без њега.
Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38.
(219407)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комар-
ници, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло заштита.  063/816-20-
98, 013/351-498. (4667)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево, даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. 

РАДИМО: зидање,  бетони-
рање, малтерисање, оправке
кровова, фасаде. 013/664-
491, 063/162-53-89.
(222083)

КАМИОНСКИ превоз, песак,
шљунак, шут, најповољније,
1.300 динара. 062/355-154,
066/355-154. (222241)

ВРШИМ превоз шодера, пе-
ска, шута, превозим угаљ из
Ковина. 064/271-56-57.
(221844)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници,
израда, монтажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353-923.
(220354)

РОЛЕТНЕ, комарници, вене-
цијанери, ново и поправљам.
„Орка”, 064/189-40-91, 354-
777. (217759)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (220344)

СЗР „МАКИ”, паркет: поста-
вљање, хобловање, полира-
ње и лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (221729)

ДУБИНСКО прање намешта-
ја професионалним керхер
машинама, тросед 1.200,
фотеља 600. 069/322-05-33.
(221633)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(221629)

СТАКЛА за прозоре, трпеза-
ријске столове, туш-кабине,
огледала са фазетом, деко-
ративна стакла, ауто-стакла
за путнички и теретни про-
грам. Бели, 064/219-03-63,
Сики, 063/368-425. (221337)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
одвозимо непотребне ства-
ри. 063/731-77-67, 064/280-
30-16, 013/236-77-34, Вла-
димир. (222323)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације.
Замена вирбли, вентила, ба-
терије и санитарије. Све за
воду,  Пензионерима екстра
попуст, 0-24 сата, долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-
00. (222297)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(222306)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, заме-
на. 013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(222373)

ПРЕВОЗИМ кипером повољ-
но, песак, шљунак, сејанац,
одвозимо шут. 064/354-69-
94, 063/173-36-05. (222391)

СЕРВИС телевизора, телефо-
на, таблета, осталих елек-
троуређаја, електричар, ау-
то-електричар. Дејан,
063/800-01-96. (222331)

ЗАШТИТИТЕ локал, стан, ку-
ћу, разне друге објекте. Нај-
новија метода. 063/800-01-
96. (222331)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољ-
није. Иван. 063/107-78-66.
(221957)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радника,
све релације по Србији, от-
куп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (221957)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализаци-
је, замена вирбли, батерија,
вентила, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (222351)

МОНТАЖА и сервис клима
уређаја, поправка беле тех-
нике. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. (222420)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41, 064/317-10-05.
(222470)

ПОЛИРАМ фарове, фабрич-
ко стање, Радничка 1-а.
063/240-591. (222540)

ИСПРАВЉАМ алу фелне,
Радничка 1-а. 063/240-591.
(222540)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, бојлере,
поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (222501)

КЛИМЕ свих типова и произ-
вођача сервисирамо, попра-
вљамо и уграђујемо с овере-
ном гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-68-
05. (222501)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, бесплатан
превоз. 013/302-820,
064/129-63-79. (222492)

СЕЛИДБЕ и превоз робе ка-
мионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас. 064/334-85-
64, 063/811-98-32, Поповић.
(222594)

ТРАЖИМ жену до 55 годи-
на, за помоћ у кући уз бес-
платно становање. 064/437-
63-59. (222327)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство V разреда ОШ
„Јован Јовановић Змај”, на
име Елизабета Муађер.
(222377)

МУШКАРАЦ, 55 година, ма-
теријално обезбеђен жели да
упозна жену или девојку до
40 година, ради дружења,
излазака, звати до 21 сат.
013/352-203, (222115)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство 7. разреда ОШ
„Јован Јовановић Змај” на
име Мајда Кос. (222448)

ПРИРОДНА оплодња крмача
атестираним нерастима пие-
трен, ландрас, јоркшир, по-
зовите, долазимо. Тел.
063/311-277. (222571)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу карту
издату од АТП-а на име Ди-
митрије Димитријевски. 

ПОВОЉНО летовање, Суто-

море, Сушањ, пун пансион

са превозом „фудекс”.

064/193-15-92. (222552)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, каблов-
ска, двориште, ново.
061/636-08-57,
www.so ko-ba nja.or g Зорица.
(200638)

ПОВОЉНО апартмани, Кра-
шићи код Тивта, 120 м од
мора. 063/243-859, 060/512-
19-54, 011/322-73-50,
+3823/267-90-98. (221621)

НОВИ апартмани, Врњачка
бања, 200 м од шеталишта.
063/636-619,  
064/346-41-18. 

БАОШИЋИ, Хецег Нови, јед-
нособан стан, 4 особе, кли-
ма, тераса/море. 060/321-
60-07. (221338)

СОКОБАЊА, издајем нов
комплет нов опремљен
апартман, кабловска, пар-
кинг. 064/212-52-92.
(222295)

БОКА Рисан, апартман уз
море, ново, климатизовано,
повољно 065/270-69-48,
013/318-587. (222326)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ издајем
апартман. 063/812-06-89.
(222303)

СМЕШТАЈ у Рисну, 5 евра,
употреба кухиње. 061/148-
23-11. (222322)

ИЗДАЈЕМ собе у Добрим во-
дама. Тел. 352-490. (222364)

ИЗДАЈЕМ четворокреветни
апартман на мору, Доброта-
Котор и четворокреветни
апартман на Златибору. Тел.
063/758-37-34. (222070)

ИЗДАЈЕМ апартман у бањи
Врујци, пензионерима по-
пуст. 064/368-80-19.
(222418)

ИЗДАЈЕМ апартмане у цен-
тру Соко Бање. Јелена,
064/391-42-43. (222480)

ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем собе
и апартмане. 063/827-23-63.
(222545)

МОРЕ, Котор, Доброта, из-
дајем апартмане повољно,
ТВ, клима. Тел. 065/802-56-
40, +382/698-861. (222494)

БУДВА, издајем комфоран
стан, за породицу, читири
особе. 064/220-65-99,
013/251-67-58. (222575)

ПОВОЉНО издајем апарт-
мане у Зеленици (Херцег Но-
ви). 064/119-89-70. (222616)
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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.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

        Ком па ни ја „Almex” d. o. o Пан че во рас пи са ла
је отво ре ни, про јект ни, јед но сте пе ни кон курс за
из ра ду идеј ног ар хи тек тон ског ре ше ња Хо те ла

„Та миш” у Пан че ву.

Рок за кон ку ри са ње је до 20. 07. 2016.

Ком па ни ја „Almex” d. о. o Пан че во рас пи са ла је отво ре -
ни, про јект ни, јед но сте пе ни кон курс за из ра ду идеј ног
ар хи тек тон ског ре ше ња за екс те ри јер и ен те ри јер Хо -
те ла „Та миш”. Кон курс има за циљ афир ма ци ју зо не
цен тра Пан че ва кроз функ ци о нал но и ви зу ел но уна -
пре ђе ње про сто ра. Циљ је да се ак ти ви ра ју сви по тен -
ци ја ли овог про сто ра и по ве ћа ње го ва атрак тив ност. Од
уче сни ка се оче ку је да по ну де ори ги нал на, функ ци о -
нал на и ра ци о нал на ре ше ња, естет ски при ме ре на.
Мо ли мо за ин те ре со ва не да свој порт фо ли јо, по ну ду и
пре зен та ци ју идеј ног ре ше ња по ша љу на mail адре су
jelena.markovic@staritamis.rs.

Јав ни по зив за до де лу на гра да нај бо љим 
сту ден ти ма/ки ња ма гра да Пан че ва, за по стиг ну те

ре зул та те то ком шко ло ва ња и обра зо ва ња, 
за школ ску 2015/16. го ди ну

Ре ги о нал ни цен тар за та лен те “Ми хај ло Пу пин” Пан че во
и Кан це ла ри ја за мла де гра да Пан че ва по зи ва ју сту ден те
и сту дент ки ње ко ји су школ скe 2015/16. пр ви пут упи са -
ли за вр шну го ди ну че тво ро го ди шњих или ду жих сту ди ја
(дру ги сте пен сту ди ја по Бо лоњ ском си сте му шко ло ва ња)
на фа кул те ти ма чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, a ко ји
ис пу ња ва ју сле де ће усло ве:
- др жа вља ни су Ре пу бли ке Ср би је или има ју ста тус из бе -
гли це или ра се ље ног ли ца,
- има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва, од -
но сно бо ра ви ште за ли ца ко ја има ју ста тус из бе глог или
ра се ље ног ли ца,
- пр ви пут су упи са ли за вр шну го ди ну сту ди ја у школ ској
2015/16. го ди ни,
- има ју про сеч ну оце ну то ком свих го ди на сту ди ра ња нај -
ма ње 9,00,
да се при ја ве на Јав ни по зив за до де лу на гра да нај бо љим сту -
ден ти ма/ки ња ма гра да Пан че ва, за по стиг ни те ре зул та те то -
ком шко ло ва ња и обра зо ва ња, за школ ску 2015/16. го ди ну.
По треб но је да сту ден ти и сту дент ки ње ко ји ис пу ња ва ју
на ве де не усло ве, до ста ве сле де ћу до ку мен та ци ју:
1. При ја ву (пи са ну у сло бод ној фор ми) са крат ком би о -
гра фи јом са адре сом, бро јем те ле фо на и имеј лом,
2. по твр ду фа кул те та о упи су за вр шне го ди не сту ди ја у
школ ској 2015/2016. го ди ни,
3. по твр ду фа кул те та о про сеч ној оце ни то ком свих го ди -
на сту ди ра ња,
4. ко пи ју лич не кар те и 
5. ко пи ју уве ре ња о др жа вљан ству, од но сно до ку мен та
ко јим се до ка зу је ста тус из бе глог или ра се ље ног ли ца.
На ве де ну до ку мен та ци ју до ста ви ти у за тво ре ној ко вер ти, са
на зна ком При ја ва на Јав ни по зив за до де лу на гра да нај бо љим
сту ден ти ма/ки ња ма гра да Пан че ва, за по стиг ни те ре зул та те
то ком шко ло ва ња и обра зо ва ња, за школ ску 2015/16. го ди ну,
нај ка сни је до 15.07.2016. го ди не, Кан це ла ри ји за мла де гра да
Пан че ва (Град ска упра ва гра да Пан че ва, 2. спрат, кан це ла ри -
ја број 204), рад ним да ни ма од 9 до 15 ча со ва, или са истом
на зна ком по сла ти по штом, на сле де ћу адре су:

Град ска упра ва гра да Пан че ва-Кан це ла ри ја 
за мла де (Кан це ла ри ја 204)

Трг кра ља Пе тра I, број 2-4, 26000 Пан че во
При ја ву до ста ви ти и елек трон ским пу тем, на мејл . За све
до дат не ин фор ма ци је сту ден ти и сту дент ки ње се мо гу
обра ти ти Кан це ла ри ји за мла де гра да Пан че ва, пу тем те -
ле фо на 013/308-907 или меј ла 
kancelarijazamlade@pancevo.rs.

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs

m.jovicevic@pavle.rs
o b j a v l j u j e

O G L A S
Za prijem u radni odnos:
1. OPERATER NA CNC MAŠINI – IV stepen stručne
spreme    

1 izvršilac
2. KONTROLOR GOTOVIH PROIZVODA – IV stepen
stručne spreme  

1 izvršilac ženskog  pola
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV na e-
mail ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Steva-
na Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljiva-
nja oglasa

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

17. ју на пре ста ло је да ку ца ср це на ше дра ге ма ме, све -

кр ве и ба ке

ПЕР КЕ БУ КА ЗИЋ
1935–2016.

Ожа ло шће ни: син БА ТА, сна ја ИВА НА и унук БА НЕ
(78/222532)

Оста ће нам у див ном се -

ћа њу на ша  тет ка

ПЕР КА БУ КА ЗИЋ
Ње ни: АН ДРИ ЈА, 
ДАР ЈАН и ВЕ СНА

(75/222536)

По след њи по здрав

ПЕР КИ БУ КА ЗИЋ
1935–2016.

од се стре ЈО ВАН КЕ

(77/222532)

Ба ко, мно го је ле пих успо ме на да те пам тим.

Вре ме про ла зи, а ти ћеш за у век оста ти у мом ср цу.

Тво ја уну ка ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(79/222532)

ПЕР КА БУ КА ЗИЋ
Ла ко је бри са ти су зе
Ла ко је па ли ти све ћу
Али те шко је но си ти ту гу

Син ДРА ГАН с по ро ди цом

(80/222532)

По след њи по здрав бра ту

ЈУ ГО СЛА ВУ

МАР КО ВИ ЋУ

10. XII 1934 – 20. VI 2016.

од бра та СЛАВ КА, 

се стре БУ БЕ, НА ДЕ и

СЕ КЕ и оста ле род би не

(119/222671)

По след њи по здрав дру -

га ру

НЕ БОЈ ШИ 

ПЕЈ ЧЕ ВУ СИ ДУ

1971–2016.

од ко лек ти ва дис конт

„Лу кић” из Стар че ва

(65/2122502)

Ми ла на ша

ВЕ РА ТУР НИЋ
5. IX 1943 – 15. VI 2016.

Бо ри ла се за жи вот, и жи ве ла је пу на љу ба ви и

сна ге.

Тво ји: КО КА и НА ДА
(64/2225009

25. јуна 2016. године на Новом гробљу у Панче-

ву, даваћемо годишњи помен

БЛАГОЈИ ДИМКОВИЋУ
2015–2016.

Заувек твоји: супруга ТРАЈКА, син ГОРАН 

и ћерка ГОРДАНА с породицама
(121/4667)
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Љу ба ви мо јој пр вој, нај ми ли јој, мом су пру гу

ВА СИ ИЛИ ЋУ
1945–2016.

По след њи по здрав од су пру ге ЈЕ ЛЕ НЕ
(90/222580)

По след њи по здрав на шем дра гом та ти и де ди

ВА СИ ИЛИ ЋУ

Хва ла за сву љу бав, па жњу и ле пе тре нут ке.

Тво ја ЈЕ ЛА, ћер ке НА ТА ША и ДУ ШИ ЦА с по ро ди ца ма

(91/222581)

Дра гом де ди

ВА СИ ИЛИ ЋУ
Тво ји уну ци МИ ХАЈ ЛО, МИ ЛИ ЦА и ЈО ВА НА

(92/222581)

По след њи по здрав ку му

ВА СИ ИЛИ ЋУ

од МИР КА и РАД МИ ЛЕ

(120/222676)

Дра ги де да

пам ти ћу те по тво јој до -

бро ти и пле ме ни то сти.

Уну ка ЈА СМИ НА 

КР СТЕВ СКИ 

с по ро ди цом

(72/222518)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 21.

ју на 2016, у 73. го ди ни пре ми нуо наш дра ги

АН ЂЕЛ КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

Са хра на је оба вље на 23. ју на 2016, у 13 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ВИ ДОЈ КА, си но ви ДА НЕ и ДЕ ЈАН и кћер ка

ДУ ШИ ЦА с по ро ди ца ма

(85/222562)

Ба ки це на ша

ВЕ РА ТУР НИЋ
5. IX 1943 – 15. VI 2016.

Као зве зда на не бу си ја ћеш у на шим ср ци ма.

Тво ји: ПЕ ТАР и МИ ХАЈ ЛО
(61/222495)

ВЕ РА ТУР НИЋ
5. IX 1943 – 15. VI 2016.

Oстају са мо успо ме не ко је ће мо веч но чу ва ти и

но си ти са со бом.

Хва ла ти за сву љу бав, па жњу и до бро ту ко ју си

нам пру жи ла.

Тво ја ћер ка ОЉА, зет ДРА ГАН, уну ка СЕН КА 

и унук МИ ША
(117/222653)

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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ЖИВ КО ДА ВИ ДОВ СКИ

Са то бом су ми ру ке по ста ле кри ла.

Са да ка да си оти шао, уме сто но гу, ви дех

ко ре ње пу но жи ла.

Та ко ду бо ко да је ја сно да ни ка да не ћу по -

ле те ти.

Во ли мо те Жи ле мој, не да мо да те укра де

за бо рав.

Тво ја же на, КА ЈА и ПЕ КА

(95/222599)

ЖИВ КО 

ДА ВИ ДОВ СКИ

Ку ме наш, оста вио си

тра го ве ко ји се не бри -

шу и до бро ту  ко ја се

веч но пам ти.

По ро ди ца

СТЕ ФА НО СКИ

(96/225899)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ЖИВ КУ ДА ВИ ДОВ СКОМ

Дру го ви из раз ре да

(97/222599)

ЖИВ КО ДА ВИ ДОВ СКИ

За што нај бо љи од ла зе...

Не до ста ја ће нам тво је искре но при ја тељ ство.

ЗО РАН БОЈ КО ВИЋ и ГА ГА
(98/222599)

По след њи по здрав бра ту

ЖИ КИ
Би ли смо по но сни што

смо те има ли, а са да смо

бес крај но ту жни што

смо те изг ту би ли.

Од се стра СЛА ВИ ЦЕ,

зе та МИ ЛА НА, 

се стри ћа МИ ЉА НЕ 

и ДЕ ЈА НА

(118/222670)

По след њи по здрав

ЖИ КИ
Оста вио си тра го ве ко ји се не бри шу и до -

бро ту ко ја се пам ти.

Веч но ћеш жи ве ти у на ма кроз нај леп ше

успо ме не ко је бол но под се ћа ју на љу бав и

па жњу ко ју смо тво јим од ла ском из гу би ли.

Се ћа ње је трај но, као и на ша ту га за то -

бом.

С љу ба вљу за не за бо рав од се стре 

ЗО РИ ЦЕ с по ро ди цом

(24/222404)

По след њи по здрав 

ЖИК СУ

од ком ши ја 

(13/222335)

Во ље ни наш

ЖИВ КО ДА ВИ ДОВ СКИ
1967–2016.

Љу бав је пре ве ли ка, бол пре те шка, а ту га

за то бом веч на. Сјај све ћа и мо ли тве на ше

нек те пра те, кад не мо гу да те вра те. 

По чи вај у ми ру бра те мој.

Се стра СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(25/222405)

ЖИВ КО 

ДА ВИ ДОВ СКИ

Во ље ни не уми ру ни ка -

да у ср ци ма оних ко ји

их во ле.

Од се стре БРА НЕ и зе та

БО ШИ ЈА с по ро ди цом

(30/222415)

По след њи по здрав бра -

тан цу

ЖИ КИ 

ДА ВИ ДОВ СКОМ

од тет ка МИ РЕ 

с по ро ди цом

(39/222446)

ЖИ ЛЕ

Тво је ве ли ко ср це ће се чу ти све док на ша

ку ца ју.

Тво ји: РЕ ГАН, ЦО БЕ, БОЈ КО ВИЋ, ХА РИ,

ПА ТЕ, ГА ГА, КЛИ КЕР, ЧО КА, АН ЂЕЛ КО,

КРЦ КО, РАЈ КО, ПЕ ДРА и ИМБРА

(88/222576)

По след њи по здрав

ЖИ КИ

Но си те у ср цу, 

по ро ди ца КО СТЕВ СКИ

(101/222685)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЖИВ КУ 

ДА ВИ ДОВ СКОМ

од по ро ди ца 

ВИ ДЕВ СКИ 

и МИЦ КОВ СКИ

(104/222612)

15. ју на 2016. из не на да нас је на пу стио наш дра -

ги су пруг и отац

ДЕ СИ МИР СИ МИЋ
1958–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИ ЛЕ НА и си но ви

МАР КО и СТЕ ФАН
(2/222287)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

ДУ ША НУ 

ХЕЈ ЛУ

ГОР ДА НА НИ КО ЛИЋ 

с по ро ди цом

(16/222350)

По след њи по здрав мом школ ском дру гу

ДУ ША НУ ХЕЈ ЛУ

Пам ти ћу га с љу ба вљу и по што ва њем.

др МИ О ДРАГ МИ КА БРАН КО ВИЋ
(34/222422)

АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ
С ве ли ком ту гом и бо лом опра шта ју се од те бе тво ја

ћер ка ЗО РИ ЦА, зет МИ О ДРАГ и уну ци ЉУ БИ ЦА  
и ВЛА ДИ МИР СЈЕ КЛО ЋА

Не ка те чу ва ју ан ђе ли!

(367222430)

Де да

Мо жда спа ва са очи ма

из ван сва ког зла. Из ван

ства ри, илу зи ја, из ван

жи во та...

Тво ја ЦА ЊЕ

с по ро ди цом

(42/222454)

20. ју на 2016, на пу стио нас је наш во ље ни

АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ
Хва ла ти за сву љу бав и до бро ту ко ју си нам пру жио.

Син ДО БРЕ и сна ја ЗО РИ ЦА

(43/222455)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

АЛЕК САН ДРУ
ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Био си пле ме нит отац и
де ка.
Оста ћеш за у век у на -
шем се ћа њу.

Тво ја ћер ка ДРА ГИ ЦА,
зет СЛАВ КО 

и уну ка ЈЕ ЛЕ НА

(73/222518)

По след њи по здрав дра гом 

де ка АЦИ
Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ја БРА НА, ТО МА и ВА СИ ЛИ ЈЕ

(74/222518)

ВЕ РА ТУР НИЋ
Ту жни и по но сни што

смо те има ли.

Тво ји: ку м ВЛА ДЕН 

и ку ма СЕ ЈА

(62/222267)

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
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На шем при ја те љу

СТЕ ЈИ

по след ње збо гом од ВЕ СНЕ и ЗВОН КА с де цом

(45/222462)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ 

СТЕ ЈИ ЋУ 

СТЕ ЈИ

од при ја те ља ПЕР ЦЕ ТА,

ЛА ЛЕ ТА и ЂЕ КЕ 

ру ко ме та ша

(47/222464)

По след њи по здрав од

нај ми ли јих

ЉУ БИ ЦИ 

ЈО ВА НОВ
1934–2016.

пре ми ну ла 21. ју на

2016.

Ожа ло шће ни: ћер ка

БРАН КА, зет ЗО РАН и

унук МИР КО

(48/22468)

Е, мој Ла ле

ДЕ ЈА МИ ШИЋ

(52/222470)

По след њи по здрав

СТЕ ЈИ

од ко лек ти ва Ла бо ра то ри је 

у Ра фи не ри ји Пан че во

(53/222474)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

СТЕ ЈИ

БУ БЕ с по ро ди цом

(55/222482)

С љу ба вљу се опра шта мо од

ДРА ГО ЉУ БА СТЕ ЈИ ЋА СТЕ ЈЕ
17. VIII 1953 – 20. VI 2016.

Твој брат ТО МА и сна ја МА РИА

(56/222483)

ДРА ГО ЉУБ СТЕ ЈИЋ СТЕ ЈА

Без ве ли ких ре чи, не оме та ју ћи ни ког, не

жа ле ћи се ни ком – она ко ка ко је и жи вео,

умро је мој брат Сте ја...

Се стра ДРА ГА НА и МИ КИ

(58/222488)

По чи вај у ми ру

БО ЈА НА, ГО ЦА и ЧО КИ

(60/222490)

По след њи по здрав

ЖИВ КУ ЦВЕ ЈИ НУ
1938–2016.

од су пру ге СЛА ВИН КЕ, си но ва ЈО ВИ ЦЕ 

и ДУ ША НА, сна ха БИ ЉА НЕ и МАР ЈА НЕ, уну ка

ЈО ВА НЕ, МИ ЛО ША и АЛЕК СЕ
(63/222497)

СТЕ ЈО

По чи вај у ми ру при ја те -

љу, и не ка ти је веч на

сла ва.

СПЕ РАН ЦА и РА ША

(71/222517)

СТЕ ЈО ОО...!

Хва ла Ти за пра во кум ство и пе де сет го ди на искре ног при ја тељ -

ства.

Тво ји ку мо ви: ИКА, РУ ЖА, ЈО ЦА и МА РИ ЈА МА РИ НО

(107/222619)

С ве ли ком ту гом ко ју осе ћа мо, уз ду бо ко по што -

ва ње, опра шта мо се од 

СТЕ ЈЕ
Му зи ка нас је по ве зи ва ла, 

искре но при ја тељ ство спа ја ло,

та ко ће и оста ти...

...Док је не ба и та на них жи ца...

ДАР КО и ЦИ ЦА ТО ДО РО ВИЋ
(108/222620)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ДРА ГА НУ 
СТЕ ЈИ ЋУ СТЕ ЈИ

МИ РА и БИ ЦИ
(106/222618)

По след њи по здрав дра гом

СТЕ ЈИ

По ро ди ца СТЕ ФА НО ВИЋ

(109/222629)

Дра ги наш

СТЕ ЈО

Хва ла ти за без број ле пих тре ну та ка.

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: НЕ НА, МИ ЛАН, МАР КО, МИ ЛИ ЦА, УРОШ и ЛУ КА

(110/222629)

По след њи по здрав при ја те љу

ДРА ГО ЉУ БУ СТЕ ЈИ ЋУ СТЕ ЈИ

од по ро ди ца МИ ХАЈ ЛО ВИЋ и КУ ЗМА НОВ

(113/222644)

ДРА ГО ЉУБ СТЕ ЈИЋ СТЕ ЈА
По след њи по здрав дра гом ку му.

По ро ди ца ВИ ШЊИЋ

(114/222645)

Оста ли смо без на ше во -

ље не

НИ КО ЛИН КЕ
НИ КО ЛИЋ

За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни:  ћер ка
НЕ НА, зет РО МА 

и уну ке ГА БРИ Е ЛА
и КРИ СТИ А НА

с по ро ди ца ма
(87/222569)

По след њи по здрав

ЈО ЖЕ РИ ФЕЉ

2. III 1958 – 14. VI 2016.

Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га СПО МЕН КА,

си но ви ДА НИ ЈЕЛ 

и ЈО ЖИ, ћер ка 

АН ГЕ ЛИ НА, зет

ИШТВАН и уну ци 

КРИ СТИ ЈАН 

и СЕ БА СТИ ЈАН

(26/

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
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У су бо ту, 25. ју на 2016, у 10.30, на Но вом гро бљу у Пан че ву, да је -

мо го ди шњи по мен на шем дра гом

ЧЕ ДО МИ РУ СМИ ЉА НИ ЋУ

Го ди на је про шла, а оста ла је ту га и пра зни на у ср ци ма.

По до бру те пам ти мо, у ср ци ма но си мо, с по но сом и љу ба вљу те

спо ми ње мо.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га БРАН КА, син НЕ НАД, кћер ка НА ДА,

уну чад ФИ ЛИП, НЕ ВЕ НА и МИ ЉА НА, зет ЗО РАН, сна ја ДРА ГА НА

и оста ла мно го број на род би на и при ја те љи

(23/222393)

Го ди шњи по мен

ДУ ВАН ЧИЋ

СТИ ПЕ               КА ТИ ЦА
три де сет го ди на                 пет го ди на

28. VI 1986 – 28. VI 2016. рођ. Ми ло са вље вић

24. II 2011 –  24. II 2016.

Се ћа ња оста ју у на шим ср ци ма.

ДРА ГАН с по ро ди цом
(35/222425)

У су бо ту, 25. ју на, у 10.30, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу да ва ће мо по лу го ди шњи по мен на -

шој дра гој

ЈА СМИ НИ ЖУ НИЋ
1962–2015.

Де ца: СТЕ ВАН, ЉУ БИ ЦА, ЈО ВА НА и ЛУ КА 

и су пруг ЈЕФ ТО
(54/222477)

Го ди не ту ге и бо ла без мо је де це

АН КИЋ

СЛАВ КО                   СЛО БО ДАН

1996–2016. 2003–2016.

Ожа ло шће на, ту жна и не у те шна мај ка МИ ЛЕ НА

(67/222508)

Се ћа ње на

СЛАВ КА 

АН КИ ЋА

1996–2016.

Про шло је два де сет ду -

гих го ди на от ка ко ни си

с на ма.

Ћер ке АН ЂЕ ЛА и

АДРИ ЈА НА

(68/222509)

28. ју на, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан -

че ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шој дра гој  ма ми, ба ки и та шти

БО КИ
Сва ки дан ово га ле та је мно го те жак без

те бе.

Ко ли ко си нам са мо зна чи ла.

Увек ће те не из мер но во ле ти тво ји: 

ЦЕ ЦА, БИ ЉА, РА ЦА, МА РИО, ЛУ КА, 

ДУ ШАН, ЛЕН КА и ЛУ КИ АН

(76/222526)

23. ју на 2016. го ди не на -

вр ши ло се две го ди не

от ка ко ни је с на ма наш

СТЕ ВАН 
КО ВА ЧЕ ВИЋ

БА ТА
1950–2014.

За њим ту гу је мај ка 
КА ТИ ЦА и се стра БЕ БА

с по ро ди цом

(82/222535)

За љу бав, по мен и се ћа ње

БО ЈАН ВУ КА ДИ НОВ
1949–2016.

24. ју на 2016, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом и во ље ном су пру гу, оцу, та сту и де -

ди ци.

БРАН КА, БО ЈА НА, НА ТА ША, ЈО ВАН, ТА МА РА 

и МИ ЛАН
(84/222538)

Се ћа ње на на ше дра ге

МИ ХАЈ ЛОВ

ЈО ВИ ЦА               ЈЕ ЛЕ НА
25. VI 2009. 29. VII 2006.

Вре ме про ла зи, а ту га оста је, не до ста је те нам

све ви ше.

Ва ши: СЛАВ КО и СЛА ВИ ЦА
(86/222567)

Се ћа ње на

ЂУР ЂИ НУ    КА ТИ ЦУ       ЛА ЗУ

ЕР ДЕ ЉАН    ВОЈ НОВ     ВОЈ НО ВА

1995–2016.          2002–2016. 2003–2016.

СА ВА ВОЈ НОВ с по ро ди цом
(1/221878)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је пет на ест го -

ди на

СЛА ВИ ЦА 

ПРЕ РА ДО ВИЋ

2001–2016.

Су пруг НИ КО ЛА

(89/222580)

ДРА ГУ ТИН 

НИ КО ЛИЋ
4. VII 1996 – 4. VII 2016.

Се ћа ње и љу бав тра ју у

на ма.

Ћер ка ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

(111/222640)

У су бо ту, 25. ју на 2016. го ди не на вр ша ва се го ди -

на от ка ко смо оста ли без на ше во ље не ћер ке и

се стре

МИ ЛА НЕ КО ВА ЧЕ ВИЋ

Мај ка СНЕ ЖА, отац ДИ МИ ТРИ ЈЕ 

и брат МИ ЛАН
(112/2226439

Бол но се ћа ње на мо је дра ге

оца                          се стру                   мај ку

ИВА НА       ДА РИН КУ      СО ФИ ЈУ

БРО ЗО ВИ ЋА РА ДИ ВОЈ ША БРО ЗО ВИЋ

1984–2016.        рођ. Бро зо вић           рођ. То мић

1981–2016.               2000–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем ћер ка и се стра АН КИ ЦА

(115/222650)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН ПРО ЛЕ
1961–2015.

Ми ко ји те во ли мо, зна -

мо ко ли ко је те шко жи -

ве ти без те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(19/222359)

ЗВОН КУЉ
23. VI 2015 – 23. VI 2016.

На сва ком твом ко ра ку гре јао си нас сно по ви ма злат -
не све тло сти. Хва ла ти за ду шу и дру гар ство.

ЉИ ЉА

(116/222652)

17. ју на 2016. го ди не пре ми нуо је нај дра -

жи су пруг, отац и де да

СЛАВ КО ДИ МИ ТРОВ
1934–2016.

Оста ће за у век у ср ци ма су пру ге ЛЕ ПЕ,

ћер ке СА НЕ ЛЕ и уну ке ТА МА РЕ

(99/222600)

По след њи по здрав ком -

ши ји

СЛАВ КУ 

ДИ МИ ТРО ВУ

Хва ла за ду го го ди шње

дру же ње.

Ком ши ни ца ЈО ВАН КА

(12/222334)

По след њи по здрав

ЗДРАВ КУ
од ње го вих тре не ра 

ве те ра на

(9/222320)

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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25. ју на 2016. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан -

че ву, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

ЗО РИ ЦИ ТМУ ШИЋ
2015–2016.

Про шла је го ди на...

А ми још увек че ка мо твој ве дри осмех,

Да се од не куд по ја ви...

Тво је ру ке на на шим ра ме ни ма,

По др шку ко ју си нам ве чи то пру жа ла у жи во ту...

А сад... са мо ти ши на...

чу ју се са мо от ку ца ји на ших ра ње них ср ца,

Ко ја ће за у век кр ва ри ти за то бом.

По но сни смо што те има ли,

жи ве ће мо са се ћа њем на те бе.

Мир но спа вај ан ђе ле наш...

Тво ји нај ми ли ји
(49/ф-1065)
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ПРЕ ДРАГ ФОР ГО
25. VI 1994 – 18. V 2016.

Че тр де се то днев ни по мен Пе ђи од ба ка ЉИ ЉЕ

(7/222314)

25. ју на 2016, у 11 са ти, одр жа ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на Но вом гро бљу

МЛА ДЕН БА РАЋ
1952–2016.

Са мо је вре ме про шло, а бол и ту га оста ли су.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, си но ви МИ ЛО РАД и АЛЕК САН ДАР,

сна је ГОР ДА НА и ЈА ДРАН КА, уну ци МЛА ДЕН, ДУ ШАН,

СТРА ХИ ЊА и НЕ МА ЊА
(22/222369)

ПО МЕН

ПЕ ЂА ФОР ГО

Се ћа ња на ви ру, а дра ге

успо ме не оста ју да жи -

ве у на ма.

Твој де да ЗЕ КА 

и СЛА ВИ ЦА, се стре

ЉИ ЉА НА и ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

(33/222418)

У су бо ту, 25. ју на на вр ша ва се де вет го ди на од

смр ти на ше

МИ ЛЕ ЛА ЗИЋ
2007–2016.

Го ди не про ла зе, али се ћа ње на тво ју па жњу, љу -

бав и бри гу за нас, ни ка да не ће.

Тво ји нај ми ли ји
(37/222433)

Про шло је се дам ту жних го ди на без Те бе

НЕ НАД Ђ. КОН ЧАР
2009–2016.

Оста ле су са мо успо ме не и се ћа ња на срећ но

про ве де не да не и го ди не.

С пу но љу ба ви и ту ге тво ја ВЕ РА с де цом
(38/222443)

У не де љу, 26. ју на 2016. го ди не на вр ши ће се че тр де се ти

дан од упо ко је ња на шег

ПРЕ ДРА ГА ПЕ ЂЕ ФОР ГО

Оба ве шта ва мо род би ну, при ја те ље и све Пе ђи не дру го ве

да ће се па ра стос одр жа ти то га да на, у 12 са ти, на ста ром

Пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

У ср цу, за у век.

Ма ма, та та и БЕ БА
(40/222451)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂО КА МАР КОВ

2014–2016.

Пам ти мо те и чу ва мо у

се ћа њу.

Стриц БО ЖА, се стре

ЖИ ВА НА и ЗО РИ ЦА

(57/222485)

Про шло је три го ди не от ка ко ни је с на ма во ље на

СНЕ ЖА НА ЗА ВИ ШИЋ
2013–2016.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га ни кад не ће.

Би ла си и оста ла  део нас, у на шим ср ци ма во ље -

на и ни кад за бо ра вље на.

За бла же ни мир ње не пле ме ни те ду ше мо ле 

се ћер ка ТА МА РА, отац СЛАВ КО 

и мај ка ПА ВЛИН КА
(59/222489)

23. ју на на вр ша ва се два на ест ту жних го ди на от ка ко
ни су с на ма

БАР БУ

ТО МА           и           ЉИ ЉА НА
Ожа ло шће ни си но ви РО БЕРТ и  БЕР НАРД

(69/222515)

У уто рак, 28. ју на, у 11.30, би ће одр жан

пе то го ди шњи по мен, на Ка то лич ком гро -

бљу у Пан че ву, на шој дра гој

ЉИ ЉА НИ ГЕ ЉО
рођ. Ву јић

28. VI 2011 – 28. VI 2016.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(70/222516)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН РИ СТИЋ
2012–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(81/2225339

30. ју на  2016. на вр ша ва се два де се тјед на го ди на као

ни је с на ма наш

ЉУ БО МИР МИ ШКО ВИЋ
Вре ме про ла зи, али не убла жа ва ту гу и се ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(83/222537)

25. ју на 2016. су три ту жне и те шке го ди не

ДРА ГО МИР СТО ШИЋ 
адво кат

2013–2016.

Не до ста јеш нам, оста ју се ћа ња на тво ју

до бро ту, љу бав, не се бич ност и по што ва ње

ко је си нам пру жао.

Су пру га ЉИ ЉА НА, мај ка РУ ЖА, 

по ро ди ца и при ја те љи

(93/222290)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо у су -

бо ту, 25. ју на, на гро бљу

Ко теж  да ти јед но го ди -

шњи по мен на шој мај ци

ДА НИ ЦИ 
МИ ХА И ЛОВ СКИ

ожа ло шће не ћер ке 
ВЕ СНА и МА РИ ЈА 

с по ро ди ца ма
(94/222595)

26. ју на на вр ша ва ју се

две го ди не од смр ти на -

шег во ље ног и по што ва -

ног

НИ КО ЛЕ 

ВЕ ЉИ НА

С љу ба вљу: су пру га,

ћер ке, зе то ви и уну ке

(100/222604)

Је да на ест го ди на од

смр ти на шег Зо ра на

ЗО РАН 

СТО ШИЋ

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Отац ТРАЈ КО, мај ка

НА ДА, брат СА ВА 

и се стра РУ ЖИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(105/222613)

28. ју на на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти

ЗО РИ ЦЕ ТМУ ШИЋ
Ту гу у на шим ср ци ма но си мо за у век, јер си ти део нас.

Брат КР СТА с по ро ди цом

(41/222452)

По мен за че тр де сет да на,
25. ју на 2016.

СВЕ ТО МИР 
МИ ЛО ШЕ ВИЋ

Не до ста јеш.
Тво ји нај ми ли ји

(32/222426)
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На Ви дов дан, у уто рак, 28. ју на 2016, у 11.30, на гро бљу

Ко теж, да ва ће мо па ра стос на шем си ну и бра ту

МАР КУ ПЕ ТА КО ВИ ЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Ро ди те љи и се стра
(51/ф-1064)
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21. ју на на вр ша ва се пет го ди на от ка ко смо оста ли без на шег во ље -

ног су пру га, оца и та ста

МЛА ДЕ НА ПО ПО ВИ ЋА
28. X 1954 – 21. VI 2011.

Пет го ди на ту ге, пра зни не, мно го су за, ма ло је ре чи да се опи ше

бол.

Во ле те тво ји: су пру га СНЕ ЖА НА, ћер ка МИ О НА и СО ЊА и зет

ДУ ШАН

(3/222298)

У су бо ту, 25. ју на, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу
одр жа ће мо го ди шњи по мен на шем во ље ном

НИ КО ЛИ ВРАЊ КО ВИ ЋУ
Го ди ну да на је про шло, али ни је дан дан без се ћа ња на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(4/222300)

Про шло је две го ди не от кад ни је с на ма наш во ље ни

СЛАВ КО СУ БА

Ње го ви нај ми ли ји

(5/222301)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГИ ЊА СТО ИЛ КОВ СКИ
рођ. Кр ко ба бић

24. VI 2010 – 24. VI 2016.

У на шим си ср ци ма, ми сли ма и успо ме на ма.

Тво ја по ро ди ца

(6/222305)

24. ју на је две го ди не

от ка да ни је с на ма

АЛЕК САН ДАР

ПА У НО ВИЋ

Да ни и го ди не про ла зе,

али бол и ту га за то бом

ни кад.

Тво ји нај ми ли ји

(8/222319)

ЈО ВАН КА 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

ба ба ЈО КА
1950–2013.

Три го ди не су про шле,

али се ћа ње на тво ју љу -

бав и бри гу за нас ни ка -

да не ће.

Су пруг ЗО РАН и ћер ка

СЛА ЂА НА с по ро ди цом

(10/222322)

Три го ди не ни је с на ма

наш дра ги

ПРЕ ДРАГ 
МА ЏА РЕ ВИЋ

29. VI 2013 – 29. VI 2016.
Вре ме про ла зи, а се ћа -
ње на те бе оста је у ср ци -
ма тво јих нај ми ли јих.

Су пру га ЖИВ КА 
и ћер ка ВЕ РА

(11/222324)

Јед но го ди шњи по мен

мо јој ма ми 

МИ ЛЕ НИ 

МУР ГУЉ

„Но ћу кад гле даш у не -

бо, и ти на миг ни ме ни,

не ка то бу де тај на”.  

Во лим те.

Тво ја ЦИ ЦА

14/222334)

Обе ле жа ва ње и се ћа ње на на ше во ље не

ФИ ЗЕ ШАН

ВЕ РА                   ТО ДОР 

4. X 1953 – 28. VI 2007. 7. X 1943 – 2. VII 2013.

Ни је лак ше, са мо вре ме ном на у чи мо да жи вим с

тим бо лом. Сва ки дан сте у на шим ми сли ма.

Син АЛЕК САН ДАР, унук ФИ ЛИП 

и сна ја МА РИ ЈА
(15/222

Про шла је го ди на без

на шег во ље ног

ПЕ ТРА 

ЛО ЖА ЈИ ЋА

За у век ће на шу ту гу

бла жи ти ра дост што је

био део на ших жи во та.

Су пру га СТО ЈАН КА,

син СЛО БО ДАН, сна ха

ГОР ЈА НА и уну ци

ИВАН, ИЛИ ЈА 

и ОГ ЊЕН

(17/222351)

РО ЗА ЛИ ЈА ЕР ДЕ ЉАН
1941–2015.

24. ју на 2016. го ди не, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу, да ва ће мо јед но го ди шњи

по мен.

Да ни и го ди на про ђе, а ту га и бол све ве ћи...  

Мај ко не до ста јеш нам.

Не у те шни син СР ЂАН и кћи БО СИЉ КА

(18/222353)    

МИ РА ГА ЉЕН
24. VI 2011 – 24. VI 2016.

Не зна мо да ли ће мо те

икад пре бо ле ти, али

зна мо да ће мо те увек

во ле ти.

Тво ји: кћер ка 

ДРА ГА НА, син РАН КО,

сна ха ЗО РИ ЦА и уну ка

НА ТА ЛИ ЈА

(20/222362)

1. ју ла је пр ва го ди шњи ца

ДУ ШАН 
ДУ ШКО 
МИ ЈИЋ

ге о ме тар

рођ. 1939

Де да, као да жи виш.
Та ко и оста је.

Унук ДУ ШАН МИ ЈИЋ
(21/222367)

24. ју на на вр ша ва се пет

го ди на от ка ко ни је с на ма

ЛО ЗА ЋО СИЋ

24. VI 2011 – 24. VI 2016.

Су пруг НИ КО ЛА 

с по ро ди цом

(27/222408)

ПЕ ТАР 

ЛО ЖА ЈИЋ

Оста ћеш у се ћа њу

тво јих АТАН ЦКО ВИ ЋА,

ЦУ КА НИ ЋА, 

ФРАН ЧЕ ВИХ 

и АР БУ ТИ НА

(28/2224119

Про шло је пет тужних

го ди на без те бе

БО ГО МИР 

БО ГИ ЦА 

КО ЈИЋ

26. VI 2011 – 26. VI 2016.

Во ле те мај ка ВЕ РА 

и брат РО БЕРТ

(31/222416)

Осам го ди на ту ге и бо ла

от кад ни је с на ма наш

во ље ни

МИР КО 

БАЦ КО ВИЋ

С љу ба вљу те но си мо у

на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(29/222245

КАР ЛИ ЧИЋ

БУДИMИРКА     ВУ ЈА ДИН
9. IX 1953 – 2. VII 2015.  22. VI 1951 – 3. VII 2009.

Љу ди ко је во ли мо увек од ла зе пре ра но,
без об зи ра на то ко ли ко има ју го ди на.
Хва ла вам на сва кој успо ме ни, сва ком да -
ну, сва ком за гр ља ју и опро сти те ако смо
вас ика да раз о ча ра ли.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће
се го ди шњи по мен одр жа ти у су бо ту, 2. ју -
ла 2016. го ди не са по чет ком у 11 са ти, на
Но вом гро бљу.

Син МИ ЛО РАД и ћер ка ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди ца ма

(102/222607)

КАР ЛИ ЧИЋ

БУДИMИРКА        ВУ ЈА ДИН
1953–2015.                      1951–2009.

Го ди шњи по мен на шој во ље ној ћер ки и се стри
Бу ди мир ки.
Дра ги на ши жи ве ће те увек у на шим ср ци ма као
нај пле ме ни ти ја би ћа.
Се ћа ње на вас ни ка да не ће из бле де ти.

Мај ка ДУ ШАН КА и брат МИ ЛАН с по ро ди цом
(103/222608)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР

ТО ПА ЛО ВИЋ

1963–2010.

С љу ба вљу РО СА НА,

ДА НИ ЦА и МИ ЛОШ

(50/и)

ИГ ЊАТ МАН ДРЕ ШЕ ВИЋ
2015–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји. ВЕ СНА, СА ВА, АНА и СТА ША

(46/222463)

22. ју на је че ти ри го ди -

не без на шег дра гог

ЧЕ ДЕ РЕ ГО ЈЕ

Го ди не про ла зе, али не

до но се за бо рав.

Ти тра јеш кроз нај леп -

ше успо ме не ко је под -

се ћа ју шта смо из гу би -

ли.

Су пру га АНА и син 

ЉУ БО МИР 

с по ро ди цом

(44/222457)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пе ри од пред ва ма је по во љан за
кра ћа пу то ва ња и од мор. Скло ни
сте да тро ши те ви ше не го што
има те – и то на не по треб не ства -
ри. Про бај те да се об у зда те. Без
об зи ра на то да ли сте у ве зи или
са ми, не ка ко сте скло ни ру ти ни.
Мо гу ће су ма ње гла во бо ље.

Као леп тир сте. Све вас по га -
ђа, на све ре а гу је те. Сми ри те се,
на ба ци те тај свој осмех на ли це
и кре ни те хра бро ка свом ци љу.
Не при чај те ни ко ме о сво јим
пла но ви ма. На пе тост мо же до не -
ти про бле ме с гр лом. Ста бил ност
у ве зи.

Па зи те ка кве из бо ре пра ви те.
Има те мо гућ ност да на пра ви те до -
бар по слов ни по тез ко ји ће се ис -
пла ти ти. Са мо не мој те да се бо ји -
те и по ву че те. Пред ва ма је ве ли -
ки по слов ни уз лет. Нер во за иза -
зи ва про бле ме са же лу цем. Бу ди -
те ма ло не жни ји и по пу стљи ви ји.

При хо ди ће вам ове сед ми це
би ти при лич но ста бил ни. По на -
ша те се ра ци о нал но, по ста ви ли
сте ви со ке зах те ве пред се бе, али
и пред дру ге. Љу бав и јак емо -
тив ни на бој осли ка ва ће ваш љу -
бав ни жи вот. Ви ру сна ин фек ци ја.

Пре на пе ти сте. Не зна те пра ви
раз лог, али чи ни вам се да је цео
свет про тив вас. Не тро ши те ви -
ше не го што има те. Не при чај те о
сво јим пла но ви ма бар док не
кре не те да их ре а ли зу је те. Не са -
ни ца.

Пе ри од пред ва ма је као клац -
ка ли ца, ве ли ке и не пла ни ра не
про ме не, па он да из не над ни до -
би так. Ако пла ни ра те но ви по сао,
би ло би до бро да на ђе те парт не -
ра за то. Не тра жи те гре шке на
дру гој стра ни, за сва ђу је ипак
по треб но дво је. Ма ња пре хла да.

Ако вам је по сао ве зан за пу то -
ва ња или не ку вр сту нов ча них
тран сак ци ја, оства ри ће те из у зе -
тан успех. Емо тив но сте пра зни и
у кон стант ној по тра зи за не чим
иде ал ним. При хва ти те по зив за
из ла зак, ко зна...

Пре ви ше то га вам сто ји над
гла вом. По не кад да те се би лук -
суз да ка же те да сте умор ни, али
са мо на тре ну так. По моћ парт не -
ра вам је у овом тре нут ку нео п -
ход на, по тра жи те је. Жив ну ће те
због при ли ва нов ца ове не де ље.
Алер ги је.

Из бе га вај те не по треб не ри зи ке у
по слу. Ко ли ко год да не ки по сао
из гле да за ни мљив, по ка за ће се
као пот пу ни про ма шај. Кон цен три -
ши те се на оно што вам је си гур но.
Зве зде ка жу да сте ви глав ни иза -
зи вач свих про бле ма у ве зи. Кон -
тро ли ши те бу бре ге.

Пред ва ма је сед ми ца слич на
стам пе ду. Нов ча ни при ли ви, ре -
дов ни и ван ред ни, ула га ња, по -
слов на пу то ва ња. Ако има те прав -
них про бле ма, ово је по во љан пе -
ри од да до ђе до ко нач ног раз ре -
ше ња. По треб на вам је по др шка
парт не ра. Про бав ни про бле ми. 

Пре ви ше емо тив но ре а гу је те
кад су не ке по слов не од лу ке у
пи та њу. Не бу ди те са жа љи ви,
по тра жи те по моћ нај бли жих са -
рад ни ка и од ре а гуј те аде кват но.
Но вац вам при сти же у ма њим
ко ли чи на ма. Ма њи не спо ра зу ми
с парт не ром. Про бле ми с гр лом.

Пра во је вре ме да се по за ба ви -
те сво јим стам бе ним пи та њем,
без об зи ра на то да ли ку пу је те,
сре ђу је те или про да је те стам бе ни
про стор. Про бај те да ште ди те.
Не за до вољ ни сте тре нут ним ста -
ту сом, али и за про бле ме је по -
треб но дво је. Бо ло ви у ру ка ма.

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
26. ма ја: Ду њу – Љи ља на Гу ран и Вла ди мир Зин до вић; 27. ма ја: Је ле ну – Гор -

да на и Алек сан дар Са во вић, Мај ду – Ма ри ја на и Ми лош Пе тро вић; 29. ма ја:

Ана ста си ју – Са бри на и Вла ди мир Ива нов ски, Ми ља ну – Сла ђа на Јо цић и Зо -

ран Ра ди вој ша; 30. ма ја: Ан ђе лу – Би ља на Ше ров и Не ма ња Бог да нов; 5. ју -

на: Ме ди ну – Ани та Му ста фов ски, На та ли ју – Алек сан дра и Ми о драг По по вић,

Ан ђе лу – Је ле на и Ми лан Жи ва но вић, Ксе ни ју – Ма ри ја на и Или ја Га шић; 6. ју -

на: Ни ну – Ма ри ја и Бра ни слав Це снак; 8. ју на: Ању – Ана и Ацо Ми та но ски;

10. ју на: Те о до ру – Ве ра и Да ли бор Ма нић.

До би ли си на
19. ма ја: Ноу – Ђур ђи на Пе тров и Алек са нар Ла кић; 22. ма ја: Ни ко лу – Ма ри ја -

на Пу а но вић и Вла ди слав Сто јић, Сте фа на – Сне жа на Ман чић и Бо бан Ни ко лић;

27. ма ја: Вик то ра – Ду шан ка и Мар ко Бо рас, Ма ти ју – Ми ли ца и Ду шан  Ву чак;

31. ма ја: Алек сан дра – Све тла на Ђор ђаш и Са ша Ва сић; 1. ју на: Лу ку – Алек -

сан дра и Ду шан Ђер ман, Алек су – Ни на и Дар ко Ва си ље вић; 3. ју на: Ма те ју –

Ми ро сла ва и Не над Иг ња тов ски, Алек су – Алек сан дра и Вла ди мир Ко ша рић, Да -

ви да – Ива на Пан че вач ки и Фе ренц Вар га, Ла за ра – Дра га на и Мар ко Стан ко -

вић; 4. ју на: Ан дри ју – Ми ли ца Ти ја нић и Сте ван Дми тро вић; 6. ју на: Па вла –

Ми ла на и Сте ван Мо шо ри нац, Ми ло ша – Сне жа на На сков ски, Кри сти ја на – Ва -

ња Ја њић и Кри сти јан До ла ма, Ог ње на – Сне жа на и Здрав ко Гут; 7. ју на: Ма те ју

– Ми ли ца и Дар ко Ста но је вић, Ан дре ја – Ма ри ја на и Жељ ко Па у лић; 9. ју на: Ни -

ко ди на – Мо ни ка и Ја ро слав Па пу га; 12. ју на: Да ви да – Јо ван ка Ба ну.

ВЕН ЧА НИ

11. ју на: Ива на Бо го је вић и Го ран Гво зде но вић, Ва ња Скан до ски и Мир ко Сте фа -

но вић, Ма ри ја на Ба ра баш и Ален Со фран, Ја сми на Јо вић и Ми ло мир Чко њо вић,

Да ни је ла Ми јај ло вић и Ми лош Мр ко њић, Је ле на Пе тро вић и Слав ко Чо ба нин, На -

та ли ја Га ше вић и Ми лан Ма ли но вић; 12. ју на: Сан дра Спа сић и Да ни слав Сто ја -

но вић, Све тла на Ни ко лин и Сам пат Су баш Ха ри дас, Иво на Шће па но вић и Бра ни -

слав Ко ша рић, Ми ли ца Ра до вац и Да рио Ко вје нић; 16. ју на: Ве сна Фи ли по вић и

Игор Фи ли по вић, Ђи на Бла га и Пре драг Бла га, Ива на По лић и Нај дан Ман чић.

УМР ЛИ

9. ју на: Све ти слав Ми ро са вљев (1949), Он дреј Зри њи (1956), Ма ри ја Бер ло ван

(1935), Не вен ка Ђу рић (1941), Да рин ка Ко са но вић (1935); 10. ју на: Де сан ка Жи -

ва ди но вић (1947), Ан ђа Зе че вић (1929), Ми ша Шви хран (1942), Вла ди мир Ђу кић

(1949), Ла зар Ву ји чин (1961), Ђор ђе Вељ ко вић (1940), Пе тар Ер ски (1930), Ста ни -

ја Бур ја но вић (1965); 11. ју на: Јо ван ка Ја го дић (1928). Об рад Кр не тић (1948), Са -

ша Оберк не жев (1962); 12. ју на: Ра дин ка Ди вјак (1923), Јел ка Јо цић (1932); 13. ју -

на: Дра го слав Кар бу нар (1958), Ја но Ху са рик (1951), На де жда Ча вић (1926); 14. ју -

на: Људ ми ла Ру зај ки на (1946), Ло ренц Ви дев ски (1958), Сте лу ца Чеб зан (1939);

15. ју на: Здрав ко Ми ло ва нов (1941), Ве ра Тур нић (1943), Де си ир Си мић (1958).

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

БЕЛА УКРШТЕНИЦА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

Сами откријте положај црних поља и упишите их у приложени лик.

Њихов број је означен у загради на крају описа за сваки ред и колону.

ВОДОРАВНО: 1. покровитељство (стр.) (0), 2. сој, врста – кретати се у

ваздуху (1), 3. песма похвалница – човек из Босне (1), 4. ознака за Пећ

– сајам – ауто-ознака Кикинде (2), 5. летовалиште у Истри – пролећни

месец (1), 6. инструмент за скидање зубног каменца (мед.) – хладно го-

дишње доба (1), 7. који врши потпуну политичку контролу (стр.) (0).

УСПРАВНО: 1. крах, слом (0), 2. име филмског редитеља Остојића

(„Саша”) (0), 3. инсект сличан пчели – спрат (хрв.) (1), 4. показна заме-

ница – долина, увала (лат.) (1), 5. други вокал – мера за нафту (1), 6.

бескућници, скитнице (0), 7. узан – ознака за тону (1), 8. име грузијског

редитеља Јоселијанија – предлог уз генитив (1), 9. биљка љутог корена

– спокој, тишина (1), 10. пустиња у Чилеу (0), 11. италијански ренесан-

сни сликар (Вечели) (0). 

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: протекторат, раса, ле-

тети, ода, Босанац, пе, вашар, ки, Анкаран, мај, скалер,

зима, тоталитаран. Магични штит 7 х 9: крстарити,

историјат, стотинари, Мариновић, кринолина, Мија

Витас, старинари. Укрштени слогови: пресавити, са-

латара, витамини, тиранија.Анаграми: (1) везни

играч, (2) ритуал, (3) Пеп Гвардиола, (4) друштвена

елита, (5) друштвена својина.

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9
Ево прилике да се окушате као састављач укрштенице. Уместо уоби-

чајених описа, дајемо по азбучном реду попис појмова од којих је саста-

вљен овај магични штит. Ваш задатак је да те појмове правилно уклопи-

те у приложени лик.

ИСТОРИЈАТ, КРИНОЛИНА, КРСТАРИТИ, МАРИНОВИЋ, МИЈА ВИ-

ТАС, СТАРИНАРИ, СТОТИНАРИ.

Сваки појам треба уписати у лик и водоравно и усправно.

АНАГРАМИ

(1) ПОЗИЦИЈА У ТИМУ

(3) ФУДБАЛСКИ ТРЕНЕР

(4) „КРЕМ” НАЦИЈЕ

ШТЕТА,  ВРЕДИ  НУЛА!

(5) ОБЛИК ВЛАСНИШТВА (М = Ш)

ИМА  ЈАВНУ  ВРЕДНОСТ

(2) ЦЕРЕМОНИЈА

Њега у фудбалу

краси НАЗИВ ЧИГРЕ,

вештим потезима

спаја нити игре

Тренерским се послом

студиозно бави,

ривала ПОГЛЕДА,

па тактику ПРАВИ.

Код УТРИЛА,

веле многи,

сликање је

обред строги.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1 2 3 4

1

2

3

4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. савити двоструко, једно

преко другог, 2. популарни назив за пехар који се доде-

љује победнику „Дејвис купа”, 3. корисни састојци хране,

4. терор, страховлада.



Ево ко је призвао кишу
Ужина за Наполеонов топ Порастао је од прошле године, зар не?

Извин’те, ГМО шаргарепо, нисмо вас

препознали, мислили смо да сте ананас

ФОТО-РЕПОРТАЖА
Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОДР ЖАН 14. ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ КАР НЕ ВАЛ У ПАН ЧЕ ВУ

ЖИ ВОТ ЈЕ ЛЕП ШИ КАД СИ ПОД МА СКОМ
Фи на ле пе то днев ног про гра ма
ово го ди шњег Ин тер на ци о нал -
ног кар не ва ла у на шем гра ду
одр жа но је у су бо ту, 18. ју на, а
као и сва ке го ди не, ве ли ки број
Пан че ва ца, Пан чев ки и го сти ју
из Ср би је и ино стран ства по -
себ но је ужи вао у ве ли кој ме ђу -
на род ној по вор ци. У њој се на -
шло чак три де сет се дам кар не -
вал ских гру па из Ср би је, Ма ке -
до ни је, Ита ли је, Сло ве ни је, Хр -
ват ске, Ру му ни је и Цр не Го ре.

Кљу че ви гра да пре да ти су у
ру ке кар не ва ли сти ма дан ра ни је,
у пе так, 17. ју на. Ма е стру Бо ри су
Ма ти је ви ћу уру чио их је гра до -
на чел ник Са ша Па влов. Том
при ли ком су се при сут ни ма
обра ти ли и Зо ра на Вла ду, ор га -
ни за тор ка кар не ва ла и Јо сип Си -
лов, пот пред сед ник Фе де ра ци је
европ ских кар не вал ских гра до -
ва. Си лов је по себ но по хва лио
пу бли ку ко ја пра ти ову ма ни фе -
ста ци ју из го ди не у го ди ну, ис та -
кав ши да је очи глед но да она во -
ли и раз у ме кар не вал. То се и по -
твр ди ло то ком чи та вог тра ја ња
ма ни фе ста ци је. Ве ли ко ин те ре -
со ва ње вла да ло је за све пра те ће
про гра ме – деч ји, му зич ки, кул -
тур но-умет нич ки, као и за Га -
стро-фе сти вал у Ули ци тра ди ци -
је (Ули ца Ни ко ле Те сле).

На рав но, нај ве ће ужи ва ње
сви ма је при чи ни ло пред ста -
вља ње кар не вал ских гру па то -
ком по вор ке ко ја се кре та ла од
ста ди о на „Ди на мо” до кра ја
Ули це вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка. Пљу сак, ко ји је на кар не -
ва лу у на шем гра ду већ по стао
тра ди ци ја, ни је из о стао ни овог
пу та, но до бру енер ги ју и ве се -
ло рас по ло же ње ни шта ни је
мо гло да по ква ри. Обла ци су се
раз и шли та ман на вре ме да би
крај про гра ма мо гао би ти обе -
ле жен на до сто јан на чин – ве -
ли ким ва тро ме том. А на кон
ње га, сва ко је кре нуо на сво ју
стра ну – ма ло број ни сво јим ку -
ћа ма, а сви оста ли на не ку од
жур ки ко је су при ре ђе не на
број ним ло ка ци ја ма у цен тру
гра да и ши ре.

Раз ли чи ти зву ци, рит мо ви и
ме ло ди је – од там бу ра ша, пре -
ко ро кен ро ла, сам бе, со у ла, на -
род ња ка, до раз ли чи тих ди-џеј
про гра ма сто пи ли су се у је дан.
И у том рит му њи ха ло се и не -
бо из над Пан че ва све док Ме -
сец ни је од ра дио сво ју сме ну...

Ако ко јим слу ча јем на кар -
не ва лу ни сте би ли, ево шта сте
про пу сти ли...

Ако сте били на примопредаји, тагујте се

Киша, киша, е па шта је...

Тако то раде Италијани Била је и Мери Попинс. Чу’ једна! Неколико! Не, не, није се тај филм снимао у Панчеву И живели су срећно и дуговечно... Крај!

Публику ништа не може изненадити Ексклузива! Једини доказ да је Пепељуга била ту!Јединствена прилика да седнеш на мокар

асфалт а да се мама не љути

Неки су били на слатким мукама Стигла је субота и с њом дуго ишчекивана поворка Без овог оркестра карневал не може почети

Почело је у петак поруком мира... Уследио је дечји програм... А било је и фине класичне музике... Кључеви града су напокон предати карневалистима

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан



Ме ђу на род ни тур нир у бад -
мин то ну за мла ђе ка те го ри је,
одр жан је од 16. до 19. ју на у
Но вом Са ду. Уче ство вао је ве -
ли ки број игра ча из се дам на -
ест зе ма ља из Евро пе и Ази је,
а у та ко ја кој кон ку рен ци ји
чла но ви БК-а Ди на мо осво ји -
ли су че ти ри ме да ље.

Ми ха ји ло Виг је у па ру с Вла -
дом Де хе ле а ном из Те ми шва ра
осво јио по бед нич ки пе хар. Ва -
ња Бо кан је за слу жио брон зу
по бе див ши у че тврт фи на лу До -
ми ни ка Ан дра са из Бра ти сла ве.
Др жав на пр ва ки ња у ка те го ри -

ји игра чи ца до је да на ест го ди -
на, Ма ри ја Са мар џи ја, осво ји ла
је две брон за не ме да ље, и то у
по је ди нач ној кон ку рен ци ји по -
бе дом над Алек сан дром Ва си -
ле вом из Бу гар ске и у ка те го ри -
ји жен ског ду бла с Пе тр ом Харт
из Ма ђар ске. На жа лост, по лу -
фи нал ни меч ду бло ва мо ра ла је
да пре да због бо ле сти. Ка та ри -
на Виг би ла је на до мак две ме -
да ље, али је по ра же на у два че -
тврт фи на ла, и то у син глу од
ри вал ке из Мол да ви је и ду блу с
Ду њом То до ро вић из Вр шца, од
так ми чар ки из Ру му ни је.

и да је ро ђе на да бу де вр хун -
ска атле ти чар ка.

Овом по бе дом, она је дру гу
го ди ну за ре дом по ста ла и спор -
ти ста с на ци о нал ним раз ре дом. 

Зо ра на је до би ла по зив се лек -
то ра на ше ре пре зен та ци је да на
пред сто је ћем Пр вен ству Бал ка -
на у ру мун ском гра ду Пи те шти -
ју на сту пи у три ди сци пли не и
то у тр ка ма на 100 и 200 ме та -
ра, али и у шта фе ти у ди сци -
пли ни на 4 x 100 м. Уз све то,
би ће и ре зер ва у на ци о нал ном
ти му у шта фе ти на 4 x 400 ме -
та ра. Ово је ње на пр ва го ди на у
се ни ор ској кон ку рен ци ји, а од
се лек то ра је већ озна че на као
атле ти чар ка ко ја ће би ти јед на
од но си ла ца на ци о нал ног ти ма.
У кон ку рен ци ји са Зо ра ном ,
би ће из у зет не атле ти чар ке са
Бал ка на ко је су већ осва ја ле ме -
да ље на Олим пиј ским игра ма,
свет ским и европ ским пр вен -
стви ма. Си гур ни смо да ће нас
Зо ра на до стој но ре пре зен то ва -
ти и да ће по ку ша ти да ис тр чи
сво је нај бо ље вре ме.

На ша су гра ђан ка је у не де -
љу, 19. ју на, на сту пи ла и у тр ци
на 200 ме та ра, где је осво ји ла
сре бр ну ме да љу јер је по ра же -
на од на ше олим пиј ске ре пре -
зен та тив ке Та ма ре Са ла шки.

Љу би те љи атле ти ке ће Пр -
вен ство Бал ка на из Ру му ни је
мо ћи да пра те и у ди рект ном
пре но су на пр вом ка на лу
„Спор тклу ба”.

СПОРТ
Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Шам пи он ка у тр ци 
на 100 ме та ра

Сле де ре пре зен та тив на
ис ку ше ња

Про шлог ви кен да, у Но вом
Са ду је одр жа но се ни ор ско
Пр вен ство Ср би је у атле ти ци,
на ко ме су уче ство ва ли го то во
сви на ши нај бо љи так ми ча ри
јер је над ме та ње у Срп ској
Ати ни ујед но би ло и из бор но
за са став на ше на ци о нал не се -
лек ци је ко ја ће уче ство ва ти на
Пр вен ству Бал ка на. У та ко ја -
кој кон ку рен ци ји, АК Ди на мо
још јед ном је био пра ви ре пре -
зент на ше га гра да.

Фе но ме нал на Зо ра на Бар -
јак та ро вић је у су бо ту, 18. ју -
на, по ста ла пр вак Ср би је у тр -
ци на 100 ме та ра и та ко до ка -
за ла да је ове го ди не нај бр жа
де вој ка у Ср би ји. Те шко је до -
ћи до спорт ског вр ха, али је
мно го те же на ње му и оп ста ти.
По ре зул та ти ма ко је је по сти -
за ла ове се зо не, од Зо ра не су
сви оче ки ва ли три јумф, па би
све осим осва ја ња нај сјај ни јег
од лич ја био не у спех. Те шко је
но си ти то бре ме... Ве ли чи на
спор ти сте огле да се упра во у
чи ње ни ци да ли мо же да се
из бо ри са та квим при ти ском.
Зо ра на Бар јак та ро вић је по ко
зна ко ји пут по ка за ла и до ка -
за ла да има шам пи он ски нерв

ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО У АТЛЕ ТИ ЦИ

ЗО РА НА НАЈ БР ЖА У СР БИ ЈИ
Чла но ви Из вр шног од бо ра
ФК-а Ди на мо 1945, за јед но
са спорт ским ди рек то ром
Ра до ви ћем, до не ли су од лу ку
да на ме сто но вог ше фа
струч ног шта ба уме сто Ми -
ро сла ва Ми ло ше ви ћа по ста -
ве про фе си о нал ног тре не ра,
на шег су гра ђа ни на, Ср ђа на
Жи вој но ва. Ње му ће у ра ду
по ма га ти спе ци ја ли ста за
рад с гол ма ни ма Не над Ни -
ко лић.

Жи вој нов по се ду је А ли -
цен цу УЕ ФА, а тре нер ску ка -
ри је ру је за по чео у Пар ти за ну,
ка да је био је дан од аси сте -
на та у ра ду са мла ђим се лек -
ци ја ма. Од 2001. до 2007. го -
ди не ра дио је у Ди на му, ка да
је са ка де ти ма „бр зог во за”
био и пр вак Вој во ди не. Већ
2007. пре у зео је во де ћи клуб
Тан за ни је, са њом је осво јио
две ду пле кру не, а уче ство -
вао је и Ли ги шам пи о на
Афри ке, као и на Ку пу кон -
фе де ра ци ја „цр ног кон ти -

нен та”. По сле ан га жма на у
Тан за ни ји, пре у зео је нај ве -
ћи клуб Уган де, где је ра дио
до 2012. го ди не, а по том је
пре шао у Ви јет нам, где је
пред во дио нај тро феј ни је
клу бо ве. 

Пр во оку пља ње се ни ор ске
се лек ци је за ка за но је за пе -
так, 24. јун, ка да ће се пр во -
тим ци упо зна ти са но вим
тре не ром, а већ у су бо ту Ди -
на мо 1945 ће од и гра ти ре ви -

јал ну утак ми цу у На ко ву, где
до ма ћин про сла вља ула зак у
ви ши ранг. По че так при пре -
ма се ни ор ске се лек ци је пла -
ни ран је за 13. јул.

И у омла дин ској шко ли
ФК-а Ди на мо 1945 до шло је
до од ре ђе них про ме на. Зо -
ран Не шко вић је за др жао по -
зи ци ју ко ор ди на то ра, али је
про мо ви сан и у тре не ра
омла дин ске се лек ци је. Ка де -
те ће пред во ди ти Кри сти јан
Сто ја нов, а пи о ни ре Го ран
Ама но вић. 

МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У БАД МИН ТО НУ

„ОПА СНА” ЧЕ ТВОР КА

Че твр ти пли вач ки ми тинг под
на зи вом „Кар не вал Пан че ва”,
ко ји је ор га ни зо вао ПК Ди на -
мо, одр жан је у су бо ту, 18. ју -
на. Ово так ми че ње одр жа но је
по сле две го ди не и по но во се
на ла зи у зва нич ном ка лен да ру
Пли вач ког са ве за Ср би је.

У на шем гра ду се над ме та ло
пре ко 200 так ми ча ра из два на -
ест клу бо ва и то: Је дин ство
(Ту зла), Олимп (Пан че во), На -
пре дак (Кру ше вац), БПК (Бе о -
град), Но ви Сад, Про ле тер
(Зре ња нин), ПК НУН, Спа р та
(Пан че во), Ба ра ку да (Бе о -
град), Пар ти зан (Бе о град),
Вој во ди на (Но ви Сад) и до ма -
ћин Ди на мо.

Клуб ор га ни за тор пред ста -
вио се пу бли ци са 60 сво јих
чла но ва ко ји су се над ме та ли
у свим уз ра сти ма и ка те го ри -
ја ма, а не ки пли ва чи су на сту -
па ли у ви ше ди сци пли на. Ди -
на мо је био нај у спе шни ји

клуб, јер су ње го ви пли ва чи и
пли ва чи це одво ји ли чак 91
ме да љу и то – 42 зла та, 25
сре бр них од лич ја и 24 брон зе.
За нај бо ље так ми ча ре у сво -
јим ка те го ри ја ма про гла ше но
је пет так ми ча ра овог пан че -
вач ког клу ба – Пе тар Ран ко -
вић, Ва ња Гру јић, На та ша
Пра ска ло, Ма ри на Та па ла га и
Ан дреа Нађ. 

– У са му ор га ни за ци ју овог
так ми че ња би ло је укљу че но
мно го фак то ра, чак смо би ли у
ма лој ди ле ми да ли ће мо уоп -
ште да одр жи мо ми тинг, има -
ју ћи у ви ду вре мен ске (не)при -
ли ке. Ипак, уз ве ли ку бор бу и
за ла га ње љу ди из ЈКП-а „Мла -
дост” ус пе ли смо све да сре ди -
мо. Же лим да се за хва лим и
ро ди те љи ма де це из на шег клу -
ба ко ји су уче ство ва ли у са мој
ор га ни за ци ји. Три да на пре
так ми че ња сви смо би ли ов де
на ба зе ну и при пре ма ли ста зе,
по ста вља ли елек тро ни ку, за -
ста ви це и све што нам је нео п -
ход но. Би ло је за и ста озбиљ ног
ра да и још јед ном бих се за хва -
лио сви ма ко ји су нам по мо гли
– ре као је Де јан Дра го вић,
пред сед ник ПК-а Ди на мо.

По че ти ри злат не ме да ље из
до ма ћег клу ба осво ји ли су: Пе -
тар Ран ко вић, На та ша Пра ска -

ло, Ва ња Гру јић, Ан дреа Нађ и
Ка та ри на Бе лић, а као и сва ке
го ди не, јед но од за ни мљи ви јих
над ме та ња на овом ми тин гу
би ло је так ми че ње ме шо ви тих
шта фе та у тр ци на 8 x 50 ме та -
ра сло бод ним сти лом. Ове го -
ди не нај у спе шни ја је би ла шта -
фе та зре ња нин ског Про ле те ра,
дру го ме сто при па ло је еки пи
Ди на ма, а тре ће шта фе ти Но -
вог Са да. Тим Ди на ма чи ни ли
су: Ду ња Ни шић, Ва ња Гру јић,
Пе тар Ран ко вић, Стра хи ња
Шон дић, Ка та ри на Бе лић, Ан -
ђе ла Ста ни ми ро вић, Вук Ми -
ло са вље вић и Ог њен Стој шић.

По ред по ме ну тих пли ва ча и
пли ва чи ца, ме да ље су за Ди -
на мо осва ја ли и: Вик тор Нађ,
Ми лош Пе тро вић, Ла зар Цве -
јић, Ог њен Стој шић, Ми хај ло
Ла за ре вић, Ду ња Сто ев, Ма ри -
на Та па ла га, Ива на Гој со вић,
Ања Гво зде но вић, Те о до ра
Но гу ло вић, Ду ња Ни шић, Је -
ле на Вр хо вац, Стра хи ња Јо ва -
но вић, Ни ко ла Ла ти но вић,
Стра хи ња Шон дић, Мар ко
Гру јић, Сте фан Мил те но вић,
Ми лош Цве јић, Ла на Мол нар,
Ср на Ми лу ти но вић, Мар та
Кон стан ти нов, За ра Јо ва но -
вић, Сте фан Мил те но вић, Не -
ма ња Лу кић, Сте фан Сто ја нов,
Ог њен Сто ја нов, Мар ко Гру -
јић, Вук Ми ло са вље вић, Да ни -
ел Ке ле мен, Ма ша Ви да ко вић,
Ан ђе ла Ста ни ми ро вић и Ни на
Бу да лић.

МЕ ЂУ НА РОД НИ МИ ТИНГ „КАР НЕ ВАЛ ПАН ЧЕ ВА”

ПЛИ ВА ЧИ МА ДИ НА МА ДЕ ВЕ ДЕ СЕТ МЕ ДА ЉА

ПРО МЕ НЕ У ФК-у ДИ НА МО 1945

СР ЂАН ЖИ ВОЈ НОВ НО ВИ ШЕФ

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ТРОФЕЈИ ИЗ БЕ О ГРА ДА

У СЦ-у „Шу ми це” у Бе о гра -
ду, у ор га ни за ци ји ЏК-а Ра -
ко ви ца, про шлог ви кен да је
одр жан џу до тур нир за де цу,
под на зи вом „Ра до мир Ко ва -
че вић Џи ги”. У кон ку рен ци -
ји од око 400 ма лих бо ра ца

из Ре пу бли ке Срп ске и Ср би -
је, од лич не ре зул та те оства -
ри ли су и на ши су гра ђа ни.

Ди на мо се пред ста вио са
три на ест так ми ча ра ко ји су
осво ји ли де сет ме да ља.

Највредније трофеје за ра -
ди ли су Милица Секуловић и
Матеја Зубовић, сребром су
се окитили Јелена Сто ја нов -
ски и Филип Француз, а
бронзе су заслужили: Матеја
и Марија Стојановски, Ни ко -
ла Мирковић, Милена Се ку -
ло вић, Ђорђе Јакимовски и
Или ја Тепшић.

Одлични су били и пио ни -
ри  ЏК-а Панчево који су
тро фејну ризницу обогатили
с пет медаља.

Сребрна одличја освојили
су: Немања и Милица Ни шић,
Катарина Путић и Ла зар Ал -
бијанић, а бронзом се окитила
Нина Албијанић.

ОД ЛИЧ ЈА И ЗА СПА Р ТУ

На отво ре ном ба зе ну на Стре ли шту над ме та ли су се и чла но ви
ПК-а Спа р та из на ше га гра да, ко ји су осво ји ли де вет ме да ља.

Нај у спе шни ји је био Ми лош Ми хај ло вић ко ји је у гру пи де -
ча ка од 16 и 17 го ди на осво јио три злат не ме да ље, што му
је до не ло и при зна ње за нај бо љег пли ва ча ми тин га у сво јој
кон ку рен ци ји. 

Сјај на је би ла и Ања Ја ки мов ски ко ја се та ко ђе оки ти ла с
три нај сјај ни ја од лич ја. Ми лош Тра ја нов ски је за ра дио два
сре бр на од лич ја, док се Ми ро слав Фун ћик оки тио зла том.

Међународни пливачки ми-
тинг „Трофеј Београда” одр-
жан је прошлог викенда на
затвореном олимпијском ба-
зену СРЦ-а „Милан Гале Му-
шкатировић” у нашем глав-
ном граду.

На овом такмичењу уче-
ствовало je 234 учесника из
34 клуба из Мађарске, Тур-
ске, Словеније, БиХ и Србије.
ПК Спарта из нашега града
представљале су Јована Бог-
дановић и Валери Швигир
које је предводио тренер Не-
над Јовић.

Обе пливачице наступале
су у апсолутној категорији и
обе су се окитиле најсјајни-

јим одличјима. Јована је
тријумфовала у трци на 200
метара прсно, док је Валери
била најбржа у надметању на
50 метара леђно. 

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

ДВЕ ДЕВОЈКЕ – ДВА ЗЛАТА



Удру же ње „Жи во јин Ми шић”
из Бе о гра да је и ове го ди не, по
че твр ти пут за ре дом, ор га ни зо -
ва ло пре сти жни по зив ни тур -
нир под на зи вом „Но ве на де
ша ха”. Ово елит но так ми че ње
углав ном оку пља осва ја че ме -
да ља са др жав них пр вен ста ва и
сва ке се зо не по ме ра гра ни це –
ка ко у ор га ни за ци ји ша хов ских
тур ни ра, та ко и по бро ју и фон -
ду на гра да за уче сни ке.

На све ча ну ма ни фе ста ци ју,
као и про шле го ди не, по зван
је и наш су гра ђа нин Мар ко
Ми ла но вић, тро стру ки ка дет -
ски пр вак Ср би је. О то ме ка -
ква је би ла ор га ни за ци ја овог
ша хов ског спек та кла до вољ но
го во ри чи ње ни ца да су пар ти -
је игра не на елек трон ским та -
бла ма и ди рект но пре но ше не
на ви део-би му и пре ко Ин тер -

не та, па су љу би те љи ша ха
има ли при ли ку да Мар ко ве
бра ву ре на ша хов ској та бли
пра те и ужи во.

Так ми че ње је одр жа но у
Све ча ној са ли цен трал ног до -

ма Вој ске Ср би је у Бе о гра ду,
не ка да култ ном ша хов ском
ме сту ста ре Ју го сла ви је.

Иа ко се и ово га пу та над ме -
тао с ри ва ли ма две го ди не
ста ри јим од се бе, то Мар ку

ни је пред ста вља ло про блем
да још јед ном оства ри из ван -
ре дан ре зул тат: С Алек сан -
дром Са ви ћем, зва нич ним ка -
дет ским пр ва ком Ср би је пре
две го ди не, Мар ко је по де лио
пр во ме сто. Из се дам пар ти ја
обо ји ца су осво ји ли по шест
по е на, чак 2,5 ви ше од тре ће -
пла си ра ног, па је ор га ни за тор
од лу чио да за не ма ри до дат не
кри те ри ју ме и на гра ди их
пот пу но јед на ко.

Та ко је осим пе ха ра, ме да ље
и бо га тих роб них на гра да,
Мар ко осво јио и спе ци јал ни
по клон – пре ми јум члан ство
за во де ћи свет ски струч ни сајт
о ша хов ским отва ра њи ма. На -
да мо се да ће ова вред на на -
гра да по мо ћи на шем мла дом
су гра ђа ни ну да још ви ше уна -
пре ди сво ју игру пред ве ли ка
так ми че ња ко ја му пред сто је.

Под се ћа мо да ће Мар ко бо -
је на ше зе мље бра ни ти нај пре
на Европ ском пр вен ству, а за -
тим и на ме ђу на род ном ин -
тер нет ме чу ре пре зен та ци је
Ср би је, ко ји је за ка зан за 17.
сеп тем бар.

СПОРТ
Петак, 24. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Странe припремио
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Фан та стич не во жње 
у Ошер сле бе ну

Сле ди над ме та ње 
у Со чи ју

Сјај ном во жњом у ква ли фи ка -
ци ја ма, у ко ји ма је осво јио пр -
во ме сто и пет но вих бо до ва,
Ду шан Бор ко вић је за по чео
ше сти ТЦР ви кенд (18. и 19.
јун) на ста зи Ошер сле бен у
Не мач кој. Та ко је наш ас сте -
као услов да на пр вој тр ци
стар ту је с пол по зи ци је, а у
дру гој са де се тог ме ста, на
осно ву пра ви ла обр ну тог по -
рет ка из ква ли фи ка ци ја.

Иа ко тре нин зи ни су обе ћа -
ва ли, с об зи ром на про мен љи -
ве вре мен ске усло ве у ко ји ма
су се сме њи ва ли ки ша и сун -
ча ни ин тер ва ли, то ком ква ли -
фи ка ци ја су се све коц ки це
ко нач но сло жи ле, па је во зач
НИС-пе тр ол и Б3 реј синг ти ма
де мон стри рао сво ју бр зи ну на
нај бо љи мо гу ћи на чин. Бор ко -
вић је имао дру го, а за тим и
пр во нај бо ље вре ме да на. То -
ком ква ли фи ка ци ја је на ста зи
све вре ме би ло сун ча но...

– Та ква во жња ми је би ла по -
треб на у овом тре нут ку. Сре ћан
сам јер сам осво јио пол по зи ци -
ју и бо до ве по сле не ко ли ко по -
сних ви кен да. Не мо гу би ти за -
до во љан до са да шњим ис хо дом
пр вен ства, али на дам се да сам
све ло ше ства ри оста вио иза се бе.
У ша ли сам до био епи тет го спо -
да ра ква ли фи ка ци ја и ка та сто фе
на тр ка ма. Ето, са да ра дим на
то ме да то де ман ту јем – у ша ли
је Ду ца про ко мен та ри сао ис ход
ква ли фи ка ци ја.

За ни мљи во је да је срп ски
ас је ди ни во зач ко ји се у до са -
да шњем то ку ТЦР шам пи о на -
та два пу та из бо рио за пол по -

НА СТА ВЉЕН СВЕТ СКИ ТЦР ШАМ ПИ О НАТ

ДУ ЦА ОПЕТ НА ПО ДИ ЈУ МУ

ти и из ле та ња, ко ји су би ли
про у зро ко ва ни кли за вом ста -
зом, али и не а де кват ним гу ма -
ма с об зи ром не то да је тр ка
стар то ва ла по су вом вре ме ну,
а он да је по че ла да па да ки ша. 

Го то во то ком це ле тр ке бор -
ба за по сто ље во ди ла се из ме ђу
срп ског аса, ње го вог клуп ског
ко ле ге Хо мо ле и Бу ри ја, да би
на кра ју во за чи Б3 реј синг ти -
ма за у зе ли пр ва два ме ста на

Пан че вач ка фуд бал ска оа -
за, ка ко мно ги зо ву ста ди он
ФК-а Мла дост у Вој ло ви ци,
у су бо ту, 25. ју на, по но во ће
би ти ис пу ње на по зи тив ном
енер ги јом и до бр ом ат мос -
фе ром.

На ста вља се тра ди ци о -
нал но дру же ње Мла до сти и
НК-а Ма леч ник из Сло ве -
ни је. Про шле го ди не су
Вој лов ча ни ишли пут Ма -
ри бо ра, а са да је вре ме да
се уз вра ти го сто прим ство.

Од 16 са ти, на про гра му
је утак ми ца ве те ра на, а по -
том ће на те рен у Вој ло ви -
ци ис тр ча ти се ни ор ске еки -
пе ФК-а Мла дост и НК-а
Ма леч ник.

По тра ди ци ји, по сле од и -
гра ва ња ме че ва сле ди дру -
же ње. Уз иће и пи ће, при го -
дан му зич ки про грам и опу -
ште но ћа ска ње, при ја тељ -
ство се са мо учвр шћу је. Та ко
је већ го ди на ма. Та ко то ра ди
ФК Мла дост из Вој ло ви це... 

ФУД БАЛ СКО ДРУ ЖЕ ЊЕ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

МЛА ДОСТ ДО ЧЕ КУ ЈЕ МА ЛЕЧ НИК

НО ВЕ НА ДЕ ША ХА

ВЕ ЛИ КЕ МАЈ СТО РИ ЈЕ МА ЛОГ МАР КА

Про шлог ви кен да је у на шем
глав ном гра ду одр жа но Пр -
вен ство Бе о гра да у бо ри лач кој
ди сци пли ни К1. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји над ме тао се и
наш су гра ђа нин, члан КБК-а
Но ви Бе о град и „Срп ске Спа р -
те” Ог њен Дра го је рац.

Да пан че вач ки „спар тан ци”
ни су са мо од лич ни спор ти -
сти, већ да су и пра ви љу ди,
по ка зао је и овај шам пи о нат.

На и ме, Ог њен је био но си -
лац у сво јој гру пи, па је у пр вом
ко лу био сло бо дан. По том 
је у по лу фи на лу са вла дао
Па вла Ра до је ви ћа из КБК-а
По бед ник и пла си рао се у
фи на ле.

У ме чу за злат но од лич је
за ри ва ла је имао клуп ског
дру га Ни ко лу Дра ги ши ћа.
Оги је био фа во рит, али...
Ме ча ни је ни би ло. Бор ци су
од лу чи ли да не ра де фи на ле,
па је о злат ној ме да љи од лу -
чи вао ба че ни нов чић. Та ко је
тро феј при пао Ни ко ли, док
се Оги оки тио сре бр ним од -
лич јем.

Леп гест на шег су гра ђа ни -
на, ко јим је свом клуп ском
дру гу дао под стрек за да љи
на пре дак. И ово га пу та, са
на шим бор цем су би ли и ње -
го ви тре не ри Жељ ко Ву ко -
вић, Зо ран Ста врев ски и Зо -
ран Ра ја чић. 

ПР ВЕН СТВО БЕ О ГРА ДА У ДИ СЦИ ПЛИ НИ К1

ОГИ ПО КЛО НИО ЗЛА ТО!

зи ци ју. Пр ви пут у Бел ги ји, на
ста зи Спа Фран ко шамп и са да
у Не мач кој.

По сле фан та стич них ква ли -
фи ка ци ја, су тра дан, усле ди ле
су глав не тр ке. Ду ца Бор ко вић
био је ма е стра лан, по ка зао је
због че га спа да у нај бо ље ау то -
мо би ли сте ко је је Евро па ика -
да има ла...

Фан та стич ном во жњом на
ста зи Ошер сле бен, наш су гра -
ђа нин осво јио је дру го ме сто и
по сто ље на обе тр ке. Та ко је
Ду ца то ком ше стог тр кач ког
ви кен да при ку пио че тр де сет
је дан бод и са да у ге не рал ном
пла сма ну за у зи ма осму по зи -
ци ју са укуп но осам де сет осам
по е на. Исто вре ме но је Б3 реј -
синг тим био нај бо љи тим
про шлог ви кен да.

Пр ву тр ку, у ко јој је наш ас
стар то вао са пол по зи ци је,
обе ле жи ли су број ни ин ци ден -

во то ком це ле дру ге тр ке бе ле -
жио нај бр же кру го ве.

– Био је то сја јан ви кенд. Баш
оно што ми је нај ви ше тре ба ло.
Ова ко се вра ћа са мо по у зда ње и
на дам се да ћу овим тем пом на -
ста ви ти у Со чи ју и да ћу на
крат ку лет њу па у зу оти ћи са
још но вих бо до ва – ре као је
Бор ко вић по сле тр ке.

За хва љу ју ћи нај бо љем срп -
ском ау то мо би ли сти на ша зе -

по сто љу, а тре ће ме сто при па -
ло је Џеј мсу Не шу.

Бри ли јант на во жња на шег
аса на ста ви ла се и у дру гој тр -
ци на ко јој је Бор ко вић стар -
то вао де ве ти, а већ у пр вом
кру гу из био је на че твр ту, па
за тим и на тре ћу по зи ци ју. У
де ве том кру гу је Ду ца пре сти -
гао и Ка џа ју, па је из био на
дру го ме сто, где је и за вр шио
дру гу тр ку и осво јио но вих
осам на ест бо до ва. Нај бо љи
срп ски ау то мо би ли ста је го то -

мља има ла је сјај ну ре кла му у
Не мач кој. На и ме, на ста зи је
ста јао ба нер ко ји су по ста ви ли
чел ни ци ТЦР-а, на ко јем је
пи са ло „Invest in Serbia” (Ин -
ве сти рај те у Ср би ју), а иста ре -
кла ма би ће по ста вље на и у Ру -
си ји, као и на јед ној од азиј -
ских тр ка.

Сле де ће две рун де ТЦР
шам пи о на та во зе се 3. ју ла у
Со чи ју. Ду ца је по но во на по -
бед нич ком ко ло се ку.

Срећ но, мај сто ре!

ФК „Мика Антић” из нашега
града је од 9. до 15. јуна орга-
низовао традиционални ме-
моријални турнир, једанаести
по реду, под називом „Чика
Зука”, у знак сећања на осни-
вача овог спортског колекти-
ва Милорада Зукића.

Надметало се преко деве-
дест екипа из Србије и БиХ, са
преко хиљаду дечака и девој-
чица. Део сјајног фудбалског
амбијента чинили су и родите-
љи малишана, али и бројни го-
сти и пријатељи који су желели
да погледају неку од утакмица. 

– Хвала свим родитељима
на спортском навијању, а
учесницима турнира на фер
и коректној игри. Захваљу-
јем се и Драгану Пивљанину
на великој помоћи у органи-
зацији –рекао је Слободан
Зукић председник ФК-а
„Мика Антић”.

Од екипа учесника из
Панчева и околине, најбо-
љи резултат остварио је
ОФК Стенли из Глогоња,
који је тријумфовао у гене-
рацији дечака рођених
2003. године. 

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „ЧИКА ЗУКА”

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА
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Со ња Ги гић, 
гим на зи јал ка:

За ви кенд ћу учи ти 
за при јем ни за упис 
на фа кул тет. Пла ни рам
и да про ше там с 
дру штвом ка ко бих 
на пра ви ла па у зу 
и ма ло се од мо ри ла.

Са ра Жив ко вић,
уче ни ца:

По што сам на рас пу сту,
ви кенд ћу ис ко ри сти ти
да иза ђем на по ље и
дру жим се с при ја те љи ма.
У не де љу пла ни рам 
да одем на кон церт 
Ри бље чор бе.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

За кон при вла че ња
За тек неш се у Со ка че ту и слу чај но ти пред очи ма бље сне овај

нат пис. Тво ја пр ва ми сао је:

а) Ово је сја јан знак! Че ка ме не што фан та стич но!

б) Не до па дам се се би и не за слу жу јем ни шта до бро.

в) Ја сам бак суз и овим нат пи сом ми се очи то жи вот ру га.

Ре ше ње те ста: Ка ко зра чиш, та ко при вла чиш.

Огле дал це, огле дал це
Ше таш Кор зо ом и угле даш на по себ ном ме сту ис пи са не ове ре -

чи. Ти ћеш по ми сли ти:

а) Ни шта, јер ни кад не при ме ћу јем та кве ства ри.

б) Осмех ну ћу се и за хва ли ти на днев ној до зи мо ти ва ци је.

в) По ми сли ћу да су ху ли га ни на ру жи ли град. Ту га и ужас!

Ре ше ње те ста: Ва ше ми сли су ва ше огле да ло.

Из бор је увек твој
Овај гра фит тра жи искре ност: за ко га увек про ла зи тво је вре ме?

На шта и ко га га тро шиш?

а) На се бе и оне ко је во лим. Жи вим тре нут ке пу ним плу ћи ма.

б) Ах, на по сао и енер гет ске вам пи ре. То је та ко ис цр пљу ју ће!

в) На те ле ви зи ју, ве сти и дру штве не мре же.

Ре ше ње те ста: Ако ни сте ода бра ли „а”, или сте у де пре си ји или

сте на до бр ом пу ту ка њој. Ме њај те се!

Сте фан Го ра но вић,
сред њо шко лац:

По ку ша ћу се бе да 
на те рам да учим, за тим
ћу се пра ви ти да то 
ра дим, а на кон то га, 
ка да од у ста нем, иза ћи
ћу да про ше там, а мо жда 
уве че иза ђем у град 
с дру штвом.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

СПОРТСПОРТ

Од 25. јуна до 3. јула у Београду и
Панчеву ће бити одржано 24. по ре-
ду Светско школско првенство у од-
бојци. На овом великом такмичењу
нашу земљу ће представљати Сред-
ња школа „Велико Градиште” у му-
шкој конкуренцији, као и екипа
Спортске гимназије из Београда у
надметању одбојкашица.

У Хали спортова на Стрелишту ће
бити одиграно шест мечева у групној
фази, а потом још осам утакмица у
даљој фази такмичења. У Панчеву ће
играти тимови из Ирана, Немачке,
Данске и Јерменије.

Градоначелник Саша Павлов, као
један од чланова организационог ко-
митета, напоменуо је да је поносан
што ће Панчево бити домаћин Свет-
ског школског првенства у одбојци и
позвао је све љубитеље спорта да до-
ђу и гледају утакмице, посебно јер ће
улаз у Халу спортова бити бесплатан.
Градоначелник је такође позвао све

суграђане да покажу гостопримство
свим екипама и тиме потврде да је
Панчево град спорта.

Градски менаџер Александар Фар-
каш је у име ресора за спорт, али и у
име Спортског савеза Панчева по-
звао све заинтересоване да се одазо-
ву и помогну у организацији и
волонтирању, уз слоган светског пр-
венства „Звони–одбојка зове!”

Град Панчево позива све суграђа-
не који су заинтересовани да волон-
тирају и да помогну организацији
овог великог и лепог догађаја, да се
јаве на број техничког партнера у ор-
ганизацији – ОК Одбојка 013 (063/
811-8997), путем фејсбук странице
Одбојка 013, или на и-мејл адресу
od boj ka013@yahoo.com.

На овом првенству право учешћа
имају дечаци и девојчице рођени из-
међу 1996. и 1998. године. Београд
ће уз помоћ Панчева, угостити 768
учесника из 35 држава, укупно 64
екипе, 32 женске и 32 мушке.

У недељу, 26. јуна, у Хали спорто-
ва на Стрелишту, од 14 сати играју
Иран и Јерменија, а потом ће снагу
одмерити Немачка и Данска. У по-
недељак, 27. јуна, програм почиње
већ у 10 сати, утакмицом Јерменија–
Данска, потом се састају Иран и Не-
мачка, па Немачка и Јерменија и
Данска и Иран.  A. Живковић

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У НАШЕМ ГРАДУ

ЗВОНИ – ОДБОЈКА ЗОВЕ!

Уче ни ци сред ње Тех нич ке шко ле
„23. мај” до би ли су у сре ду, 22. ју на,
у школ ском дво ри шту два но ва те ре -
на, ко је је по чет ком ове го ди не фи -
нан си рао По кра јин ски се кре та ри јат
за спо рт и омла ди ну. 

Ма ри ни ка Те пић, до ско ра шња се -
кре тар ка по ме ну тог ор га на из вр шне
вла сти, ка за ла је да је то по след њи
ка пи тал ни про је кат у Пан че ву за
вре ме ње ног ман да та.

– Вред ност те ре на из но си око 7,7
ми ли о на ди на ра, је дан је за ко шар ку

и од бој ку, а дру ги је са спра ва ма за
ве жба ње на отво ре ном – и оба има ју

без бед но сну тар тан ску под ло гу. Уко -
ли ко се упра ва шко ле бу де сло жи ла,
у пе ри о ди ма кад не ма на ста ве, њих
ће мо ћи да ко ри сте де ца, мла ди и
ста ри ји ко ји жи ве на Ко те жу – из ја -
ви ла је Те пи ће ва.

С об зи ром на то да је не дав но на -
стра дао је дан уче ник тех нич ке шко -
ле, ђа ци су тог да на у знак се ћа ња на
свог дру га ра ор га ни зо ва ли ко шар ка -
шко так ми че ње ко је су на зва ли „Ме -
мо ри јал ни Пе кин тур нир”.

С. П.

ОТВО РЕ НИ НО ВИ ТЕ РЕ НИ У ТЕХ НИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Одр жан „Ме мо ри јал ни Пе кин тур нир”

По во дом са о бра ћај них не -
сре ћа са тра гич ним ис хо -
дом ко је су се до го ди ле 21.
ју на у Гло го њу и 22. ју на на
Ба ва ни штан ском пу ту,
„Пан че вац” не зва нич но са -
зна је да ће са о бра ћај на по -
ли ци ја ин тен зи ви ра ти
кон тро ле на при ла зним
пу те ви ма гра ду, окол ним
се ли ма и у са мом Пан че ву. 

Под тим се под ра зу ме ва
да ће се по ве ћа ти број са о -
бра ћај них па тр о ла и ра да -
ра ко ји ће над зи ра ти во за -

че, па би они тре ба ло да
при ла го де бр зи ну. 

Во за чи би тре ба ло да па зе
и због ве ли ких вру ћи на и
спа ри не јер ће због тих не по -
вољ них вре мен ских усло ва
за мно ге во жња би ти те же
под но шљи ви ја не го у нор -
мал ним окол но сти ма. Ина -
че, ових да на је у це лој Ср би -
ји по ве ћан број уде са са те -
шким ис хо дом и по гор ша на
је си ту а ци ја у са о бра ћа ју. 

Под се ћа мо, у са о бра ћај -
ној не сре ћи ко ја се до го ди -

ла у Гло го њу, 21. ју на, у по -
днев ним са ти ма, те шко је
по вре ђен че тр де се то го -
дињ ши би ци кли ста на кон
што га је уда рио ау то мо -
бил. 

Иа ко је од мах пре ба чен у
бол ни цу, он је ка сни је пре -
ми нуо. Ко је крив за овај
удес зна ће се тек ка да бу де
за вр ше на ис тра га у Основ -
ном су ду. 

Дру ги са о бра ћај ни удес
до го дио се 22. ју на, око 18
са ти, код ка фа не „Ко ли ба”

на Ба ва ни штан ском пу ту.
Ка ко нам је ре че но у
Основ ном јав ном ту жи ла -
штву у овој не сре ћи уче -
ство ва ла су два во зи ла и
мо то ци кли ста ко ји је во -
зио ка Ба ва ни шту. 

По вре де ко је је за до био
би ле су та ко те шке да је на
ли цу ме ста пре ми нуо. И у
овом слу ча ју ће узрок не -
сре ће би ти по знат тек ка да
се окон ча ис тра га у Основ -
ном су ду. 

М. Г. 

ПО ВО ДОМ УЧЕ СТА ЛИХ УДЕ СА СА НАЈ ТЕ ЖИМ ПО СЛЕ ДИ ЦА МА

Са о бра ћај на по ли ци ја по ја ча ва кон тро ле


