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ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

УПОЗОРЕЊЕ СА ИНСТИТУТА „БАТУТ”

АКО ПУТУЈЕТЕ НА БЛИСКИ ИСТОК,
ЧУВАЈТЕ СЕ КОРОНА ВИРУСА

КАДА ЈЕ ОПРАВДАНО ДА
СЕ ПОЗОВЕ ХИТНА ПОМОЋ

КОЈА СУ МЕДИЦИНСКА СТАЊА УРГЕНТНА страна 6

Како смо се купали пре једног века страна 25

ОВО СЕ НЕ УЧИ У ШКОЛИ

До грла чедно, 
а испод воде...

ОВО СЕ НЕ УЧИ У ШКОЛИ

До грла чедно, 
а испод воде...

Како смо се купали пре једног века

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА
МАТУРСКИХ ИСПИТА

Џаба вам
новци!

Мултијезички додатак – на македонском језику

Мултијазичен додаток – на македонски јазик » стране I-VIII
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ТРАФИКИНГ – ТРГОВИНА ЉУДИМА И ЊЕНА ПРЕВЕНЦИЈА

Уги ну ће
иде о ло ги је

У ова, ка ко су мно ги у ста њу да
изговорe, ул тра ма те ри ја ли стич -
ка вре ме на сход но то ме не ма -
ли број љу ди сма тра ка ко је иде -
о ло ги ја пот пу но иш че зла. Као,
не ма ви ше ре во лу ци о нар них
на го на, ни ти љу ди ко ји су
спрем ни да се жр тву ју, по мо -
гућ ству це лог се бе, ка ко би не -
што фун да мен тал но про ме ни -
ли за оп ште до бро.

Пре ма тој шко ли раз ми шља -
ња, да на шње хо мо са пи јен се не
сти му ли ше чак ни то што би за
со бом оста ви ли пле ме ни то де -
ло, ко је би да ле ко над жи ве ло
њи хо во фи зич ко по сто ја ње. Не
ха ју они ни за не ка кве спо ме -
ни ке или на зи ве ули ца, као ни
за то да би евен ту ал но њи хо ви
под ви зи мо гли да уђу у уџ бе ни -
ке и по слу же по ко ле њи ма као
смер ни це за угле да ње.

Реч ју, у овом мо мен ту ни пет
па ра се не да је за то шта ће оста -
ти за на ма. У не ма те ри јал ном
сми слу, на рав но. Све је из гле да
у тим па ра ма и не ка ко све де но
на тре ну так са да шњи, од но сно
на то ка ко ће мо га про жи ве ти.
По мо гућ ству, што ком фор ни је
и лук су зни је.

А не та ко дав но на ши пре ци
ми сли ли су дру га чи је. Ве о ма
че сто би ли су уме ре не па три о -
те, или ле ви ча ри до ко ске, или,
на су прот то ме, за дри гли на ци -
о на ли сти.

Не појм љи во је, на при мер, из
овог угла по сма тра но, да је не -
ко три де се тих го ди на про шлог
ве ка због уве ре ња за пу цао на
Пи ри неј ско по лу о стр во, ка ко би
у Шпан ском гра ђан ском ра ту
ги нуо у име та да на пред них ко -
му ни стич ких на че ла.

А да нас иде о ло ги ја јед но -
став но не ма. Не ра чу на ју ћи тек
по не ког ста ро вре ме ног илу зи -
о ни сту...

Ту (не) тре ба убро ја ти оне ко -
ји на ло кал ном пла ну де лу ју за
оп ште до бро. Ипак, и то се мо -
же про ту ма чи ти као же ља за не -
чим од мал те не ди рект не лич -
не ко ри сти.

С тим у ве зи, симп то ма ти чан
је при мер су гра ђа ни на ко ји је
сво је вре ме но ушао у стран ку и
до слов це ги нуо за ту иде ју. Већ
на кон не ко ли ко ме се ци пред -
сед ник ло кал ног од бо ра га је
уо чио и при шао му с ди рект -
ним пи та њем: шта је крај њи
циљ то ли ког за ла га ња? Ка да је
овај од го во рио да га је ди но за -
ни ма оп ште до бро, „пре ка ље -
ни” по ли ти чар ни је из др жао и
го то во љу ти то про гла сио га је
лу да ком, уз обра зло же ње да та -
ко не што не по сто ји!

Али да ли је баш та ко...

У окви ру ре зо лу ци је „По бољ ша ње ко -
ор ди на ци је на по ра про тив тр го ви не
љу ди ма”, усво је не на 68. за се да њу Ге -
не рал не скуп шти не Ује ди ње них на -
ци ја но вем бра 2013. го ди не, уста но -
вљен је Свет ски дан бор бе про тив
тр го ви не љу ди ма. Ове го ди не, 30. ју -
ла, обе ле жен је ше сти пут, а ве ли ком
бро ју гра до ва на пла не ти при дру жио
се и наш, и то пре ко Цр ве ног кр ста
Пан че во и Ти ма за бор бу про тив тр -
го ви не љу ди ма ко ји је обра зо ва ло
Град ско ве ће.

У тр жном цен тру „Биг”, на пла тоу код
би о ско па, 30. ју ла пред ве че би ло је не -
ко ли ко де се ти на де це, ро ди те ља и ак -
ти ви ста Цр ве ног кр ста у пре по зна тљи -
вим уни фор ма ма. Вре ва, рас по ло же ни
клин ци и во лон те ри, не ко ли ко пунк -
то ва са ин те ре сант ним „играч ка ма”...

Би ло је ја сно да се не што ва жно, у
ин тер ак тив ном окру же њу, до га ђа...

Пла во ср це

Пан че вач ки Цр ве ни крст ор га ни зо вао
је раз ли чи те ак тив но сти на ме ње не
свим уз ра сти ма. По мо гао је и град -
ски Тим за бор бу про тив тр го ви не љу -
ди ма и ме наџ мент тр жног цен тра, од -
но сно де сет за ку па ца та мо шњег
по слов ног про сто ра.

Де ца, и ста ри ја и мла ђа, сим бо лич -
но су ма ски ра ла лут ке у из ло зи ма
про дав ни ца. Ово је под ра зу ме ва ло да
се лут ки ста ви бар-код на леп ни ца на
че ло, јер су жр тве тр го ви не љу ди ма
ро ба од ко је тр го вац сти че нов ча ну за -
ра ду, као и да јој се об мо та цр ве на
тра ка око уста јер жр тва не ма пра ва
на свој глас и ми шље ње. Уз то, ле пље -
ни су фла сте ри на че ло, што је сим -
бо ли зо ва ло фи зич ко и пси хич ко зло -
ста вља ње. Од лич на илу стра ци ја
про бле ма ти ке би ло је и уви ја ње лу та -
ка у но ви не – ти ме је, сим бо лич ки,
при ка за но ус кра ћи ва ње сло бо де кре -
та ња, а по ред то га огла си у но ви на ма
нај че шћи су на чин вр бо ва ња жр та ва.

Ка ко је об ја сни ла Ива на Ор лов Га -
јан, струч на са рад ни ца у Цр ве ном кр -
сту Пан че во, део кам па ње „За у ста ви -
мо тр го ви ну љу ди ма” би ло је и
фо то гра фи са ње с пла вим ср цем, чи -
ме се по ка зу је са о се ћа ње са жр тва ма.
При пре мљен је и деч ји са јам бор бе
про тив тр го ви не љу ди ма, на ме њен
нај мла ђим по се ти о ци ма, да би на у -
чи ли ка ко да се по на ша ју на ули ци
ка да им при ђе не по зна та осо ба, ка ко
да без бед но стиг ну од ку ће до шко ле
и, што је ја ко бит но, да ни ка ко не тре -
ба отва ра ти вра та не по зна ти ма.

– Ово под ра зу ме ва да на ин фо-пул -
ту узму ма пу и да оби ла зе пунк то ве
ка ко би по сле сва ке игре до би ли сти -
кер ко ји се ле пи на ма пу, а ка да ску -
пе све сти ке ре, до би ја ју на гра ду: при -
ве зак за кљу че ве, рас по ред ча со ва и
на о ча ре. Де ци су на рас по ла га њу би -
ле бо јан ке, две вр сте сла га ли ца, игра
ме мо ри је... Ужи ва ли су ка да су, глу -
ме ћи пи о не, ба ца ли коц ку и ишли од
по ља до по ља од го ва ра ју ћи на пи та -
ња. Кроз ове игре де ца су се упо зна ла
с Ми шом и Ма шом, ју на ци ма ко ји су
их учи ли ка ко да се за шти те. Та ко ђе,

БАР-КОД НА ЧЕЛУ, ЦРВЕНА ТРАКА НА УСТИМА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вода, вода…

Центар града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

би ли су по ста вље ни па нои, па су де ца
мо гла да се сли ка ју као Ми ша и Ма -
ша – ре чи су Ива не Ор лов Га јан.

Рад на екс пло а та ци ја

Не што ста ри ји по се ти о ци мо гли су,
ко ри шће њем на о ча ра за гле да ње вир -
ту ел не ре ал но сти, да ви де ка ко из гле -
да ка да је чо век уву чен у ла нац рад не
екс пло а та ци је, што је је дан од су ро -
вих об ли ка тр го ви не љу ди ма и био је
у фо ку су ово го ди шње кам па ње. Они

су гле да ли филм „У ко жи жр тве”, ко -
ји су сни ми ли во лон те ри Цр ве ног кр -
ста. По ста вљен је ин фо-пулт, па су и
про ла зни ци у тр жном цен тру мо гли
да се упо зна ју са овом про бле ма ти -
ком и да пре у зму раз ли чит ин фор ма -
тив ни ма те ри јал.

Ива на Ор лов Га јан ка же да је тр го -
ви на љу ди ма об лик мо дер ног роп -
ства, да пред ста вља зло у по тре бу љу -
ди и по вре ду њи хо вих основ них пра ва

ра ди сти ца ња ма те ри јал не ко ри сти,
и до даје:

– Не до зво ли да те пре ва ре и ис ко -
ри сте, ин фор ми ши се бе и дру ге! Раз -
ме ре про бле ма тр го ви не љу ди ма и ње -
гов ути цај на жи вот и здра вље љу ди
до ве ли су до ак тив ног укљу чи ва ња Цр -
ве ног кр ста Ср би је у на сто ја ње да се
спре чи и олак ша људ ска пат ња, а са мо
све о бу хват ном и кон ти ну и ра ном ак -
тив но шћу свих ин сти ту ци ја и дру штве -
но од го вор них ор га ни за ци ја мо же се

ста ти на пут овом озбиљ ном про бле му.
Цр ве ни крст Пан че во ко ри сти ра зно -
вр стан и ин те ре сан тан ди дак тич ки ма -
те ри јал у ра ду с де цом и мла ди ма, али
раз ви ја мо и но ве на чи не ка ко би смо
скре ну ли па жњу ши ре јав но сти. Има -
мо ве ли ки број во лон те ра ко ји су об у -
че ни за рад с мла ди ма на те му тр го ви -
не љу ди ма, а од по чет ка го ди не
одр жа но је 26 ра ди о ни ца, ко ји ма је об -
у хва ће но осам сто три де се то ро де це.

Чла ни ца Град ског ве ћа за ду же на за
рад, за по шља ва ње и со ци јал ну по ли -
ти ку Су за на Јо ва но вић пред ста вља ла
је Град на овом за ни мљи вом до га ђа -
ју. Ка за ла је да обе ле жа ва њем Свет -
ског да на бор бе про тив тр го ви не љу -
ди ма Пан че во на ста вља да спро во ди
ак тив но сти ко је су део Ак ци о ног пла -
на за пре вен ци ју тр го ви не љу ди ма.

– Ово је ак ци ја Цр ве ног кр ста на ме -
ње на ма лој де ци, али и ти неј џе ри ма; у
пи та њу је нај леп ши део на шег по сла,
а ду го роч но гле да но и нај е фект ни ји –
рад на пре вен ци ји. Ка да се иден ти фи -
ку ју жр тве, ин сти ту ци је си сте ма има -
ју ја сно про пи са не и де фи ни са не про -
це ду ре ка ко да љу ди иза ђу из тог
лан ца. Гра ду је при о ри тет да се ба ви
пре вен ци јом. Има мо мно го ак тив но -
сти у са рад њи с Цр ве ним кр стом, ко ји
кон ти ну и ра но ра ди с де цом од вр ти -
ћа, пре ко основ них, до сред њих шко -
ла, што по ма же да по сто ји са мо ма ли
број иден ти фи ко ва них опа сних си ту -
а ци ја – под ву кла је Су за на Јо ва но вић.

На те ри то ри ји гра да по сто ји еви -
ден ци ја жр та ва тра фи кин га ко ју во де
Цен тар за со ци јал ни рад „Со ли дар -
ност”, али и по ли ци ја, ту жи ла штво и
суд ство. У про се ку, на го ди шњем ни -
воу бе ле же се је дан до два слу ча ја,
што је у по ре ђе њу с не ким дру гим сре -
ди на ма у Ср би ји успех ко ји се мо же
при пи са ти пре вен ци ји.

„Шко ла” Пан че ву у овом сми слу био
је пе ри од с кра ја де ве де се тих го ди на
про шлог ве ка ка да је наш град био
тран зит ни за мно ге не ле гал не по сло -
ве, па са мим тим и за тра фи кинг. Оп -
шти ути сак је да је Пан че во са да
безбед ни је ме сто за жи вот. Опет за хва -
љу ју ћи пре вен ци ји. До бри ре зул та ти
на овом по љу, на рав но, не зна че да тре -
ба од у ста ти од еду ка ци је гра ђа на.

С. Трај ко вић

Акција намењена малој деци, али и тинејџерима

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Бес по вратна сред ства пред у зет ни ци ма
Максималан износ
700.000 динара

Јав ним кон кур сом Град Пан че во до -
де љу је бес по врат на сред ства у укуп -
ном из но су од се дам ми ли о на ди на -
ра, ко ја су опре де ље на Од лу ком о
бу џе ту за 2019. го ди ну, пред у зет ни -
ци ма, ми кро и ма лим прав ним ли ци -
ма – при вред ним су бјек ти ма с те ри -
то ри је гра да за на бав ку ма ши на и
опре ме. Но вац ће мо ћи да се ис ко ри -
сти за ку по ви ну основ них сред ста ва
од зна ча ја за уна пре ђе ње по слов не де -
лат но сти.

Ми ни ма лан из нос ко ји се до де љу -
је је 100.000 ди на ра, а мак си ма лан
700.000. Сред ства се опре де љу ју нај -
ви ше до пе де сет од сто вред но сти ку -
по про дај не це не основ них сред ста -
ва без по ре за на до да ту вред ност и
до зна чу ју се на те ку ћи ра чун под но -

си о ца при ја ве тек на кон што он при -
ка же из вод из бан ке да је пла тио ми -
ни мал но по ло ви ну су ме или пре о -
ста ли из нос до пу не ку по про дај не
це не. Под но си лац при ја ве је у оба -
ве зи да пла ти и ПДВ, а из нос одо -
бре них сред ста ва мо же би ти ма њи
од тра же ног.

Пра во на до де лу сред ста ва има ју
при вред ни су бјек ти ре ги стро ва ни у
АПР-у ко ји оба вља ју про из вод ну,
услу жну или тр го вин ску де лат ност
нај ма ње два на ест ме се ци пре рас пи -
си ва ња кон кур са. Та ко ђе, усло ви су да
под но си о цу при ја ве ни је био бло ки -
ран ра чун ду же од се дам да на у прет -
ход них два на ест ме се ци, да је из ми -
рио до спе ле оба ве зе по осно ву јав них
при хо да, да ни је у гру пи по ве за них
при вред них су бје ка та у ко јој су не ки
од чла но ва сред ња и ве ли ка прав на
ли ца, да над њим ни је по кре нут
стечај ни по сту пак или по сту пак

ликвидаци је, да ни је кри вич но го њен
и осу ђи ван, да се ма ши не и опре ма
при бавља ју ис кљу чи во од при вред ног
субјек та...

Сред ства се не до де љу ју за про гра -
ме примарнe по љо при вред не про из -
вод ње, ку по ви ну пут нич ких во зи ла и
тран спорт них сред ста ва, про из вод њу
ду ва на, штам па ње и умно жа ва ње ау -
дио и ви део за пи са, за кон сул тант -
ске, мар ке тин шке и ра чу но вод стве -
не услу ге, про из вод њу и про да ју
оруж ја и вој не опре ме, наф те и нафт -
них де ри ва та, че ли ка и син те тич ких
вла ка на...

Де таљ ни је ин фор ма ци је о усло ви -
ма за уче шће на кон кур су мо гу ће је
ви де ти на сај ту Гра да и до би ти у Се -
кре та ри ја ту за при вре ду и еко ном ски
раз вој на број те ле фо на 013/353-361.
Осо ба за кон такт је Та ња Те ми шва -
рац, чи ји је имејл tanja.temisvarac-
@pancevo.rs. С. Т.



АКТУЕЛНО 3
Петак, 2. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

СРЕД СТВА ОД 
ОПОР ТУ НИ ТЕ ТА

Па ре и пан че вач ким
ин сти ту ци јама

Оп шта бол ни ца Пан че во,
Основ на шко ла „Иси до ра Се -
ку лић” и Ме ђу оп штин ска ор -
га ни за ци ја глу вих и на глу -
вих ово го ди шњи су до бит -
ни ци нов ца од опор ту ни те -
та на кон кур су ко ји је не -
дав но рас пи са ло Ми ни стар -
ство прав де Ср би је.

Ове три пан че вач ке ин сти -
ту ци је до би ле су укуп но
4.293.510 ди на ра за про јек те
„Ко му ни ка ци ја без ба ри је ра”,
„За ме на сто ла ри је и ре но ви -
ра ње де ла ход ни ка по ред
школ ске фи скул тур не са ле”,
као и за ку по ви ну во зи ла за
пре воз па ци је на та.

Ове го ди не је но вац до би -
ло 150 про је ка та, а рас по де -
ље но је 470 ми ли о на ди на -
ра. Под се ћа мо, опор ту ни тет
под ра зу ме ва из бе га ва ње ка -
зни за од ре ђе на ма ња кри -
вич на де ла на осно ву до го -
во ра с над ле жним ту жи о цем
уко ли ко по чи ни лац кри вич -
ног де ла упла ти од ре ђе ну су -
му нов ца или, ако не ма па -
ра, про ве де од ре ђе но вре ме
ра де ћи у не кој ху ма ни тар -
ној уста но ви. М. Г.

Бо лест ре ги стро ва на
у Са у диј ској Ара би ји,
УАЕ, Ка та ру, Јор да ну,
Ома ну, Ку вај ту,
Египту, Је ме ну,
Либану и Ира ну

Од бла гих симп то ма
до те шких са
смртним ис хо дом

Ин сти тут за јав но здра вље Ср -
би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба -
тут” упо зо ра ва пут ни ке ко ји
пу ту ју на Бли ски ис ток, Ара -
биј ско по лу о стр во и су сед не
зе мље да је на том под руч ју
при су тан бли ско и сточ ни ре -
спи ра тор ни син дром (MERS-
CoV), бо лест ко ју иза зи ва
корона ви рус, те да по сто ји
ри зик од ин фек ци је овим
виру сом.

У са оп ште њу „Ба ту та” на во -
ди се да је бли ско и сточ ни ре -
спи ра тор ни син дром ви ру сна
бо лест ко ја је ре ги стро ва на у
Са у диј ској Ара би ји, УАЕ, Ка -
та ру, Јор да ну, Ома ну, Ку вај ту,
Егип ту, Је ме ну, Ли ба ну и Ира -
ну. Реч је о акут ној бо ле сти си -
сте ма ор га на за ди са ње ко ја се
ис по ља ва по ја вом по ви ше не
тем пе ра ту ре, гро зни цом, ка -
шљем и про бле ми ма с ди са -
њем, а не рет ко се ја вља и про -
лив. Те жи на бо ле сти ва ри ра од
бла гих, го то во не при мет них
симп то ма, до те шких об ли ка,
с мо гу ћим смрт ним ис хо дом.
Осо ба мо же би ти за ра же на а
да не ис по ља ва симп то ме бо -

УПО ЗО РЕ ЊЕ СА ИН СТИ ТУ ТА „БА ТУТ”

АКО ПУ ТУ ЈЕ ТЕ НА БЛИ СКИ ИС ТОК,
ЧУВАЈ ТЕ СЕ КО РО НА ВИ РУ СА

АПЕЛ СА О БРА ЋАЈ НЕ
ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Во за чи, чу вај те сво је
и ту ђе жи во те

Упра ва са о бра ћај не по ли ци је
Ми ни стар ства уну тра шњих по -
сло ва Ре пу бли ке Ср би је апе ло -
ва ла је 29. ју ла на све уче сни ке
у са о бра ћа ју да по шту ју про -
пи се и та ко са чу ва ју сво је и ту -
ђе жи во те.

– Про те клог ви кен да у са о -
бра ћај ним не зго да ма у Ср би -
ји жи вот је из гу би ло де вет осо -
ба, а 100 љу ди је по вре ђе но.
Пр ве ана ли зе по ка зу ју да су
нај че шћи узро ци ових са о бра -
ћај них не зго да би ли не при ла -
го ђе на бр зи на и не про пи сно
пре ти ца ње, а уо че но је и да
ве ли ки број уче сни ка ни је ко -
ри стио си гур но сни по јас у тре -
нут ку са о бра ћај не не зго де –
из ја вио је Алек сан дар Ра ден -
ко вић из Упра ве са о бра ћај не
по ли ци је.

Са о бра ћај на по ли ци ја од по -
чет ка лет ње се зо не спро во ди
ак ци је по ја ча не кон тро ле са о -
бра ћа ја, што ће чи ни ти и у на -
ред ном пе ри о ду. Упра ва са о -
бра ћај не по ли ци је још јед ном
апе лу је на све уче сни ке у са о -
бра ћа ју да по шту ју про пи са на
огра ни че ња бр зи не, да ко ри сте
си гур но сни по јас на пред њем
и зад њем се ди шту. М. Г.

ле сти, али она сва ка ко пред -
ста вља из вор ин фек ци је за дру -
ге осе тљи ве осо бе.

Угро же ни хро нич ни
болесни ци

– За па ље ње плу ћа је чест на -
лаз код обо ле лих. Осо бе с по -
ве ћа ним ри зи ком од раз во ја
те шке фор ме бо ле сти због
MERS-CoV су осо бе с хро нич -
ним по ре ме ћа ји ма плућ ног си -
сте ма, ме та бо лич ким по ре ме -
ћа ји ма, укљу чу ју ћи пре све га
ше ћер ну бо лест, бо ле сни ци с
бу бре жном ин су фи ци јен ци јом,
они с ма лиг ним ту мо ри ма, ста -
ри је осо бе, као и по је дин ци са
осла бље ним иму но ло шким си -
сте мом – на во де у „Ба ту ту”.

Прет по ста вља се да су глав -
ни из вор ин фек ци је јед но гр бе
ка ми ле, али ви рус се мо же пре -
не ти са ин фи ци ра ног по је дин -
ца на дру ге осо бе с ко ји ма он
до ла зи у бли зак кон такт. Иа ко
Свет ска здрав стве на ор га ни за -
ци ја (СЗО) и Европ ски цен тар
за кон тро лу бо ле сти ри зик од
ин фек ци је овим ви ру сом оце -
њу ју као ни зак, струч ња ци упо -
зо ра ва ју да по сто ји ре ал на мо -
гућ ност по ја ве обо ле лих и у
дру гим зе мља ма Евро пе и све -
та, бу ду ћи да ту ри сти, пут ни -
ци и хо до ча сни ци мо гу да се

ин фи ци ра ју и „по не су” ви рус
са со бом.

Ме ре пре вен ци је

Са „Ба ту та” пре по ру чу ју да, ра -
ди сма ње ња ри зи ка од ин фек -
ци је, хро нич ни бо ле сни ци не
кре ћу на пут без кон сул та ци је
са сво јим ле ка ром. Пу то ва ње
тре ба да из бе га ва те и ако сте
обо ле ли од не ке за ра зне бо ле -
сти, а све и да је ва ше здрав -
стве но ста ње до бро, пре пу та
се де таљ но ин фор ми ши те о ме -
ра ма пре вен ци је и за шти те од
ин фек ци је.

За вре ме бо рав ка у под руч ји -
ма са MERS-CoV ин фек ци јом
че сто пе ри те ру ке, ре дов но ко -
ри сти те ан ти бак те риј ски гел за
ру ке на ба зи ал ко хо ла и одр жа -
вај те до бро лич ну хи ги је ну. При -
др жа вај те се пра ви ла упо тре бе
без бед не, си гур не хра не и из бе -
га вај те кон такт с бо ле сним љу -
ди ма и бо ле сним жи во ти ња ма.
Не мој те при ла зи ти жи во ти ња -
ма на ули ци или на пи ја ца ма,
по го то во ако је реч о ка ми лама.

Пут ни ци ма ко ји се раз бо ле
и до би ју тем пе ра ту ру и ка шаљ
са ве ту је се да о то ме од мах оба -
ве сте ле ка ра и да сма ње кон -
такт с дру гим осо ба ма, те да
спро ве ду све дру ге ме ре ка ко
не би ши ри ли за ра зу. Ако се с

Бли ског ис то ка вра ти те здра -
ви, нео п ход но је да ипак пра -
ти те сво је здрав стве но ста ње
још две не де ље. Исто ва жи и
за осо бе ко је су би ле у кон так -
ту с ва ма. Ако би ло ко од вас
до би је тем пе ра ту ру и ка шаљ,

од мах се ја ви те ле ка ру и на -
гла си те да сте бо ра ви ли на за -
ра же ном под руч ју, од но сно да
сте оства ри ли кон такт са осо -
бом ко ја је би ла та мо.

Д. Ко жан

КА КАВ ЈЕ КВА ЛИ ТЕТ ПО ВР ШИН СКИХ ВО ДА

Ку па ње до зво ље но сву да осим у Ја бу ци

За вод за јав но здра вље Пан че -
во и ове го ди не у лет њој се зо -
ни вр ши ре дов но ис пи ти ва ње
ква ли те та во да ко је се ко ри сте
за ку па ње и ре кре а ци ју на Та -
ми шу, Ду на ву, По ња ви ци, ку -
па ли шту у Ива но ву и на је зе ру
у Ка ча ре ву. Нај но ви ја узор ко -
ва ња вр ше на су 17. и 24. ју ла, а
на осно ву ре зул та та оба вље них
ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња и
струч ног раз ма тра ња утвр ђе но
је да је ди но ку па ли ште у Ја бу -
ци не мо же да се ко ри сти за
ку па ње и ре кре а ци ју.

То ком ових вре лих да на мо -
же те се рас хла ди ти на ре ци Та -

миш (во да на ку па ли шти ма у
Пан че ву и Гло го њу), на Ду на -
ву (ку па ли ште Бе ла сте на – ле -
во и де сно од „шпи ца”), на По -
ња ви ци (ку па ли шта у Омо љи -
ци и Ба нат ском Бре стов цу), ку -
па ли шту у Ива но ву и на је зе ру
у Ка ча ре ву.

Ку па ли ште у Ја бу ци због
при су ства по ве ћа ног бро ја
укуп них ко ли форм них бак те -
ри ја (129.970 MPN/100 mL)
ис пу ња ва усло ве за кла су IV
(слаб еко ло шки ста тус) и не
мо же се ко ри сти ти за ку па ње
и ре кре а ци ју. Д. К.

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра услу га, због чи јег
ква ли те та је већ по стао не -
пре ва зи ђен, и то не са мо по
ми шље њу број них Пан че ва -
ца и Пан чев ки већ и ста нов -
ни ка чи та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра ду
не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па су
се са да у ње му на шли и не -
ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би ца
Ла зић из Кли нич ког цен тра
Ср би је. До вољ но је рећи да
др Љу би цу Ла зић ко ле ге сма -
тра ју јед ним од нај бо љих ди -
јаг но сти ча ра у на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те ре -
со ва ни мо гу да ура де и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, а уско ро ће се у За -
во ду „Пан че вац” ра ди ти и
пре глед сон дом
пре ко јед ња ка
(ТЕЕ). И за ове
услу ге ан га жо ван
је је дан од во де -
ћих струч ња ка у
тој обла сти – dr
sc. med. Сло бо -
дан То мић, кар -
ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”. Спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу ће
је ура ди ти и спе ци ја ли стич -
ки пре глед и ул тра звук ср ца
по це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го ран
Ми тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но ло -
шке др Гор да на Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це, а
уро ло шке њи хов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша Та -
сић, док је за пре гле де из
обла сти ги не ко ло ги је за ду -
жен др Јо ван Ру дић из ГАК
„На род ни фронт”. Тре ба на -
по ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут но
на ак ци ји, па та ко ком пле -

тан уро ло шки пре глед ко шта
2.000 ди на ра, ул тра звуч ни
уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта ју
3.600 ди на ра.

Сви на бро ја ни спе ци ја ли -
стич ки пре гле ди оба вља ју
се са мо су бо том, а за ка зу ју
се рад ним да ни ма пу тем те -
ле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра та
и ме ких тки ва. Ове пре гле -
де ис кљу чи во рад ним да ни -
ма оба вља др Не над Мар ги -
тин, спе ци ја ли ста ра ди о ло -
ги је, шеф од се ка CT ди јаг -
но сти ке и за ме ник на чел -
ни ка Слу жбе ра ди о ло шке
ди јаг но сти ке у Оп штој бол -
ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-

-би о хе миј ској ла бо ра то ри -
ји те уста но ве па ци јен ти
већи ну ве ри фи ко ва них, кон -
тро ли са них и су ми ра них
резул та та мо гу до би ти за
све га сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу лант -
на хи рур ги ја, а све интер -
вен ци је, као и до дат не хи -
рур шке и кон сул та тив не пре -
гле де оба вља ће др Го ран До -
дев ски, спе ци ја ли ста аб до -
ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све
ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че -
ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по -
себ но он да ка да
је нео п ход но
ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на
јед ном ме сту и

до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во ду,
при ме ра ра ди, све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -
ке ти услу га по из у зет но по -
вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло јал -
ти кар ти це Ау то-цен тра „Зо -
ки”, по гле дај те на ре клам -
ним стра на ма на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Постоји могућност
појаве оболелих и у
другим земљама
Европе и света, будући
да туристи, путници и
ходочасници могу да
се инфицирају и
„понесу” вирус са
собом.

Сумња се да су извор инфекције једногрбе камиле

ПРЕ ПО РУ КА ЗА

ХОДОЧАСНИКЕ

Због ри зи ка од ин фек ци је

ко ро на ви ру сом, Ми ни стар -

ство здра вља Са у диј ске

Ара би је да ло је пре по ру ке

за хо до ча сни ке да осо бе

ста ри је од 65 го ди на, као

и осо бе с хро нич ним бо ле -

сти ма (као што су бо ле сти

ср ца, бу бре га, ше ћер на бо -

лест, ре спи ра тор не бо ле -

сти), осо бе са сла бим иму -

ни те том, труд ни це и де ца

мла ђа од 12 го ди на од ло -

же пу то ва ње на ха џи лук

ра ди вла сти те си гур но сти.



Глав ни од бор ДПМ-а на ини -
ци ја ти ву ве ћи не ак тив них од -
бо ра са звао је из бор ну скуп -
шти ну за 30. јун, ка да је раз ре -
ше но нај ви ше ру ко вод ство пар -
ти је. Истог да на спро ве де ни су
стра нач ки из бо ри, по сле ко јих
је име но ва но но во ру ко вод ство
на пе ри од од че ти ри го ди не.
Ка ко је жал бе ни пе ри од од ме -
сец да на про шао, до не те од лу -
ке су по ста ле ре ле вант не.

Из бор ној скуп шти ни је при -
су ство ва ло пе де сет де ле га та из
Бе о гра да, Пан че ва, Опо ва, Но -
вог Са да, Зре ња ни на, Бе че ја,
Кра гу јев ца, Кра ље ва и Вра ња.
За пред сед ни ка стран ке ре и за -
бран је док тор Не над Кр сте -
ски, углед ни ле кар из Зре ња -
ни на, а пот пред сед ни ца је по -
ста ла Ма ја Ге ор ги ев ска из Пан -
че ва. На че лу Глав ног од бо ра
би ће Јо ван Ла за рев ски, ге не -
рал ни се кре тар Алек сан дар

Јако вљев ски, а пред сед ник Из -
вр шног од бо ра Сте фан Трај -
ков ски из Гло го ња.

Трај ков ски је у из ја ви за ме -
ди је ре као да је би ло нео п ход -
но да се нај ве ћа ма ке дон ска
стран ка у Ср би ји ста ви на ста -
бил не но ге, те да је на ње ном
че лу са да но во и мла до ру ко -
вод ство ко је је спрем но да се
по све ти ја ча њу и ома со вља ва -
њу пар ти је. Ме ђу при о ри те ти -
ма је фор ми ра ње од бо ра та мо
где их не ма и ре и збор у ГО у
Пан че ву, ко ји је и нај ве ћи. Он
је ре као да је ДПМ оства рио
са рад њу с мно го број ним ма ке -
дон ским удру же њи ма и по ли -
тич ким ор га ни за ци ја ма оста -
лих ма њи на, по пут Бу га ра, Ру -
са, Ру си на и Ма ђа ра.

Трај ков ски је под ву као да ће
се све од лу ке до но си ти на за се -
да њи ма пред сед ни штва и у до -
го во ру са оста лим ма њин ским
пар ти ја ма, гру па ма гра ђа на и
удру же њи ма. У ве зи с по ло жа -
јем ма ке дон ске на ци о нал не ма -
њи не он ка же да има ме ста за
на пре дак уко ли ко се, пре све га,
по диг не свест код са мих Ма ке -
до на ца о њи хо вим пра ви ма.

Па три о ти зам је би ти до бар и ча стан чо век, по мо ћи ком -
ши ји и при ја те љи ма, а не да се бу саш у гру ди на ин тер -
не ту. Су про тан при мер су би зни сме ни ко ји се из да ју за
ве ли ке па три о те, а све ра де на цр но… Као што је и Ђин -
ђић при чао – сви мо ра мо да ра ди мо на се би. Ако то
успе мо, он да ће да на пре ду је и др жа ва.

(Ко шар каш Ни ко ла Ка ли нић, Би-Би-Си, 26. јул)

* * *
Пре 50 го ди на же на на овим про сто ри ма је има ла ви ше
сло бо де. Со ци ја ли зам, да не ула зи мо сад у ду бљу и ши ру
при чу о ње му, за же ну је пу но ура дио. Нео ли бе рал ни,
кор по ра циј ски ка пи та ли зам у ко јем да нас жи ви мо ба зи -
ра се на не прав ди, ње го ва глав на ка те го ри ја је по се до ва -
ње, су штин ска од ред ни ца обес пра вљи ва ње љу ди. А ми
смо ње го ви за ро бље ни ци. Ми слим да је не мо гу ће ро ди ти
се као же на да нас у све ту ге не рал но, а не би ти фе ми -
нист ки ња. При че му фе ми ни зам ни је мр жња ни од бој -
ност пре ма му шкар ци ма, фе ми ни зам ни је бо лест, не го
те жња за бо љим све том за све. Да кле јед на кост, ка пи тал
и прав да за све. Хра брост, искре ност и обра зо ва ње су -
штин ски су бит ни за сло бо ду.

(Ре ди тељ ка из Ма ке до ни је Те о на Стру гар Ми тев ски,
„Блиц”, 28. јул)

* * *
Мо жда би мо гло да се ка же да је јед на од ва жни јих те ма
мог ро ма на ге не за на ци о на ли стич ког зла у Бе о гра ду с
по чет ка де ве де се тих го ди на. То је би ла не ка пр ва фа за
за хук та ва ња лу ди ла це лог јед ног дру штва. Ово што да -
нас гле да мо је ме та ста за све га то га. То ли ко се раз о бру -
чи ло и по мах ни та ло да има гро теск не цр те, не мо же се
па ро ди ра ти, са ми го вор ни ци ви ше не ве ру ју у то што
при ча ју, као да хо ће да нам уби ју би ло ка кву во љу за
исти ном и ре ал ним, јер та ко из гле да њи хов свет при ви -
ле ги ја сте че них ма сов ним зло чи ном, хо ће да нас на си лу
пре ба це у из у зет но глу пу фик ци ју. Не мо же се ви ше ве -
ро ва ти шта се чу је, шта го во ре на ши пред сед ни ци. Ло ги -
ка и од го вор ност ко је би тре ба ло да бу ду су шти на др жав -
них по сло ва не ста ле су с по ли тич ке сце не, кон та ми ни -
ра не су та бло ид ним отро вом, те о ри ја ма за ве ре и кон -
стант ним ван ред ним ста њем. Ра то ви још увек тра ју у
гла ва ма љу ди. Сви се ла жно пред ста вља ју. По ли ти ча ри
бри ну о је зи ку и пи сму, ци ти ра ју ли те ра ту ру, пи сци го -
во ре о др жав ним гра ни ца ма, глум ци о де мо кра ти ји, спор -
ти сти су освет ни ци Ко со ва, но ви на ри су порт па ро ли по -
ли ти ча ра, ег зе ку то ри итд. Ра су ло из мо је књи ге са да је
то тал но.

(Пи сац Дра го љуб Стан ко вић, пор тал „Ку ћа за пи сце –
Хи жа од бе сид”, 26. јул)

* * *

* * *
На ци о на ли змом се и у Ср би ји и у Хр ват ској ба ве са мо
они ко ји ни су спо соб ни ква ли тет но да оба вља ју оно што
би тре ба ло да ра де, због че га су иза бра ни и по ста вље ни
на не ке функ ци је, па због то га што су не спо соб ни у сво -
јим про фе си ја ма по се жу за на ци о на ли змом и уда ра ју по
нај ни жим стра сти ма ка ко би тро ва ли на род. Ка ко по ли -
ти ка у свим зе мља ма бив ше Ју го сла ви је не ма шта да по -
ну ди на ро ду, бо љи жи вот и до бар стан дард, он да ну де са -
мо на ци о на ли зам, а то је ту жно. Нас спор ти сте, по го то во
нас ко ји смо ме ђу нај бо љи ма у све ту, та при ча не за ни ма
и не би тре ба ло да нас за ни ма.

(Срп ски ва тер по ло ре пре зен та ти вац Ан дри ја Пр ла и -
но вић, РТС, 25. јул)

* * *
„Са мо од бра на” је пу њач за здрав ра зум, са мо по сто ја ње
тих љу ди, код мно гих, а по ла зим од се бе, за и ста је јед но
раз ве дра ва ње. Њих не мо же те уце ни ти, не ма тог обе ћа -
ња на ко је би се они на ву кли, не за то што не ве ру ју, не го
за то што их не за ни ма. То је глас ра зу ма, глас са ве сти. У
том сми слу, они је су ва жни јер сва ка ла ви на по чи ње од
ши шар ке ко ја је па ла у снег. Гра ђа нин је да нас пот пу но
из гу бљен у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту. По чев од
ме ди ја, но ви на, где год да се окре не те, лу ди ло је, са ти ре
вас ха ос, уда ра те гла вом о зид. Сма трам да је чак и овај
гест за шти те но ви нар ке ли ста „Да нас” Сне жа не Чон гра -
дин не што што, на из глед, мо же да де лу је као је дан ма ли
гест, али је ве о ма ва жан, јер ако не ма мо ин сти ту ци је ко -
је би тре ба ло да шти те гра ђа не, иа ко ми ни смо за ме на за
ин сти ту ци је, пред ста вља мо за ме ну за од ре ђе не ре флек -
се ко ји се без „Са мо од бра не” не би ја ви ли. Мој је став да
је из у зет но ва жно да се ре а гу је, а то је ујед но и љу ди ма
ве ли ка са тис фак ци ја, јер је ве ћи на умрт вље на, де мо ра -
ли са на, не ве ру је ни ко ме. Про блем је што је си ту а ци ја у
ко јој се ми на ла зи мо за и ста не у по ре ди ва, јер су ре сур си
на де по тро ше ни и то је као мр тво мо ре.

(Пи сац Дра ган Ве ли кић, пор тал „Исти но мер”, 24. јул)

* * *
По ли ти ка и еко но ми ја мо ра ју да бу ду одво је не, јер док
год мо ра те да бу де те по ли тич ки по ве за ни да би сте би ли
у не ком би зни су, то ни је здра ва еко но ми ја.

(Ка на ђан ка срп ског по ре кла Ре бе ка Мек до налд, ма га -
зин „Би знис”, јул 2019)
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КОНЦЕПТ

„Во до вод и
канализаци ја” 
пр ви пут у плусу

Не до вољ но ула га ња 
у са ме про гра ме и
опре ма ње уста но ва

Чла но ви град ске вла де са ста -
ли су се 30. ју ла, а пред со бом
су има ли 26 та ча ка днев ног ре -
да. Ра ди ло се, углав ном, о фи -
нан сиј ским из ве шта ји ма јав -
них пред у зе ћа и про гра ми ма
ра да уста но ва кул ту ре, па су
мно ге те ме об ра ђи ва не об је ди -
ње но, а са ма сед ни ца ни је тра -
ја ла ду го.

О по сло ва њу у прет ход ној го -
ди ни пет пред у зе ћа чи ји је
осни вач Град – „Во до во да и ка -
на ли за ци је”, „Гре ја ња”, АТП-а,
„Мла до сти” и „Ур ба ни зма” –
нај пре је го во ри ла град ска се -
кре тар ка за фи нан си је Ени са
Аго вић Хо ти.

Не ма ба ца ња

Већ ни ци су ин фор ми са ни о то -
ме ка кве су из ве шта је, ко ји су
про шли и екс тер ну ре ви зи ју,
при пре ми ли над зор ни од бо ри
тих јав них фир ми. ЈКП „Во до -
вод и ка на ли за ци ја” имао је
не то до би так од осам ми ли о на
ди на ра, а плус је, ка да се по -
гле да ју прет ход не го ди не, пр -
ви пут ис ка зан.

ЈКП „Гре ја ње” је при хо до ва -
ло 27,6 ми ли о на, ЈКП АТП је
ис ка зао до би так од ско ро ми -
ли он ди на ра, ЈКП „Мла дост”
је „при ја ви ла” гу би так од пет
ми ли о на, а ЈП „Ур ба ни зам” је
по зи ти ван за 785.000 ди на ра.
Ина че, ова пред у зе ћа су до не -
ла од лу ке и о рас по де ли до би -
ти, баш као и ЈКП „Вод-ком”

из Ја бу ке, ко ји је за ра дио 45.000
ди на ра.

Сле де ћих не ко ли ко ми ну та
град ски већ ни ци су по све ти ли
про гра ми ма ра да и фи нан сиј -
ским пла но ви ма уста но ва кул -
ту ре за 2020. го ди ну. На „ме -
ни ју” су би ли КЦП, Дом омла -
ди не, ЗЗСК, Град ска би бли о -
те ка и се о ски до мо ви кул ту ре.
Ре сор ни већ ник Не ма ња Ро тар
ка зао је да „као и сва ке го ди не
гра ђа не оче ку је бо гат кул тур -
ни про грам”. До дао је:

– Тра ди ци о нал не град ске ма -
ни фе ста ци је, по пут би је на ла,
по ко ји ма је Пан че во по зна то,
као и све оста ло што ће ра ди ти
пет на ест уста но ва кул ту ре, одр -
жа ће град на ви со ком кул ту ро -
ло шком ни воу по ко ме је пре -
по зна тљив. Ци фра ко ја се из -
два ја слич на је већ не ко ли ко
го ди на – око три ста ми ли о на
ди на ра за кул ту ру, што је око
два и по ми ли о на евра, од че га
нај ве ћи део иде за ре жиј ске
тро шко ве и пла те. И да ље је,
по ме ни, не до вољ но ула га ња у
са ме про гра ме и опре ма ње ин -
сти ту ци ја. На дам се да ће мо у

2020. години за по че ти са на ци -
ју згра де му зе ја, што је про је -
кат од ве ли ке ва жно сти. До би -
ли смо уве ра ва ња од Ми ни стар -
ства кул ту ре да ће од сле де ће
го ди не та згра да по че ти да се
об на вља. Уста но ве кул ту ре су
ве о ма вред не ка да се ра ди о
до ла же њу до сред ста ва од дру -
гих ни воа вла сти. Си гу ран сам
да ће кон ку ри са њем про гра ми -
ма ка По кра ји ни и Ре пу бли ци
до пу ни ти бу џе те. На рав но, ни -
ка да ни смо бе жа ли ни од ин -
тер на ци о нал ног по ве зи ва ња.

Он је по ен ти рао ти ме да ни -
ка да ни је дан ди нар уло жен у
кул ту ру ни је ба чен уза луд.

Пре ком по на ва ње по ло жа ја

По том су не знат но из ме ње ни
фи нан сиј ски пла но ви ме сних
за јед ни ца у Омо љи ци, Ба нат -
ском Бре стов цу и Ива но ву. Ра -
ди се о пре на ме на ма у окви ру
од ре ђе них по зи ци ја у скла ду с
ре ба лан сом бу џе та Гра да.

Усво јен је пред ло же ни пра -
вил ник о про гра му и на чи ну по -
ла га ња ис пи та за оба вља ње так -
си пре во за: мо ра ју се познава ти

те ри то ри ја гра да и про пи си, по -
сто ји струч на ко ми си ја... Би ло
је још не ко ли ко би ро крат ских,
за кон ских про ме на у ве зи са уну -
тра шњим уре ђе њем и си сте ма -
ти за ци јом рад них ме ста у Град -
ској упра ви и слу жба ма града.

За тим је об на ро до ва но да је
Да ни је ла Ра ке тић, ду го го ди -
шња за ме ни ца на чел ни ка Град -
ске упра ве, 22. ју ла под не ла
пи сме ну остав ку на то ме сто,
што је усво је но. Ни је би ло мно -
го при че о ово ме на сед ни ци
Ве ћа, али је ло ги чан за кљу чак
да тај њен по тез има ве зе с не -
дав ним име но ва њем но ве на -
чел ни це ГУ, од но сно с пре ком -
по на ва њем слу жбе нич ких по -
ло жа ја у нај ви шем адми ни стра -
тив ном град ском те лу.

На кра ју, Рад на гру па за спро -
во ђе ње од лу ке о ски да њу усе ва
с по љо при вред ног зе мљи шта у
др жав ној сво ји ни ко је се на ла -
зи на те ри то ри ји гра да Пан че ва
до жи ве ла је из ме ну на вр ху: убу -
ду ће ће ову гру пу во ди ти но ви
град ски већ ник за се ло, по љо -
при вре ду и ру рал ни раз вој Зо -
ран Гр ба уме сто Зо ри це Ре пац,
ко ја је до сад би ла на том ме сту.

Она ће сад би ти Гр би на
замени ца.

ДЕ МО КРАТ СКА ПАР ТИ ЈА МА КЕ ДО НА ЦА

Име но ва но но во 
ру ко вод ство

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПО СЛО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА 
И КУЛТУРОЛО ШКИ МО ЗА ИК

Део локалне владе у акцији

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Пот пред сед ник Де мо крат ске
за јед ни це мла дих Евро пе и члан
Из вр шног од бо ра Де мо крат ске
стран ке Ср би је Пан че вац
Милош Ђу рин бо ра вио је у
Солу ну, где је био гост грч ке
влада ју ће пар ти је „Но ва де мо -
кра ти ја”. Он је при су ство вао
ре дов ном са стан ку Са ве та и
Пред сед ни штва Де мо крат ске
за јед ни це мла дих Евро пе.

У свом из ве шта ју о ста њу у
Ср би ји Ђу рин је под ву као да
је тре нут но „нај ве ћи про блем
у зе мљи пи та ње ју жне срп ске
по кра ји не Ко со ва и Ме то хи је
и нео д го вор но по на ша ње се -
па ра ти стич ког ру ко вод ства
при вре ме них ин сти ту ци ја у
При шти ни”. По зи ци ја ДСС-а
је, ка да се о ово ме ра ди, ка ко
је ре као, „кри стал но ја сна”:
пре го во ри се мо ра ју во ди ти
ис кљу чи во у скла ду са Уста -
вом Ре пу бли ке Ср би је и Ре зо -
лу ци јом 1244 СБ УН, а „с ал -
бан ским пред став ни ци ма што
се нас ти че мо же се о све му
раз го ва ра ти сем око ста ту са

Ко со ва и Ме то хи је, по што је
КиМ би ло, је сте и би ће са став -
ни и нео дво ји ви део Ре пу бли -
ке Ср би је”.

Ђу рин је ис ко ри стио при -
ли ку да Но вој де мо кра ти ји че -
сти та на по бе ди на грч ким
пар ла мен тар ним из бо ри ма и
по же ли сре ћу у во ђе њу но ве
вла де. Та ко ђе, за хва лио им је
„што ни су и не ће при зна ти

ла жну др жа ву Ко со во”. Уз ово,
Ђу рин је на са стан ку Де -
мократ ске за јед ни це мла дих
Евро пе по др жао грч ки пред -
лог ре зо лу ци је ко јом се осу -
ђу је тур ска ми грант ска
полити ка.

У Со лу ну су би ли и пред -
став ни ци ових по ли тич ких гру -
па ци ја и зе ма ља: из Шпа ни је
На род на пар ти ја, из Ита ли је
„Фор ца Ита ли ја” Сил ви ја Бер -
лу ско ни ја и „Ли га” Ма теа Сал -
ви ни ја, из Ма ђар ске „Фи де са”
Вик то ра Ор ба на, из Тур ске АК
пар ти ја Ре џе па Та ји па Ер до га -
на, из Цр не Го ре „Но ва срп ска
де мо кра ти ја”...

МИ ЛОШ ЂУ РИН У СО ЛУ НУ

Пи та ње ју жне 
срп ске по кра ји не

Цифра која се издваја
слична је већ
неколико година –
око триста милиона
динара за културу,
што је око два и по
милиона евра.



Ве ћа ула га ња у 
2019. го ди ни

Пан че во цен тар раз во ја
ком па ни је

НИС је об ја вио ре зул та те по сло ва ња
у пр вом по лу го ди шту 2019. го ди не.
Оно што је при мет но, је сте да је нафт -
ни ре ги о нал ни ли дер на ста вио про -
цес мо дер ни за ци је – ре а ли зо ва но је
не ко ли ко стра те шких про је ка та у пр -
вој по ло ви ни ове го ди не. Пре све га,
реч је о обим ном ин ве сти ци о ном про -
гра му ко ји об у хва та ула га ња вред на
18,4 ми ли јар де ди на ра, што је за се -
дам од сто ви ше не го у истом пе ри о ду
про шле го ди не. Нај ви ше сред ста ва
уло же но је у област ис тра жи ва ња и
про из вод ње наф те и га са, као и у из -
град њу по стро је ња „Ду бо ка пре ра да”,
ко је пред ста вља кључ ни про је кат дру -
ге фа зе мо дер ни за ци је Ра фи не ри је
наф те Пан че во. Та ко ђе, у то ку овог
из ве штај ног пе ри о да у Пан че ву је по -
че ла из град ња Тер мо е лек тра не –то -
пла не (ТЕ –ТО) Пан че во, про јек та ко -
ји НИС ре а ли зу је у парт нер ству са
„Га спром енер го хол дин гом”.

У пр вом по лу го ди шту НИС је у Ра -
фи не ри ји наф те Пан че во спро вео нај -
ком плек сни ји план ски ре монт у исто -
ри ји пре ра ђи вач ких по стро је ња НИС-
а. У ре монт не ра до ве уло же не су 2,4
ми ли јар де ди на ра. По ред план ског
ка пи тал ног ре мон та, исто вре ме но је
спро ве ден и низ до дат них по сло ва
на по ве зи ва њу по сто је ћих ра фи не -
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Осмо лет ке из Ба нат ског
Бре стов ца и Ива но ва
најбо ље у на шем гра ду

Бла ма жа по је ди них
приват них шко ла

Пре ма зва нич ним по да ци ма Ми ни -
стар ства про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја, пр вих шест пан че вач -
ких основ них шко ла, по бо до ви ма
осво је ним на ма лој ма ту ри, има ло је
бо љи успех на ово го ди шњим те сто -
ви ма зна ња за упис у сред ње шко ле
од бе о град ских елит них осмо лет ки.
Ђа ци из основ них шко ла у Ба нат ском
Бре стов цу и Ива но ву и град ских основ -
них шко ла „Јо ван Јо ва но вић Змај”,
„Сте ви ца Јо ва но вић”, „Иси до ра Се ку -
лић” и „Ми ро слав Ан тић” бо ље су
ура ди ли ма те ма ти ку, срп ски и ком -

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА НИС-а У ПР ВОЈ ПО ЛО ВИ НИ ГО ДИ НЕ

Ин ве сти ци је су при о ри тет нафт ног ги ган та

НА УЧ НИ КАМП У ИДВО РУ

Си му ла ци ја фи зич ких
по ја ва

Не дав но је за вр шен де ве ти на уч -
но-еду ка тив ни камп „Ми хај ло
Идвор ски Пу пин” у Идво ру. Та лен -
то ва на пан че вач ка де ца, њих се -
дам на е сто ро, од 12. до 20. ју ла учи -
ла су и дру жи ла се у овом сво је вр -
сном кам пу, уз по др шку два мен -
то ра и ко ор ди на то ра. Те ма ово го -
ди шњег дру же ња би ла је „Ком пју -
тер ска си му ла ци ја у фи зи ци ко ри -
шће њем ала та EJS”. Циљ је био да
се оства ри син те за ком пју тер ске на -
у ке и фи зи ке и да се уче ни ци на у че
да са ми пра ве си му ла ци је фи зич -
ких по ја ва. По ла зни ци су са вла да -
ли осно ве про грам ског је зи ка „Ја -
ва”, као и алат , ко ји је на ме њен за
ла ко кре и ра ње си му ла ци ја у фи зи -
ци. Реч је о мо де линг софт ве ру за
ла ко кре и ра ње фи зич ких и ма те -
ма тич ких мо де ла ко ји се за тим мо -
гу ви зу ел но пред ста ви ти и кроз си -
му ла ци је до ча ра ти фи зич ке по ја ве.

Го сту ју ћи пре да ва чи у кам пу би -
ли су проф. др Ми ло рад Ку ра и ца с
Фи зич ког фа кул те та Бе о град ског
уни вер зи те та, ко ји је го во рио о до -
бит ни ци ма Но бе ло ве на гра де за фи -
зи ку 2018. го ди не и o ул тра крат ким
ла сер ским им пул си ма и ла сер ској
пин це ти, као и проф. др Јо ван Ми -
рић с Фи ло зоф ског фа кул те та БУ,
ко ји је пан че вач ке уче ни ке учио о
мо ра лу и мо рал ном ми шље њу. Мр
Пре драг Ђу кић, пот пред сед ник
„Мен се” Ср би је, одр жао је пре да ва -
ње на те му „За ни ма ња бу дућ но сти”.

По ла зни ци овог на уч но-еду ка -
тив ног кам па по се ти ли су Ин сти -
тут за фи зи ку у Зе му ну.

ДАН ЕКО ЛО ШКОГ ДУ ГА

Жи ви мо на кре ди ту
Свет ове го ди не 29. ју ла ула зи у
еко ло шки дуг – од тог да на смо
по тро ши ли ви ше не го што еко си -
сте ми пла не те Зе мље мо гу да об -
но ве то ком го ди ну да на. Дан еко -
ло шког ду га ове го ди не обе ле жа ва
се нај ра ни је от ка ко се спро во де
ме ре ња – на во де еко ло зи и још јед -
ном упо зо ра ва ју на ва жност очу -
ва ња при род не сре ди не.

Пре ма са зна њи ма Мре же за гло -
бал ни оти сак, чо ве чан ство је 29.
ју ла ис ко ри сти ло го ди шње ре сур -
се при ро де. Реч је о ре зул та ти ма
ме ђу на род не ис тра жи вач ке ор га -
ни за ци је ко ја је пр ва уве ла ме то ду
из ра чу на ва ња еко ло шког ду га, а
еко ло шки оти сак под ра зу ме ва људ -
ске по тре бе за свим при род ним ре -
сур си ма (во да, хра на, ва здух, енер -
ги ја и др.). Вред но је ис та ћи да је у
од но су на про шлу го ди ну до шло
до по ме ра ња за три да на.

Дан еко ло шког ду га пред ста вља
да тум ка да го ди шња по тра жња чо -
ве чан ства пре ма при ро ди пре ма -
шу је оно што Зе мља мо же да ре ге -
не ри ше у тој го ди ни. Пре ма ис тра -
жи ва њи ма, љу ди тре нут но ко ри сте
ре сур се 1,7 пу та бр же не го што еко -
си сте ми мо гу да ре ге не ри шу, а тро -
шко ви овог гло бал ног еко ло шког
пре ко мер ног тро ше ња по ста ју све
ви дљи ви ји ши ром све та (не ста ја -
ње шу ма, пре ко мер не су ше, оску -
ди це во де, еро зи је тла, гу би так би -
о ло шке ра зно вр сно сти итд.). Струч -
ња ци твр де да би сма ње ње ко ли чи -
не хра не ко ја се ба ца за 50 од сто
мо гло да по ме ри да тум Да на еко -
ло шког ду га за је да на ест да на, а
сма ње ње еми си ја угљен-ди ок си да
за 50 од сто по ме ри ло би овај да -
тум за чак осам де сет де вет да на.

Пре ма нај но ви јим по да ци ма, еко -
ло шки оти сак по ста нов ни ку у САД
пао је за го то во 20 про це на та у пе -
ри о ду од 2005. до 2013. го ди не, од
ка да по сто је по след ња до ступ на ме -
ре ња. Ка да је о Евро пи реч, нај да -
ље је оти шла Ре пу бли ка Ир ска. Та
зе мља ЕУ по ста ће пр ва др жа ва на
све ту ко ја ће рас про да ти сво је ин -
ве сти ци је у фо сил ну ин ду стри ју.

Бу ду ћи да на ше по тре бе све ви -
ше пре ва зи ла зе мо гућ но сти пла -
не те да се ре ге не ри ше, на шта до -
дат но ути чу по сле ди це кли мат ских
про ме на, Дан еко ло шког ду га је
под сет ник да је нео п ход но спро -
ве сти хит не ак ци је ко је по је дин ци
и зе мље мо ра ју да пре ду зму ка ко
би за шти ти ли шу ме, оке а не, слат -
ко вод не ре сур се, биљ ни и жи во -
тињ ски свет.

риј ских по го на с но вим по стро је њи -
ма „Ду бо ке пре ра де”.

По раст про ме та

НИС, ко ји је по све ћен уво ђе њу са вре -
ме них тех но ло ги ја у сво је по сло ва ње,
у пр вом по лу го ди шту 2019. го ди не на
тр жи ште Ср би је увео је пот пу но но ви
фор мат бен зин ских ста ни ца. На ау то-
пу ту Бе о град –Ниш у ма ју је отво ре на
но ва бен зин ска ста ни ца „Га спром”, пр -
ва у овом де лу Евро пе, опре мље на вр -
хун ском ди ги тал ном тех но ло ги јом. У
овом пе ри о ду за бе ле жен је раст ма ло -
про да је у Ср би ји од пет про це на та у
од но су на пр во по лу го ди ште 2018. го -
ди не, док је про мет у ино ак ти ва ма по -
ве ћан за де вет од сто. У сег мен ту ис -
тра жи ва ња и про из вод ње пу ште но је у
рад 20 бу шо ти на и из ве де на су 654 ки -
ло ме тра ква драт на 3D се и зми ке на ис -
тра жном про сто ру Ада у Ср би ји.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни ди рек -
тор НИС-а, по во дом об ја вљи ва ња ре -
зул та та по сло ва ња ис та као је да су

успе шна ре а ли за ци ја стра те шких про -
је ка та и на ста вак мо дер ни за ци је при -
о ри те ти у овој го ди ни.

– На овај на чин по ста вља мо чвр сте
те ме ље за да љи раз вој НИС-а у усло -
ви ма оштре кон ку рен ци је на ре ги о -
нал ном тр жи шту. Исто вре ме но ће мо
оста ти по све ће ни да љем уна пре ђе њу
фи нан сиј ских ре зул та та и по бољ ша -
њу опе ра тив них по ка за те ља у свим
сег мен ти ма би зни са. По ред то га, на -
ши нео по зи ви при о ри те ти оста ју и
без бед ност на ра ду и уна пре ђе ње за -
шти те жи вот не сре ди не, као осно ве
одр жи вог раз во ја за НИС и на ше бри -
ге о љу ди ма и за јед ни ци у ко јој по -
слу је мо – ре као је Ки рил Тјур де њев.

Из над пла ни ра ног

НИС је на ста вио и до след ну ди ви -
денд ну по ли ти ку. Та ко је Скуп шти на
ак ци о на ра ком па ни је усво ји ла од лу -
ку да се на име ди ви ден де ис пла ти 25
од сто про шло го ди шње не то до би ти, а
ак ци о на ри ма ће би ти укуп но ис пла -

ће но 6,5 ми ли јар ди ди на ра. Оно што
је уоч љи во, је сте да су фи нан сиј ски
ре зул та ти НИС-а под ути ца јем ма -
кро е ко ном ских фак то ра, на ро чи то не -
га тив них курс них раз ли ка, као и ве ће
амор ти за ци је. Про сеч на це на наф те
ти па „брент” у из ве штај ном пе ри о ду
би ла је око 66 до ла ра, што је шест од -
сто ма ње у од но су на про сеч ну це ну
из пр вог по лу го ди шта про шле го ди -
не. Та ко је у дру гом квар та лу 2019.
го ди не не то до бит НИС-а из но си ла
3,1 ми ли јар ду ди на ра, што је 19 пу та
ви ше не го у пр вом квар та лу те ку ће
го ди не. Укуп на оства ре на не то до бит
за пр вих шест ме се ци 2019. го ди не
би ла је 3,2 ми ли јар де ди на ра.

По ка за тељ EBITDA (до бит пре пла -
ћа ња ка ма та, по ре за на до бит и амор -
ти за ци је) из но си 15,9 ми ли јар ди ди -
на ра. Оба ве зе НИС гру пе по осно ву
по ре за и дру гих јав них при хо да у пр -
вом по лу го ди шту 2019. го ди не из но -
се 79,8 ми ли јар ди ди на ра.

Ка да је реч о опе ра тив ним по ка за -
те љи ма, укуп на про из вод ња наф те и
га са из но си 641.000 услов них то на,
што је ре зул тат из над пла ни ра ног. У
Ра фи не ри ји наф те Пан че во пре ра ђе -
но је укуп но 1,2 ми ли о на то на си ро ве
наф те и по лу про и зво да, док уку пан
обим про ме та нафт них де ри ва та у пр -
вом по лу го ди шту из но си 1,5 ми ли о -
на то на. Исто вре ме но су знат но по -
бољ ша ни ре зул та ти у обла сти HSE-а
(Health, Safety, Environment), па је
та ко ин ди ка тор по вре да са из гу бље -
ним да ни ма ума њен за 24 од сто у од -
но су на про шлу го ди ну.

НИС је на ста вио да до при но си раз -
во ју за јед ни це у ко јој по слу је, па је у
окви ру кон кур са „За јед ни ци за јед но
2019” иза бра но два де сет про је ка та
по др шке здрав стве ним уста но ва ма
ши ром Ср би је, чи ме ће НИС у до ма -
ће здрав ство уло жи ти 116,5 ми ли о на
ди на ра.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО ЛА ГА ЊА МА ТУР СКИХ ИС ПИ ТА У ШКОЛ СКОЈ 2018/2019. ГО ДИ НИ У ПАН ЧЕ ВУ

ЏАБА ВАМ НОВЦИ!
би но ва ни тест од ве ћи не сво јих вр -
шња ка из пре сто ни це.

По себ но се из два ја ју де ча ци и де -
вој чи це из ОШ „Ол га Пе тр ов” из Ба -
нат ског Бре стов ца, ко ји су има ли из
ма те ма ти ке у про се ку 12 по е на, из
срп ског је зи ка 16, а на ком би но ва -
ном те сту су осво ји ли 14 по е на. С
дру ге стра не, ђа ци по зна те шко ле
„Краљ Пе тар Пр ви” из Бе о гра да на
сва три те ста има ли су у про се ку по
13 по е на.

Елит не шко ле

Пре ма зва нич ној ста ти сти ци над ле -
жног ми ни стар ства, уче ни ци су на
ма лој ма ту ри у по је ди ним осмо лет -
ка ма по ка за ли ве о ма ни зак ни во зна -
ња. Оно што за бри ња ва, је сте чи ње -
ни ца да су осма ци у тзв. срп ским
елит ним шко ла ма осва ја ли је два че -
твр ти ну од мак си мал них 40 бо до ва,
упр кос ве ли ким ула га њи ма у мо дер -

ни за ци ју на ста ве, ра ду у ма лим гру -
па ма, ин ди ви ду ал ном при сту пу сва -
ком уче ни ку, уче њу с раз у ме ва њем
итд. Па ипак, по себ но ири ти ра чи ње -
ни ца да су у по је ди ним при ват ним
основ ним шко ла ма (на сву сре ћу, у
Пан че ву их још увек не ма) свр ше ни
осма ци оства ри ли по ра жа ва ју ће ре -
зул та те. Су де ћи по зва нич ним ре зул -
та ти ма за вр шног ис пи та ко је је об ја -
ви ло Ми ни стар ство про све те, не ке од
њих су се, нај бла же ре че но, обру ка ле.

Пан че вач ки ђа ци су би ли да ле ко
бо љи од вр шња ка – ма лих ма ту ра на -
та из „Мон те со ри основ не шко ле” на
Сав ском вен цу, ко ји су про сеч но има -
ли че ти ри по е на из ма те ма ти ке, шест
из ма тер њег је зи ка и се дам на ком -
би но ва ном те сту.

Уста но ве за при мер

Вре ди зна ти, ка ко су не дав но пре не -
ли бе о град ски ме ди ји, да се шко ла -
ри не у при ват ним основ ним шко ла -
ма кре ћу од 4.000 до чак 8.900 евра
по раз ре ду, та ко да за осмо го ди шње
обра зо ва ње по не где тре ба пла ти ти ви -
ше од 60.000 евра.

Би ло ка ко би ло, Пан чев ци мо гу да
бу ду за до вољ ни, јер су на ши осма ци
по ка за ли за ви дан ни во зна ња на ма -
лој ма ту ри. Мо жда би ро ди те љи могли
да по раз ми сле, па да сво је ма ли ша не
упу те у Ба нат ски Бре сто вац и Ива -
ново на шко ло ва ње, а не у Београд.

Поред то га, тре ба ло би да Мини стар -
ство про све те или бар ло кал ни се кре -
та ри јат за ду жен за обра зо ва ње ан га -
жу ју за по сле не у ОШ „Ол га Пе тр ов”
као мен то ре ко ле га ма у дру гим пан -
че вач ким основ ним шко ла ма. Бу ду -
ће ге не ра ци је пан че вач ких ђа ка та ко
би би ле у при ли ци да оства ре сја јан
успех на го ди шњем те сту и стек не
услов да упи шу сред ње шко ле у скла -
ду са сво јим же ља ма.

КО Е ФИ ЦИ ЈЕНТ

За вр шни ис пит се са сто јао од те -

ста из срп ског (ма тер њег) је зи ка

и ма те ма ти ке (сва ки та чан од го -

вор се мно жио с 0,65) и ком би -

но ва ног те ста ко ји је об у хва тао

три пи та ња из хе ми је, по че ти ри

пи та ња из исто ри је, ге о гра фи је и

фи зи ке и пет пи та ња из би о ло ги -

је, при че му се сва ки та чан од го -

вор мно жио с 0,70, што је да ло

мак си мал них 40 по е на ко је је би -

ло мо гу ће до би ти на за вр шном

ис пи ту, а у укуп ном зби ру 100

по е на.

Да под се ти мо, те сто ви из срп -

ског је зи ка и ма те ма ти ке но си ли

су по 13 по е на, а ком би но ва ни

тест но сио је 14 по е на.

СТА ТИ СТИ КА

Уче ни ци при ват них шко ла у про се ку су на за вр шном те сту има ли 22,1

бод од 40 мак си мал них. Нај бо ље су ура ди ли тест из ма тер њег је зи ка, на

ко ме је про се чан број по е на био 7,08, сле ди ком би но ва ни са 7,7 и ма те -

ма ти ка са 6,3 бо до ва. Ре пу блич ки про сек из ма те ма ти ке био је 6,24, из

ма тер њег 7,07 и на ком би но ва ном те сту 7,7 бо до ва.

Неумољива рачуница

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Мат. Мат. ј. Комб. Укупно

„Олга Петров” Бан. Брестовац 7,81 10,61 9,82 28,24

„Јован Јовановић Змај” 8,67 8,86 9,89 27,41

„Моша Пијаде” Иваново 7,75 8,94 9,57 26,25

„Стевица Јовановић” 8,44 9,09 8,46 25,99

„Исидора Секулић” 8,03 9,36 8,39 25,78

„Мирослав Антић Мика” 7,98 9,14 8,58 25,69

„Гоце Делчев” Јабука 7,24 9,14 8,60 24,97

„Жарко Зрењанин” 6,74 8,45 8,68 23,86

„Васа Живковић” 7,55 7,62 8,68 23,85

„Аксентије Максимовић” Долово 7,08 7,58 8,93 23,58

„Бранко Радичевић” 7,05 8,68 7,42 23,15

„4. октобар” Глогоњ 8,20 8,22 6,61 23,04

„Свети Сава” 6,79 8,43 7,78 23,00

„Доситеј Обрадовић” Омољица 6,15 7,97 7,05 21,17

„Вук Ст. Караџић” Старчево 5,96 7,73 7,27 20,96

„Ђура Јакшић” 5,84 7,43 7,15 20,42

„Жарко Зрењанин” Бан. Ново Село 6,50 7,19 6,50 20,19

„Братство–јединство” 6,15 6,71 6,04 18,90

„Борисав Петров Браца” 4,65 5,53 5,02 15,20
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Зно је ње то ком ле та мо же ство -
ри ти ве ли ке про бле ме на шој
ко жи, по го то во на ли цу, па је
то ком нај то пли јег де ла го ди -
не по треб но по ве сти ра чу на о
то ме и при др жа ва ти се са ве та
ко зме ти ча ра и дер ма то ло га.

При за че пље њу зној них
жле зда зној се и да ље ства ра
у се кре тор ном де лу жле зде и
по што се не из лу чу је на по -
вр ши ну ко же, због на го ми ла -
ва ња зно ја, ка нал пр ска и зној
се из ли ва у око ли ну. Упра во
при су ство зно ја на дра жу је ко -
жу, па се ја вља за па ље ње под
на зи вом miliaria cristallina
(сит ни ме ху ри ћи ис пу ње ни
би стрим са др жа јем ко ји се
углав ном ја вља ју на тру пу и
ли цу, по го то во на че лу).

Ка ко би се све ово из бе гло,
по треб но је да ко жа ди ше и
да ни је пре тр па на син те тич -
ком гар де ро бом, а на ли цу не

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Не га ко же ле ти

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако ба ца те остат ке цве кле

на кон це ђе ња со ко ва, од да -

нас то си гур но ви ше не ће те ра -

ди ти. Ево ка ко мо же те да их

ис ко ри сти те за при пре му при -

род ног ле ка за сма ње ње апе -

ти та и мр ша вље ње.

Ки ло грам до бро опра не

све же цве кле ис це ди те у со -

ков ни ку, а од оста та ка цве кле од мах на пра ви те ку гли це ве ли чи не та -

бле те и ста ви те их у за мр зи вач. Не мој те од јед ном да це ди те ве ћу ко -

ли чи ну цве кле, јер су све жи је ку гли це би о ло шки ак тив ни је.

Кад др жи те ди је ту, по не кад је нај те же пре бро ди ти кри зне тре нут -

ке, на при мер уве че, ка да осе ти те глад, а не би тре ба ло ни шта да је -

де те. Та да гу тај те ове ку гли це, без жва ка ња. По сле њих не мој те ни -

шта је сти ни ти пи ти. Та ко ђе, по две ка ши ке ку гли ца узми те и пре

сва ког обро ка.

Ку гли це од ис це ђе не цве кле ће вам знат но ума њи ти апе тит и

сма њи ти те жи ну, јер на при ро дан на чин де таљ но чи сте ваш ор га ни -

зам. Овај трет ман, по знат под на зи вом „Ме то ди ка си тог гла до ва -

ња”, пре по ру чу је укра јин ски на род ни ис це ли тељ, ака де мик Ба ло тов.

Ку гли це су по себ но ко ри сне за осо бе с ви со ким крв ним при ти ском,

јер до при но се ње го вом сни жа ва њу.

Ево још јед ног јед но став ног на пит ка за ре гу ли са ње апе ти та. У ча -

шу во де си пај те ка ши чи цу ме да и ис це ди те кри шку ли му на. Све до -

бро про ме шај те и по пиј те ла га но, у ма лим гу тља ји ма. Овај здра ви

кок тел учи ни ће да од ло жи те свој сле де ћи оброк за цео сат.

Ку гли це од цвекле
за мр ша вље ње

Уче ста лост са о бра ћај них не -
зго да с фа тал ним по сле ди ца -
ма или те шким тра у ма ма до -
во љан је раз лог за скре та ње
па жње на овај озби љан дру -
штве ни и здрав стве ни про -
блем. Не про пи сна и не при -
ла го ђе на бр зи -
на и да ље су
фак то ри ко ји
до при но се са о -
бра ћај ним не -
зго да ма са
смрт ним ис хо -
дом у ви ше од
пе де сет про це -
на та. Пе ша ци
су и да ље ве о -
ма угро же на
ка те го ри ја уче -
сни ка у са о бра -
ћа ју, о че му го -
во ри по да так да
је број по ги ну -
лих пе ша ка ве ћи од бро ја по -
ги ну лих пут ни ка у во зи лу.

Ста ти сти ке по ка зу ју да уче -
ста лост са о бра ћај них не зго -
да с нај те жим по сле ди ца ма
ра сте у лет њим ме се ци ма, а
по себ но у да ни ма ви кен да.
Ве о ма ва жан по да так је да је
ви ше од тре ћи не по ги ну лих
во за ча у ка те го ри ји од 19 до
35 го ди на ста ро сти. Ре кло би
се да ма њак ис ку ства и вишак

са мо по у зда ња пла ћа ју свој да -
нак на на шим пу те ви ма. Не
тре ба ипак за не ма ри ти ка те -
го ри ју во за ча ста ри јих од 56
го ди на, ко ја, с три де сет про -
це на та, до при но си нај цр њој
ста ти сти ци.

Ка да су у пи та њу осо бе ста -
ри је од 65 го ди на, њи хо ва угро -
же ност је ве о ма ви со ка у све
три ка те го ри је уче сни ка у са -
о бра ћа ју: во за ча, пут ни ка и пе -
ша ка, а по да так о 45 про це на -
та по ги ну лих пе ша ка ста ри -
јих од 65 го ди на до вољ но го -
во ри. Стра да ње де це у са о бра -
ћа ју нај у че ста ли је је у лет њим
ме се ци ма, у по по днев ним и
ве чер њим са ти ма. Го то во сва -
ки де се ти фа тал но стра да ли
уче сник у са о бра ћа ју је из ка -
те го ри је би ци кли ста. Тре ба ло
би ре ћи да ова цр на ста ти сти -
ка ни је са мо по сле ди ца ба ха -
то сти во за ча пут нич ких во зи -

ла. Све ви ше се
при ме ћу је не по -
што ва ње или
не по зна ва ње са -
о бра ћај них про -
пи са од стра не
во за ча дво точ -
ка ша.

По да так о го -
то во сва ком де -
се том смрт но
стра да лом уче -
сни ку са о бра ћа -
ја под ути ца јем
ал ко хо ла оста -
ви ли смо за
крај, што не зна -

чи да је овај про блем за не мар -
љив. На про тив, мно го је ве ћи
про це нат ал ко хо ли са них во -
за ча ко ји угро жа ва ју дру ге на
на шим пу те ви ма. Ове ста ти -
стич ке по дат ке на ве ли смо с
ја сном на ме ром да скре не мо
па жњу на нај у гро же ни је ка те -
го ри је уче сни ка у са о бра ћа ју
и мо гу ће ме ре ко је би тре ба ло
пред у зе ти ка ко би та угро же -
ност би ла нај ма ња мо гу ћа.

Са о бра ћај не не зго де

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

сме да бу де пу но те шке шмин -
ке. За то је у овом пе ри о ду по -
треб но одр жа ва ти лич ну хи -
ги је ну че шће не го зи ми, а за
ли це ко ри сти ти се ру ме и
емул зи је но ћу, а пре ко да на
УВ кре ме. Ако не мо же те без
пу де ра, ко ри сти те бла ге ББ
кре ме или пу дер у пра ху ко ји
ће те овлаш рас пр ши ти по ли -
цу чет ком или пуф-сун ђе ром.

Да вам се ли це не би пре -
си ја ва ло од то пло те у то ку да -
на док сте на по слу или би ло
где где не мо же те да се уми -
је те и об но ви те шмин ку, по -
треб но је да при сло ни те па -
пир ну ма ра ми цу на ли це ка -
ко би упи ла зној и по том бла -
го пр сне те тер мал ну во ду (у
апо те ка ма мо же те на ћи ма ла

па ко ва ња тер мал не во де по -
год не за сва ко днев но но ше -
ње). Овај по сту пак ће вас осве -
жи ти и, по ред ле пог ли ца, да -
ће вам и ви ше сна ге за на ста -
вак за по че тог по сла.

Кре ме за ли це ко је при ја ју
ко жи на ви со ким тем пе ра ту -
ра ма, по ред по ме ну тих се ру -
ма и емул зи ја, је су и хи дро -
ге ло ви (про вид не ге ла сте кре -
ме), ко ји су све ви ше у упо -
тре би, и хи дра тант не бла ге
кре ме. Чи шће ње ли ца је од
из у зет ног зна ча ја јер се на тај
на чин спре ча ва за тва ра ње по -
ра и пре те ра но лу че ње зно ја.

Има, на жа лост, мо ме на та у
жи во ту ка да нам се здра вље
из чи ста ми ра за ком пли ку је,
а те го бе, по пут сте за ња у гру -
ди ма, гу ше ња, не све сти це или
не сно сне гла во бо ље, по ста ну
та кве да се већ хва та мо за
те ле фон пи та ју ћи се да ли би
тре ба ло окре ну ти до бро
позна ти број 194. Код здра -
вих љу ди та ква су ста ња вр ло
рет ка, али хро нич ни бо ле -
сни ци се с њи ма сре ћу то ли -
ко че сто да ле ка ри из Слу -
жбе хит не помоћи већ на па -
мет зна ју и њи хо ву адре су и
рас по ред про сто ри ја у њи хо -
вој ку ћи.

Ипак, сви зна мо да се чи -
ње ни ца да нам је Хит на по -
моћ до ступ на 24 са та не рет ко
зло у по тре бља ва, па по је дин -
ци, на при мер, тра же по моћ
ле ка ра по сле ис те ка рад ног
вре ме на ам бу лан те ко јој при -
па да ју иа ко им здрав стве но
ста ње ни је алар мант но. С дру -
ге стра не, по сто је и љу ди ко -
ји, ве ру ју ћи да по сто је хит -
ни ји слу ча је ви од њи хо вог, не
за тра же по моћ чак ни он да
ка да им је она очи глед но пре -
ко по треб на.

Не до у ми це око то га шта се сма -
тра ур гент ним ста њем, а шта
не, раз ре шио је др Ми ро слав
Теп шић, ле кар из Слу жбе хит -
не по мо ћи у Пан че ву.

– Ур гент но ме ди цин ско ста -
ње је би ло ко је здрав стве но
ста ње ко је мо же да про у зро -
ку је смрт или трај но оште ће -
ње уко ли ко се не тре ти ра у
што кра ћем пе ри о ду. Ево не -
ких при ме ра ур гент них ста -
ња. На при мер, осе ћај бо ла у
гру ди ма пра ћен пре зно ја ва -
њем, муч ни ном, по вра ћа њем,
не до стат ком ва зду ха, вр то гла -
ви цом и осе ћа јем да ср це уда -
ра не пра вил но или ве о ма бр -
зо. Бол се не рет ко ши ри у ру -
ку или врат. Ур гент ни су и гу -
ше ње, ја ко кр ва ре ње ко је не
ста је на кон пет на ест ми ну та
при ти ска на ра ну, крат ко трај -
ни гу би так све сти, пре лом или
иш ча ше ње ко сти, гу та ње отро -
ва, опе ко ти не пра ће не оште -
ће њем ве ће по вр ши не ко же,
из не над на не мо гућ ност кре -
та ња, го во ра, или по кре та ња
де ла те ла, кра так дах или

ука зу ју сле де ћи симп то ми: сла -
бост или утр ну лост јед не стра -
не те ла или екс тре ми те та, гу -
би так ви да на јед ном или оба
ока, вр то гла ви ца, кон фу зи ја или
на гла про ме на ста ња све сти,
по ре ме ћај го во ра, ја ка гла во -
бо ља, гу би так све сти, епи леп -
тич ни на пад. На по ре ме ће ну
функ ци ју ср ца мо же да ука зу је
ве о ма јак бол или сте за ње у
гру ди ма, али симп то ми мо гу
да бу ду и у ви ду по ре ме ће не
про ба ве или сто мач ног бо ла, а
по не кад се уоп ште не осе ти бол.
Та да тре ба обра ти ти па жњу на
осе ћај не до стат ка ва зду ха и ма -
лак са лост. На по ре ме ће ну функ -
ци ју ди са ња ука зу ју не до ста так
ва зду ха ко ји се по ја ви из не на -
да и без ви дљи вог раз ло га, интен зив но гу ше ње. По ре ме ће -

но ди са ње мо гу про у зро ко ва ти
ср ча ни удар, пне у мо ни ја, ем -
фи зем плу ћа, аст ма, пне у мо -
то ракс, алер гиј ска ре ак ци ја –
ка же овај ле кар.

Кр ва ре ње, ис ти че Теп шић,
не мо ра би ти озбиљ но ста ње
уко ли ко је оно ма њег ин тен зи -
те та и пре ста је на при ти сак и
по ди за ње екс тре ми те та.

– С дру ге стра не, ве о ма је
опа сно обил но кр ва ре ње, као
и оно ар те риј ско ко је мо же до -
ве сти до бр зог ис кр ва ре ња. Та -
да је ве о ма ва жно пред у зе ти
ме ре пр ве по мо ћи при ти ском
на од ре ђе не де ло ве екс тре ми -
те та ка ко би се за у ста ви ло кр -
ва ре ње. Уко ли ко сте у не до у -
ми ци да ли је не што ур гент но
ста ње, сва ка ко по зо ви те Хит -
ну по моћ – са ве ту је док тор
Теп шић.

отежа но ди са ње... – на во ди
Теп шић.

Шта је за иза бра ног ле ка ра

Овај док тор на вео је и при ме ре
ста ња ко ја ни су ур гент на. То су:
пре хла да или грип, гу шо бо ља,
бол у уху, по ви ше на те ле сна
тем пе ра ту ра ко ја се сми ру је уз
по моћ уо би ча је них ле ко ва, зу -
бо бо ља, ма ње по се ко ти не, огу -
љо ти не или оде ро ти не, ис тег -
ну ћа ми ши ћа, опе ко ти не од сун -
ца. Ова ста ња, ка же Теп шић,
тре ба тре ти ра ти уз кон сул та ци -
ју са иза бра ним ле ка ром.

– Тре ба ло би скре ну ти па -
жњу на то да је бол у ле ђи ма
ве о ма рет ко ур гент но ста ње,
по го то во уко ли ко па ци јент од -
ра ни је има про блем с кич мом.

Уо би ча је ни ле ко ви за бо ло ве,
ми ро ва ње, али с по вре ме ним
ла га ним кре та њем, до при не ће
по сте пе ном гу бит ку симп то ма.
Та ко ђе, ре ак ци је на ко жи по -
сле убо да нај че шће су уо би ча -
је не ло кал не ре ак ци је на ко жи
и не ма ју ве зе са алер ги јом. Оток
ме ких де ло ва ко же ли ца сам
по се би ни је ур гент но ста ње из
раз ло га што ти де ло ви ко же
ла ко оти чу по сле убо да. Про -
блем на ста је ако до ђе до убо да
на је зи ку или на вра ту у не по -
сред ној бли зи ни ду шни ка, што
мо же про у зро ко ва ти оп струк -
ци ју ди сај ног пу та. Исто та ко,
ур гент но ста ње је ана фи лак -
тич ка ре ак ци ја с па дом крв ног
при ти ска, про ме на ма на ко жи
и гу ше њем. За са ни ра ње ло -
кал не ре ак ци је до вољ на је хлад -
на обло га и евен ту ал но ан ти -
хи ста минска кре ма – на по ми -
ње наш са го вор ник.

Ор га ни ко ји жи вот зна че

Ипак, кључ но пи та ње ко је се
на ме ће је сте ка ко пре по зна ти
ур гент но ме ди цин ско ста ње.

– Нај ма ње ће мо по гре ши ти
уко ли ко обра ти мо па жњу на
функ ци ју ор га на и ор ган ских
си сте ма од ко јих за ви се жи вот -
не функ ци је – мо зга, ср ца, плу -
ћа и цир ку ла тор ног си сте ма.
На по ре ме ће ну функ ци ју мозга

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ста ти сти ке го во ре
да уче ста лост
саобра ћај них
незгода с нај те жим
по сле ди ца ма ра сте
у летњим ме се ци ма,
а по себ но у да ни ма
ви кен да.

ПРЕПОРУКА
АСТМАТИЧАРИМА

Пре ма ре чи ма док то ра

Теп ши ћа, аст ма зах те ва ур -

гент ни трет ман у овим си -

ту а ци ја ма: оте жан го вор и

кре та ње, без по бољ ша ња

симп то ма по сле узи ма ња

ле ко ва ко ји се ин ха ли ра ју,

по пла ве ле усне и пр сти,

ис цр пље ност и кон фу зи ја,

увла че ње ме ђу ре бар них

про сто ра при ди са њу, по -

го то во код де це, гу би так

све сти.

ВИ СОК ПРИ ТИ САК
(НИ)ЈЕ ЗА ХИТ НУ

Ви сок крв ни при ти сак по

пра ви лу мо же да се ре ши

уз кон сул та ци ју те ле фо ном

– твр ди Теп шић.

Он об ја шња ва да са ма

ви со ка вред ност крв ног

при ти ска ни је ур гент но

стање уко ли ко про ти че без

не ких упо зо ра ва ју ћих симп -

то ма као што су: ин тен зив -

на гла во бо ља, не до ста так

ва зду ха, бол у гру ди ма, кр -

ва ре ње из но са, те из ра же -

на анк си о зност.

ФО ТО-РО БОТ БАХАТОГ ПАЦИЈЕНТА

Док тор Теп шић ка же да је јед но не дав но спро ве де но тур ско

ис тра жи ва ње о па ци јен ти ма ко ји по зи ва ју Хит ну по моћ ве -

о ма слич но си ту а ци ји код нас.

– Ре зул та ти ка жу да су нај че шћи па ци јен ти ко ји до ла зе у

Хит ну по моћ а не ма ју ур гент но ста ње сред ње жи вот не до би

и без хро нич не бо ле сти. Они као раз лог за по се ту ур гент ној

слу жби у нај ве ћем бро ју слу ча је ва на во де то да не же ле да

че ка ју на пре глед, да им је хит на по моћ мно го при сту пач ни -

ја и по год ни ја, да не ма ју ис ку ства с дру гим ви до ви ма

пружа ња ме ди цин ских услу га, да су им сло же ни је ди јаг но -

стич ке про це ду ре при сту пач не у ро ку од 24 ча са, да због

оба ве за на по слу ни су у мо гућ но сти да оду код иза бра ног

ле ка ра, да они ми сле да је њи хо во ста ње ур гент но, на во де

про блем са за ка зи ва њем пре гле да и то што не ма ју здрав -

стве но оси гу ра ње. Све ове „раз ло ге” ко ри сте и на ши па ци -

јен ти – ка же док тор.

Они решавају стања која могу изазвати смрт или трајно оштећење

КО ЈА СУ МЕ ДИ ЦИН СКА СТА ЊА УР ГЕНТ НА

КА ДА ЈЕ ОПРАВ ДА НО ПО ЗВА ТИ 194

За Хитну НИСУ:
прехлада или грип,
гушобоља, бол у уху,
повишена телесна
температура која се
смирује уз помоћ
уобичајених лекова,
зубобоља, мање
посекотине,
огуљотине или
одеротине, истегнућа
мишића и опекотине
од сунца.
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на македонски јазик / на македонском језику 

Не е мал бројот на
Панчевци кои се служат
со неколку јазици во
секојдневната
комуникација.

Тоа на никој не му пречи,
напротив, луѓето подобро
се разбираат.

Мајчиниот јазик и јазикот
на мнозинскиот народ
треба да се учи од мали
нозе

Во Панчево со децении, дури и со
векови сложно живеат припадни-
ците на 26 малцински заедници и
етнички групи. Зедничка цел е да
живееме едни со други, а не едни
покрај други, подобро да се запоз-
наеме и да ги чуваме своите особе-
ности. Како во Војводина, исто така
и во Панчево, голем број на жители
се служат со неколку јазици во се-
којдневната комуникација, не само
затоа што потекнуваат од мешови-
ти бракови. Очигледно, сериозно е
сфатена крилатицата – „Колку јази-
ци зборуваш, толку вредиш“.

Тешко може да се добие одговор
на прашањето колку и на кој начин
младите генерации го учат мајчи-
ниот јазик, посебно кога се работи
за мешовити бракови. Луѓето кои се
соочуваат со ваква проблематика
велат дека тоа првенствено зависи
од родителите, семејството и самата
средина. Тоа го потврдија и нашите
соговорници.

– Што се однесува до мајчиниот –
македонски јазик, доселениците
дојдени од Македонија пред повеќе
од седумдесет години, посебно во
Јабука, Качарево, Пландиште и дру-
ги релативно компактни заедници,
го чуваат родниот говор. Многуми-
на од нив успеале да ги заинтереси-
раат и децата да го научат мајчиниот
јазик. Татко ми е колонистичко дете
родено во Јабука. Моите родители и

ПАТ ДА СЕ НАУЧИ И СОЧУВА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК

СТАВОТ НА СЕМЕЈСТВОТО ПРЕСУДЕН

ден денеска комуницираат на маке-
донски јазик. Помладите генерции од
поширокото семејство не би можеле
посебно да се пофалат дека добро го
совладале јазикот. Како и на многу-
мина млади Македонци нивниот прв
јазик во Република Србија, денес е
српскиот јазик, вели Наташа Јаќимо-
виќ, професорка по математика.

Одговорноста е на постарите, но и
на младите, до току повеќе што е
всадено и мислењето дека изучува-
њето на македонскиот јазик ќе биде
на штета на јазикот на мнозинското
население и дека децата ќе наидат на
почетни потешкотии кога ќе појдат
на училиште. Некои пак наоѓаат оп-
равдување дека го разбират јазикот
и без да го учат. Кога ќе се најдат со
роднини од старите огништа се тру-
дат, како така, нешто да начат. Не е
сеедно да ли ќе се разбереш со сого-
ворникот, или само во извесна мерка
ќе го знаеш јазикот на кој зборува.

Добар пат како да се научи и со-
чува мајчиниот јазик е примерот на
Валентин Мик, долгогодишен но-
винар на весникот на романски
јазик „Либетатеа” и неговата соп-
руга Камелиа. 

– Мајчиниот јазик не е надвор од
животот. На својствен начин тој го
карактеризира идентитетот. Кај мене
и сопругата не постоеше дилема.
Двете ќерки од мали нозе ги учевме
да зборуваат мајчин јазик, во нашиот
случај – романски, а воедно и српски.
Мнозинскиот јазик ќерките го совла-
даа во градинка и на училиште. Не
размислувавме за некакви потешко-
тии, дека децата ќе бидат во нерам-
ноправна положба со своите врсни-
ци кога ќе тргнат на училиште. Мно-
гумина бараат оправдување и во тоа.
И мајчиниот и јазикот на мнозин-
скиот народ, децата треба да го учат
од најраното детство. Во тој случај
нема да бидат во состојба да не го
познават во доволна мерка и едниот
и другиот јазик. Тоа им дава некоја
друга димензија на животот, култур-
но надградување и чување на свиоте
особености, вели Валентин Мик.

Покрај семејната подршка која во
доволна мерка би придонела да се
сочува мајчиниот јазик, придонес на
ова поле дава и изучување на јази-
кот со елементи на национална кул-
тура во основните училишта каде
што живеат одреден број припадни-

ци на некои малцинства. Ваква
можност на децата од македонско
потекло им се пружа во Јабука, Ка-
чарево, Пландиште, Гудурица, и уш-
те неколку места во Србија.

Од голема помош за учење на
јазици, како што почесто истакну-
ваат Словаците и Унгарците, можат
да бидат аматерски театри, програ-
ми на повеќе јазици, како и ангажи-
рање во пеачки и фолклорни групи.

Во организација на Еврорегио-
налниот центар за развој на опш-
теството во мултиетничка средина
„Ин медиас рес” до 2015 година се
организирани курсеви на српски,
романски, бугарски, палченски, ки-
нески, влашки и ромски јазик. Акту-
елни се и курсеви организирани во
Глогоњ за млади луѓе кои сакаа да
учат романски. Добра можност за
подобро совладување на унгарскиот
јазик е и неодамнешното отварање
на Етно – куќа на буковински Се-
кељ-Унгарци, кои во Панчево живе-
ат од 1883 година, кои со својата
традиција и фолклорот го збогатија
културното милје на повеќе нацо-
налното Панчево.

В. Митковска
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ЗА ДЕЦА ПОТОМЦИ НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

ЛЕТНА ШКОЛА ВО ОХРИД

И во кампот за
спортисти во Сруга 
ќе предстојуваат деца
на иселеници

Во организација на Министер-
ството за дијаспора од Репуб-
лика Северна Македонија и
Агенцијата за иселеништво, на
20 јули во Охрид свечено е
отворена седмодневната Летна
школа по мајчин јазик, наме-
нета за деца потомци на иселе-
ниците од Македонија. Во те-
кот на јули во Охрид се орга-
низирани два кампа,  – во ор-
ганизација на министерствата
за надворешни работи и дијас-
пора на Република Северна
Македонија и Агенцијата за
иселеништво. Целта е изучува-
ње на мајчиниот јазик, друга-
рување и одмор. Летниот рас-
пуст во Охрид го поминаа по-
веќе од сто потомци на иселе-
ници. За хотелско сместување
се погрижија домаќините, а
превозот до Охрид го финан-
сираа родителите.

Во работата на годинешни-
от осми летен камп  „Ја сакам
Македонија“, учествуваа шес-
наесет ученика, кои во осум-
годишни училишта во Србија
учат македонски јазик со еле-
менти на нацонална култура.
Меѓу нив беа деца од Гудури-
ца, Хајдучица, Пландиште,
Качарево... Со нив кампуваа
млади од далечна Австралија,
Чешка, Италија и некогашна
Југославија.

Агенцијата за иселеништво
од 20 до 26 јули во Охрид
угости 49 деца на иселеници
од Данска, Србија, Австрија,
Шведска, Германија, Турска и
Хрватска. Во прекрасниот
Охрид, бисерот на Македо-
нија, уживаа петнаесет деца
од Смедеревска  Паланка, Но-
ви Сад, Краљево, Горњи Ми-
лановац, Ниш, Врање и Вла-
дичин Хан. Овој камп беше
наменет за ученици на воз-
раст од дванаесет до шесна-
есет години, без претходна
селекција.

Летната школа ја посетија
министерот за дијаспора Ед-
монд Адеми и директорот на
Агенцијата за иселеништво
Никола Шалваринов. На гос-
тите од дијаспора им посакаа
добредојде и им дадоа под-
ароци. Министерот Адеми
изрази благодарност за инте-
ресот да се посетува настава-
та по мајчин јазик и нагласи
дека ваквите проекти треба
да продолжат и во иднина,
бидејки се мост помеѓу Маке-
донија и иселеништвото. Ди-
ректорот на Агенцијата за
иселеништво зборуваше за
унапредувањето на врските
со иселеништво, информира-
ње и културен развој на исе-
леништвото и доближување
до матичната  земја.

Како учесничка на Фору-
мот на наставници по маке-
донски јазик во иселеништво,
на свеченото отварање на
Летната школа присуствува-
ше Лилјана Лазареска, про-
фесорка по македонски јазик
и новинарка од Панчево.

– Пријатно сум изненадена
од начинот на организирано-
ста на Летната школа. За по-
лесно да се работи со учесни-
ците, според степенот на
знаењето на јазикот децата
беа поделени во групи. Во
нивна чест извонредна при-
редба им приредија ученици
од ОУ „Тефејуз“ од Скопје и
ОХО Продукција 5+ Петко.
Покрај едукативни часови,
организирани се спортски ак-
тивности, забава и се разби-
ра,  капење во езеро или ба-
зен, рече Лазареска.

Агенцијата за иселеништ-
во ќе организира и камп за
спорт и дружење, помеѓу
спортисти од Струга и деца
на иселеници од Македонија.
Гостувањето во Струга ќе за-
почне на пети август. И за
нив превозот до Струга ќе
биде во организација на ро-
дителите. За престој и хотел-
ско сместување ќе се погри-
жи Агенцијата за иселе-
ништво на Република Север-
на Македонија.

Манифестација
„Гравче – тавче“ 
дел од програмата

Домаќинот на централната
прослава по повод зна-
чајниот ден за сите Маке-
донци кои го прославуват
својот најголем национален
празник Илиден, е здруже-
нието „Илинден“ од Јабука.
Денес во оваа село ќе биде
одржана свечена академија
на Националниот совет на
македонската национална
заедница во Србија. Вооби-
чаено, ќе бидат положени
венци на бистата на Гоце
Делчев во дворот на учи-
лиштето во Јабука, што го
носи името на овој голем
национален херој. 

Јабучани на 2 август ја
слават и селската слава
Свети Илија. Одбележува-
њето на славата ќе започне
со сечење на славски колач
во просториите на Месната
заедница. Домаќиините
очекуваат гости од  Панче-
во, збратимените места
Парменац и Македонски
Брод и од други села и гра-
дови. Составен дел на сла-
вата ќе биде традиционал-
ната манифестација „Грав-
че – тавче“. Вкусното гравче

ќе се подготвува на отворен
простор во центарот на се-
лото. Во текот на денот по-
веќе здруженија ќе се пре-
тстават со етно - храна и
домашни ракотворби. Тра-
диционално, организирана
е Меѓународна детска ли-
ковна колонија. Триесетина
млади сликари ги прикажаа
своите дела во просториите
на Домот на културата. 

Според зборовите на
Благоја Соколовски, пре-
тседателот на здружението
„Илинден“, во вечерните
часови, во центарот на се-
лото, ќе биде приредена
културно – уметничка про-
грама. Гостите и домаќини-
те со староградски песни ќе
ги забавува прославениот
дует Селимова – Желчевс-

ки. Ќе настапат и неколку
фолклорни групи, меѓу кои
и подмладокот на КУД „Ва-
сил Хаџиманов“ од Јабука.
Планирани се и натпрева-
ри во гаѓање на глинени гу-
лаби, во мал фудбал,
„Фијакеријада“...

Како и во изминатите го-
дини Илинден ќе го слават
повеќе македонски здруже-
нија  во Србија, почнувајки
од Врање, па се до Качаре-
во, Вршац, Пландише и Гу-
дурица.

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА НА ИЛИНДЕН ВО ЈАБУКА

СЕЛСКА СЛАВА СВЕТИ ИЛИЈА

Здруженијата ќе
добијат од 1000 
до 1500 евра

Министерството за надво-
решни работи на Република
Северна Македонија, ќе
одобри средстава за реали-
зација на осум проекти,
предложени од здруженија
на Македонци од Република
Србија. Средства во износ
од 1000 до 1500 евра по про-
ект се наменети за зачувува-
ње на наследство и тради-
ција, да се согледа состојба-
та за зачувување на јазикот,
соработка, гостувања, ин-
формирање, тркалезни ма-
си, купување на носии...

Носителите на проектите
потпишаа спогодба во Маке-
донската амбасада во Бел-
град и се обврзаа планирани-
те активности да ги исполнат
во предвидениот рок. Проек-
ти се одобрени на следните
здружанија: „Гоце Делчев“ од
Врање, за емисија „Инфо
Мак“, „Вардар“ од Ниш, за
квиз натпревар „Колку ја
познавам Македонија“, „Даме
Груев“, од Горњи Милановац
за тркалезна маса на тема
„Македонците во Србија, де-
нес и утре – како понатаму“.
Финасиската помош е пред-
видена и за „Македониум“ од
Белград за манифестација
„Денови на македонска кул-
тура“, за здружението
„Илинден“ од Јабука, за орга-
низирање на централна про-
слава на 2 август, најголемиот
национален празник на Ма-

кедонците– Илинден. Про-
ект е одобрен и на пеачката
група „Тоше Проески“ од Ка-
чарево, а наменет е за снима-
ње компакт – диск.

Македонскиот културен
центар „Блаже Конески“ од
Панчево и понатаму ќе ра-
боти на изнаоѓање нови ре-
шенија за зачувување на
мајчиниот јазик – македон-
скиот, како во Панчево, така
и пошироко. Драган Младе-
новски од Вршац, со финан-
сиска помош од Македонија,
ќе активира веб страна, за
да пласира што повеќе ин-
формации за активностите
на македонската малцинска
заедница во Србија.

Прифатени се и проекти
на здруженија „Македонски
бисери” од Пландиште, „Ки-
рил и Методиј“ од Нови Сад
и „Јабука “од Јабука, како и
на Форумот на млади. „Ма-
кедонски бисери“ со реали-
зација на понудениот про-
ект, конечно би обезбедиле
носии за фолклористите од
Пландиште. Новосаѓани ќе
подготват програма по по-
вод 8 септември, Денот на
независноста на Македонија.
Пеачката група на здруже-
нието „Јабука” од Јабука, ве-
ќе се подготвува во најмалку
три града во Македонија да
приреди концерти. Во одбра-
ната екипа за финансиска
подршка е и Форумот на
млади. За овие четири про-
екта финансиска помош се
очекува од Министерство за
дијаспора на Република Се-
верна Македонија.

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА ПРОЕКТИ

ДЕНЕС, УТРЕ И КАКО ПОНАТАМУ

ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЈА И КРАТКА ПРИКАЗНА

ПАТОКАЗ ЗА ВЛЕЗ ВО ДОБРО ДРУШТВО
Во 42 издаие на зборникот
„Ракописи“ застапен е 61 ав-
тор. На конкурсот пристиг-
наа 1080 крaтки песни и при-
казни. Во работата на двод-
невниот фестивал на поезија
и кратка приказна учеству-
ваше Дамијан Каранфилов од
Скопје

Годинешното издание на „Ра-
кописи 42“, промовирано во
втората половина на мај во
салата „Аполо“ во Панчево,
повторно ги отвори вратите
на младите таленти од прос-
торот на некогашна Југосла-
вија. Во најновите „Ракопи-
си“ застапен е 61 автор, од
који  четворица од Република
Северна Македонија. Од три-
есет творби пристигнати и
напишани на македонски
јазик во зборникот се објаве-
ни песни на Биљана Т. Димко
од Битола, Стефан Марковс-
ки од Гевгелија и на Моника
Стојановска и Дамијан Ка-
ранфилов од Скопје.

Членовите на жирито и овој
пат имаа тешка задача за да
направат најдобар избор, би-
дејки на конкурсот пристиг-
наа 360 мејлови со по три пес-
ни или приказни. Младите
писатели од Србија имаа шан-
са да се сретнат со своите
врсници од Словенија,
Хрватска, Босна и Херцегови-
на, Македонија и Црна Гора.
Да се запознат со културното
наследство на Панчево, да раз-
менат корисни информации и
да разговарат за книжевноста.

– Знам дека сме популарни
во Македонија и секоја годи-
на имаме добар одзив. Зада-
чата која ни е доверена навис-

тина е тешка. Се трудиме ни-
кој да не биде оштетен, но во
прашање се нијанси. Напра-
вивме најдобар можен избор.
Оваа наша манифестација е
своевиден пасош за влез во
добро друштво. Не радува
сознанието дека многумина
кои ги направиле првите че-
кори во зборникот имаат из-
дадено и по неколку книги,
рече Јасмина Топиќ, главен
уредник на зборникот.

Се враќам со нови
искуства

Во работата на дводневниот
фестивал на песна и кратка
приказна учествуваше и Да-
мијан Каранфилов, оперски
пејач, а воедно и млад писател
од Скопје.

– Дипломирав на Музичка-
та академија во Скопје. Умет-
носта некако преовладува. И
пишувањето е дел од мене.

Круна на сето тоа е мојата
прва книга „Издишување“,
излезена од печат пред моето
доаѓање во Панчево.  Мотив
да творам и понатаму ми дава
и сето она што го доживеав
на поетските вечери. Ова бе-
ше еден нов чекор на охраб-
рување, ветер во грб. Значи,
она што го пишувам некој го
препознал и го вреднува. Тоа
е добро за еден млад автор,
ми се чини.  Дома се враќам
со нови искуства и нови
пријателства. Средбите наме-
нети за млади писатели од 15
до 30 години навистина се из-
вонредни. За домаќините
имам само пофални зборови.
Непосредноста и љубезноста
пленеше во секој момент, на-
гласи Каранфилов.

На завршната поетска ве-
чер оперскиот пеач од Скопје
ја рецитираше на македонски
јазик објавената песна во

„Ракописи 42“ Мали прелу-
диуми. Тоа е збир на четири
парчиња (како што вели ав-
торот), кои се одвиваат во
еден ден. Темата е од се-
којдневниот живот. Песната
е објавена и на српски јазик.

Им посакува јубилејно
издание

Каранфилов верува дека со
ваков ентузијазам Панчевци
ќе го дочекат и јубилејното
педесето изданије на „Рако-
писи“.Додаде:

– И во наредните години ќе
учествувам на конкурсот. До
колку имам можност повтор-
но би дошол во Панчево да се
дружам со овие прекрасни
луѓе, затоа што навистина е
задоволство да се биде тука
со млади автори и организа-
торите на самиот фестивал. И
овој фестивал го дефинира
Панчево како град на култу-
ра. Бројни ентузијасти веќе
изнедриле неколку книжевни
генерации. Задоволството е
двосмерно. Пратив три пес-
ни, но една е објавена. Како
учесник на фестивалот сфа-
тив дека она што го доживеав
јас, треба да го доживеат и
други млади луѓе. Во пријатна
и опуштена атмосфера немо-
жеш да не запееш.

Јасмина Топиќ и овој пат не
пропушти прилика да каже
дека зборникот „Ракописи“ и
понатаму е пасош со кој се по-
минуваат невидливите грани-
ци кои не спојуваат во поста-
вување на прашања и барање
одговори, секако во испиша-
ните редови, а и меѓу редови-
те, на кој и да се јазик напиша-
ни песните или приказните.

Каранфилов одговара на прашања



Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот 
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на македонском језику / на македонски јазик

Не ма ли број Пан че ва ца
ко ри сти не ко ли ко је зи ка 
у сва ко днев ној
комуникаци ји

То ни ко ме не сме та,
напро тив, љу ди се 
бо ље раз у ме ју

Ма тер њи је зик и је зик
већин ског на ро да тре ба
да се уче од ма лих но гу

У Пан че ву де це ни ја ма, чак и ве ко ви -
ма, сло жно жи ве при пад ни ци 26 ма -
њин ских за јед ни ца и ет нич ких гру -
па. За јед нич ки циљ је да жи ви мо
јед ни с дру ги ма, а не јед ни по ред дру -
гих, да се бо ље упо зна мо и да чу ва мо
сво је осо бе но сти. Ка ко у Вој во ди ни,
та ко и у Пан че ву, ве ли ки број жи те -
ља се слу жи с не ко ли ко је зи ка у сва -
ко днев ној ко му ни ка ци ји, и то не са -
мо за то што по ти чу из ме шо ви тих
бра ко ва. Очи глед но, озбиљ но је схва -
ће на кри ла ти ца: „Ко ли ко је зи ка го -
во риш, то ли ко вре диш”.

Те шко мо же да се до би је од го вор
на пи та ње ко ли ко и на ко ји на чин
мла де ге не ра ци је уче ма тер њи је зик,
по себ но ка да је реч о ме шо ви тим бра -
ко ви ма. Љу ди ко ји се су о ча ва ју са
овом про бле ма ти ком ка жу да то пр -
вен стве но за ви си од ро ди те ља, по ро -
ди це и са ме сре ди не. То су по твр ди -
ли и на ши са го вор ни ци.

– У од но су на ма тер њи – ма ке дон -
ски је зик, до се ље ни ци ко ји су из Ма -
ке до ни је до шли пре ви ше од се дам -
де сет го ди на, по себ но из Ја бу ке,
Ка ча ре ва, План ди шта и дру гих, ре -
ла тив но ком пакт них за јед ни ца, чу ва -
ју је зик по ре кла. Ве ћи на њих је ус пе -
ла да за ин те ре су је и де цу да на у че
ма тер њи је зик. Мој отац је ко ло ни -
стич ко де те ро ђе но у Ја бу ци. Мо ји
ро ди те љи и дан-да нас ко му ни ци ра ју
на ма ке дон ском је зи ку. Мла ђе ге не -
ра ци је из ши ре по ро ди це не би мо -
гле да се по хва ле да су до бро са вла -

ПУТ ДА СЕ НА У ЧИ И СА ЧУ ВА МА ТЕР ЊИ ЈЕ ЗИК

СТАВ ПО РО ДИ ЦЕ ПРЕ СУ ДАН

да ле је зик. Као и ве ћи ни мла дих Ма -
ке до на ца, пр ви је зик ко ји на у че да -
нас у Ре пу бли ци Ср би ји је срп ски –
ка же На та ша Ја ћи мо вић, про фе сор -
ка ма те ма ти ке.

Од го вор ност је на ста ри ји ма, али и
на мла ди ма, уто ли ко пре што је увре -
же но ми шље ње да ће уче ње ма ке дон -
ског је зи ка би ти на у штрб је зи ка ве -
ћин ског ста нов ни штва и да ће де ца
на и ћи на по чет не те шко ће ка да кре ну
у шко лу. Не ки пак на ла зе оправ да ње
да је зик раз у ме ју и без уче ња. Ка да се
на ђу с род би ном са ста рих ог њи шта,
тру де се, ка ко-та ко, да не што на у че.
Ни је све јед но да ли ће се не ко раз у ме -
ти са са го вор ни ком или ће са мо у из -
ве сној ме ри зна ти је зик ко јим го во ри.

До бар пут уче ња и очу ва ња ма тер -
њег је зи ка је при мер Ва лен ти на Ми -
ка, ду го го ди шњег но ви на ра ли ста на
ру мун ском је зи ку „Ли бер та теа”, и ње -
го ве су пру ге Ка ме ли је.

– Ма тер њи је зик ни је ван жи во та.
На свој ствен на чин, он ка рак те ри ше
иден ти тет. Код ме не и су пру ге ни је

би ло ди ле ме. Две кће р ке смо од ма -
лих но гу учи ли да го во ре ма тер њи је -
зик, у на шем слу ча ју – ру мун ски, а
ујед но и срп ски. Је зик ве ћи не кће р ке
су са вла да ле у вр ти ћу и шко ли. Ни -
смо раз ми шља ли о евен ту ал ним те -
шко ћа ма да ће де ца би ти у не рав но -
прав ном по ло жа ју у од но су на
вр шња ке ка да кре ну у шко лу. Мно го
њих тра жи оправ да ње и у то ме. И ма -
тер њи и је зик ве ћи не де ца тре ба да
уче од нај ра ни јег де тињ ства. У том
слу ча ју не ће би ти у си ту а ци ји да не
по зна ју у до вољ ној ме ри и је дан и дру -
ги је зик. То им да је не ку дру гу ди -
мен зи ју у жи во ту, кул тур но про жи -
ма ње и чу ва ње сво јих осо бе но сти –
ка же Ва лен тин Мик.

По ред по ро дич не по др шке ко ја би
у до вољ ној ме ри до при не ла да се са -
чу ва ма тер њи је зик, до при нос овом
по љу да је и из у ча ва ње је зи ка са еле -
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у основ -
ним шко ла ма у ко ји ма жи ви од ре ђе -
ни број при пад ни ка не ких ма њи на.
Ова ква мо гућ ност пру же на је де ци

ма ке дон ског по ре кла у Ја бу ци, Ка ча -
ре ву, План ди шту, Гу ду ри ци и у још
не ко ли ко ме ста у Ср би ји.

Од ве ли ке по мо ћи у уче њу је зи ка,
као што че сто ис ти чу Сло ва ци и Ма -
ђа ри, мо гу би ти и ама тер ска по зо ри -
шта, про гра ми на ви ше је зи ка, као и
ан га жо ва ње у пе вач ким и фол клор -
ним гру па ма.

У ор га ни за ци ји Евро ре ги о нал ног
цен тра за раз вој дру штва у мул ти ет -
нич кој сре ди ни „Ин ме ди јас рес”, до
2015. го ди не ор га ни зо ва ни су кур се -
ви срп ског, ру мун ског, пал ћен ског,
ки не ског, цин цар ског и ром ског је зи -
ка. Ак ту ел ни су и кур се ви ор га ни зо -
ва ни у Гло го њу за мла де љу де ко ји
же ле да уче ру мун ски. До бра мо гућ -
ност за бо ље са вла да ва ње ма ђар ског
је зи ка је и не дав но отва ра ње Ет но-ку -
ће бу ко вин ских Се кељ-Ма ђа ра, ко ји
у Пан че ву жи ве од 1883. го ди не, а ко -
ји су сво јом тра ди ци јом и фол кло ром
обо га ти ли кул тур ни ми ље ви ше на ци -
о нал ног Пан че ва.

В. Мит ков ска

Летња школа 
у Охриду

» страна IV

Четири деценије
прва труба у
филхармонији

» страна V

Јабуку познаје
као свој џеп

» страна V

Креативни рад 
је испуњава

» страна VI



У 42. из да њу збор ни ка „Ру ко -
пи си” за сту пљен је 61 ау тор.
На кон курс је при сти гло 1.080
крат ких пе са ма и при ча. У ра -
ду дво днев ног фе сти ва ла по е -
зи је и крат ке при че уче ство -
вао је Да мјан Ка ран фи лов из
Ско пља.

Ово го ди шње из да ње „Ру ко пи -
са 42”, про мо ви са но у дру гој
по ло ви ни ма ја у са ли „Аполo”
у Пан че ву, по но во је отво ри ло
вра та мла дим та лен ти ма с про -
сто ра не ка да шње Ју го сла ви је.
У нај но ви јим „Ру ко пи си ма” за -
сту пљен је 61 ау тор, од ко јих
че тво ри ца из Ре пу бли ке Се вер -
не Ма ке до ни је. Од три де сет ра -
до ва при сти глих и на пи са них
на ма ке дон ском је зи ку, у Збор -
ни ку су об ја вље не пе сме Би ља -
не Т. Дим ко из Би то ља, Сте фа -
на Мар ков ског из Ђев ђе ли је и
Мо ни ке Сто ја нов ске и Да мја -
на Ка ран фи ло ва из Ско пља.

Чла но ви жи ри ја су и овог пу -
та има ли те жак за да так да на -
пра ве нај бо љи из бор, бу ду ћи да
је на кон курс при сти гло 360
имеј ло ва са по три пе сме или
при че. Мла ди пи сци из Ср би је
има ли су при ли ку да се срет ну
са сво јим вр шња ци ма из Сло -
ве ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер -
це го ви не, Се вер не Ма ке до ни је
и Цр не Го ре, да се упо зна ју с
кул тур ним на сле ђем Пан че ва,
раз ме не ко ри сне ин фор ма ци је
и раз го ва ра ју о књи жев но сти.

– Знам да смо по пу лар ни у
Ма ке до ни ји и сва ке го ди не
има мо до бар од зив. За да так ко -

Петак, 2. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

И у кам пу за 
спор ти сте у Стру ги
бо ра ви ће де ца
исеље ни ка

У ор га ни за ци ји Ми ни стар ства
за ди ја спо ру и Аген ци је за
исељеништ вo Ре пу бли ке Се -
вер не Ма ке до ни је, 20. ју ла у
Охри ду је све ча но отво ре на
сед мо днев на Лет ња шко ла ма -
тер њег је зи ка, на ме ње на де ци
по то ма ка исе ље ни ка из ди ја -
спо ре. То ком ју ла у Охри ду су
ор га ни зо ва на два кам па – у ор -
га ни за ци ји ми ни стар ста ва
спољ них по сло ва и ди ја спо ре
Ре пу бли ке Се вер не Ма ке до ни -
је и Аген ци је за исе ље ни штво.
Циљ је из у ча ва ње ма тер њег је -
зи ка, дру же ње и од мор. Лет њи
рас пуст у Охри ду је про ве ло
више од сто по то ма ка исе ље -
ника. Хо тел ски сме штај су
обез бе ди ли до ма ћи ни, а пре -
воз до Охри да фи нан си ра ли су
роди те љи.

У ра ду ово го ди шњег, осмог
лет њег кам па „Во лим Ма ке до -
ни ју” уче ство ва ло је ше сна е -
сто ро де це из Ср би је ко ја у
осмо го ди шњим шко ла ма у Ср -
би ји уче ма ке дон ски је зик са
еле мен ти ма на ци о нал не кул -
ту ре. Ме ђу њи ма су би ла де ца
из Гу ду ри це, Хај ду чи це, План -
ди шта, Ка ча ре ва... С њи ма су
кам по ва ли мла ди из да ле ке
Ау стра ли је, Че шке, Ита ли је и
не ка да шње Ју го сла ви је.

Аген ци ја за исе ље ни штво од
20. до 26. ју ла уго сти ла је че -
тр де сет де ве то ро де це исе ље -
ни ка из Ср би је, Ау стри је,
Швед ске, Не мач ке, Тур ске и
Хр ват ске. У пре кра сном Охри -
ду, би се ру Ма ке до ни је, ужи ва -
ло је и пет на е сто ро де це из
Сме де рев ске Па лан ке, Но вог
Са да, Кра ље ва, Гор њег Ми ла -
нов ца, Вра ња и Вла ди чи ног Ха -
на. Овај камп је био на ме њен
уче ни ци ма од два на ест до ше -
сна ест го ди на, без прет ход не
се лек ци је.

Лет њу шко лу су по се ти ли
Ед монд Аде ми, ми ни стар ди -
ја спо ре, и Ни ко ла Шал ва ри -
нов, ди рек тор Аген ци је за исе -
ље ни штво. Го сти ма из
ди ја спо ре по же ле ли су до бро -
до шли цу и уру чи ли по кло не.
Ми ни стар Аде ми је из ра зио
за хвал ност због ин те ре со ва ња
де це да по ха ђа ју на ста ву на
ма тер њем је зи ку и на гла сио
да ова кве про јек те тре ба ре а -
ли зо ва ти и убу ду ће, јер су они
мо сто ви из ме ђу Ма ке до ни је и
зе мље исе ље ни штва. Ди рек -
тор Аген ци је за исе ље ни штво
го во рио је о уна пре ђе њу ве за
са исе ље ни ци ма, ин фор ми са -
њу, кул тур ном раз во ју исе ље -
ни ка и при бли жа ва њу ма тич -
ној зе мљи.

Као уче сни ца Фо ру ма на -
став ни ка ма ке дон ског је зи ка
исе ље ни штва, све ча ном отва -
ра њу лет њег кам па при су ство -
ва ла је и Лил ја на Ла за ре ска,
про фе сор ка ма ке дон ског је зи -
ка и но ви нар ка из Пан че ва.

– При јат но сам из не на ђе -
на на чи ном ор га ни зо ва ња
Лет ње шко ле. Да би се лак ше
ра ди ло са уче ни ци ма, пре ма
сте пе ну зна ња је зи ка, де ца су
по де ље на по гру па ма. У њи хо -
ву част из ван ред ни про грам
при ре ди ли су уче ни ци осмо -
го ди шње шко ле „Те фе јуз” из
Ско пља и ОХО „Про јек ци ја 5+
Пет ко”. По ред еду ка тив них
ча со ва, ор га ни зо ва не су и
спорт ске ак тив но сти и жур ке,
као и ку па ње у је зе ру или на
ба зе ну – ре кла је Лил ја на
Лаза ре ска.

Аген ци ја за исе ље ни штво
ор га ни зу је и камп за спорт и
дру же ње за спор ти сте из Стру -
ге и де цу исе ље ни ка из Ма ке -
до ни је. Го сто ва ње у Стру ги за -
по че ће 5. ав гу ста. И за њих су
пре воз до Стру ге ор га ни зо ва -
ли ро ди те љи. За њи хов бо -
равак и хо тел ски сме штај
поста ра ће се Аген ци ја за исе -
ље ни штво Ре пу бли ке Се вер не
Ма ке до ни је.

ЗА ДЕ ЦУ ПО ТО МА КА ИСЕ ЉЕ НИ КА ИЗ МА КЕ ДО НИ ЈЕ

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА У ОХРИ ДУМа ни фе ста ци ја
„Грав че-тав че” део
про гра ма

До ма ћин цен трал не про сла -
ве по во дом зна чај ног да на за
све Ма ке дон це ко ји про сла -
вља ју свој нај ве ћи на ци о нал -
ни пра зник Илин ден би ће
удру же ње „Илин ден” из Ја бу -
ке. У том се лу, 2. ав гу ста, би -
ће одр жа на све ча на ака де ми -
ја На ци о нал ног са ве та
ма ке дон ске на ци о нал не
зајед ни це у Ср би ји. Уо би ча -
је но, би ће по ло же ни вен ци на
би сту Го це Дел че ва у дво ри -
шту шко ле у Ја бу ци, ко ја носи
име тог на ци о нал ног херо ја.

Ја бу ча ни 2. ав гу ста сла ве
се о ску сла ву Све ти Или ја.
Обе ле жа ва ње сла ве по чи ње
се че њем слав ског ко ла ча у
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни -
це. До ма ћи ни оче ку ју го сте
из Пан че ва, збра ти мље них

ме ста Пар ме нац и Ма ке дон -
ски Брод и дру гих се ла и гра -
до ва. Са став ни део сла ве је
тра ди ци о нал на ма ни фе ста -
ци ја „Грав че-тав че”. Уку сни
па суљ при пре ма ће се на

отво ре ном про сто ру у цен тру
се ла. У то ку да на ви ше удру -
же ња пред ста ви ће се ет но-
хра ном и до ма ћим ру ко тво -
ри на ма. Тра ди ци о нал но,
ор га ни зо ва на је Ме ђу на род -
на деч ја ли ков на ко ло ни ја.
Три де се так мла дих при ка за -
ло је већ сво је ра до ве у про -
сто ри ја ма До ма кул ту ре.

Пре ма ре чи ма Бла го ја Со -
ко лов ског, пред сед ни ка
удру же ња „Илин ден”, у ве -
чер њим са ти ма у цен тру се -
ла би ће упри ли чен кул тур -
но-умет нич ки про грам.
Го сте и до ма ћи не ће ста ро -
град ским пе сма ма за ба вља -
ти про сла вље ни ду ет Се ли -
мо ва –Жел чев ски. На сту пи ће
и не ко ли ко фол клор них гру -
па, ме ђу ко ји ма и под мла дак
КУД-а „Ва сил Ха џи ма нов” из
Ја бу ке. Пла ни ра на су и так -
ми че ња у га ђа њу гли не них
го лу бо ва, ма лом фуд ба лу,
„Фи ја ке ри ја да”...

Као и прет ход них го ди на,
Илин дан ће сла ви ти ви ше
ма ке дон ских удру же ња у Ср -
би ји, по чев од Вра ња, па све
до Ка ча ре ва, Вр шца, План -
ди шта и Гу ду ри це.

ФЕ СТИ ВАЛ ПО Е ЗИ ЈЕ И КРАТ КЕ ПРИ ЧЕ

ПУ ТО КАЗ ЗА УЛАЗ У ДО БРО ДРУ ШТВО

ји нам је по ве рен уи сти ну је те -
жак. На пра ви ли смо нај бо љи
мо гу ћи из бор. Ова на ша ма ни -
фе ста ци ја је сво је вр стан па сош
за ула зак у до бро дру штво. Ра -
ду је нас са зна ње да мно ги ко ји
су на пра ви ли пр ве ко ра ке у
збор ни ку има ју по не ко ли ко
из да тих књи га – ре кла је Ја -
сми на То пић, глав ни уред ник
Збор ни ка.

Вра ћам се с но вим 
ис ку стви ма

У ра ду дво днев ног фе сти ва ла
пе сме и крат ке при че уче ство -
вао је и Да ми јан Ка ран фи лов,
опе р ски пе вач, а ујед но и млад
пи сац из Ско пља.

– Ди пло ми рао сам на му зич -
кој ака де ми ји у Ско пљу. Умет -
ност не ка ко пре о вла да ва. И пи -
са ње је део ме не. Кру на све га
то га је мо ја пр ва књи га „Из ди -
са ње”, ко ја је иза шла из штам -

пе пред мој до ла зак у Пан че -
во. Мо тив да ства рам и да ље
ми да је и све оно што сам до -
жи вео на по ет ским ве че ри ма.
Ово је био је дан но ви ко рак
охра бре ња, ве тар у ле ђа. Зна -
чи, оно што пи шем, не ко је
пре по знао и вред ну је. То је до -
бро за јед ног мла дог ау то ра,
чи ни ми се. Ку ћи се вра ћам с
но вим ис ку стви ма и но вим
при ја тељ стви ма. Су сре ти на ме -
ње ни мла дим пи сци ма од 15
до 30 го ди на за и ста су из ван -
ред ни. За до ма ћи не имам са -
мо ре чи хва ле. Не по сред ност и
љу ба зност су пле ни ли у сва ком
мо мен ту – на гла сио је Ка ран -
фи лов.

На за вр шној по ет ској ве че -
ри опе р ски пе вач из Ско пља
ре ци то вао је на ма ке дон ском
је зи ку пе сму „Ма ли пре лу ди -
ју ми” об ја вље ну у „Ру ко пи си -
ма 42”. „То је збир че ти ри пар -

че та”, ка же ау тор, „ко ји се од -
ви ја ју у јед ном да ну”. Те ма је
сва ко днев ни жи вот. Пе сма је
об ја вље на и на срп ском је зи ку.

Же ли им ју би лар но из да ње

Ка ран фи лов ве ру је да ће са
ова квим ен ту зи ја змом Пан чев -
ци до че ка ти и ју би лар но пе де -
се то из да ње „Ру ко пи са”. До да -
је:

– И у на ред ним го ди на ма ћу
уче ство ва ти на кон кур су. Уко -
ли ко бу дем имао мо гућ но сти,
по но во бих до шао у Пан че во
да се дру жим са овим пре див -
ним љу ди ма, за то што је за и -
ста за до вољ ство да се бу де ту с
мла дим ау то ри ма и ор га ни за -
то ри ма са мог фе сти ва ла. И
овај фе сти вал де фи ни ше Пан -
че во као град кул ту ре. Број ни
ен ту зи ја сти су већ из не дри ли
не ко ли ко књи жев них ге не ра -
ци ја. За до вољ ство је дво смер -
но. По слао сам три пе сме, а
јед на је об ја вље на. Као уче сник
фе сти ва ла схва тио сам да оно
што сам до жи вео ја, тре ба да
до жи ве и дру ги мла ди љу ди. У
при јат ној и опу ште ној ат мос -
фе ри не мо жеш да не за пе ваш.

Ја сми на То пић ни овог пу та
ни је про пу сти ла при ли ку да
ка же да је збо р ник „Ру ко пи си”
и да ље па сош ко јим се пре ла зе
не ви дљи ве гра ни це што нас
спа ја ју у по ста вља њу пи та ња и
тра га њу за од го во ри ма, сва ка -
ко у ис пи са ним ре до ви ма, а и
из ме ђу ре до ва, на ком год је -
зи ку да су на пи са не пе сме или
при че.

ЦЕН ТРАЛ НА ПРО СЛА ВА ИЛИН ДЕ НА У ЈА БУ ЦИ

СЕ О СКА СЛА ВА СВЕ ТИ ИЛИ ЈА

Удру же ња ће
добити од 1.000 
до 1.500 евра

Ми ни стар ство спољ них по -
сло ва Ре пу бли ке Се вер не
Ма ке до ни је одо бри ло је
сред ства за ре а ли за ци ју осам
про је ка та ко је су пред ло жи -
ла удру же ња Ма ке до на ца из
Ре пу бли ке Ср би је. Сред ства
у из но су од 1.000 до 1.500
евра по про јек ту на ме ње на су
за очу ва ње на след ства и тра -
ди ци је, са гле да ва ње си ту а ци -
је у очу ва њу је зи ка, са рад њу,
го сто ва ња, ин фор ми са ње,
окру гле сто ло ве, ку по ви ну
но шњи...

Но си о ци про је ка та пот пи -
са ли су уго вор у ма ке дон ској
ам ба са ди у Бе о гра ду и оба -
ве за ли се да пла ни ра не ак -
тив но сти оства ре у пред ви -
ђе ном ро ку. Про јек ти су
одо бре ни сле де ћим удру же -
њи ма: „Го це Дел чев” из Вра -
ња за еми си ју „Ин фо Мак”,
„Вар дар” из Ни ша за так ми -
че ње у кви зу „Ко ли ко по зна -
јем Ма ке до ни ју”, „Да ме Гру -
ев” из Гор њег Ми ла нов ца за
окру гли сто на те му „Ма ке -
дон ци у Ср би ји, да нас и су -
тра – ка ко да ље?”. Фи нан сиј -
ска по моћ је пред ви ђе на и за
„Ма ке до ни јум” из Бе о гра да
за ма ни фе ста ци ју „Да ни ма -
ке дон ске кул ту ре”, за удру -
же ње „Илин ден” из Ја бу ке за
ор га ни зо ва ње цен трал не
про сла ве 2. ав гу ста, нај ве ћег
на ци о нал ног пра зни ка 

Ма ке до на ца – Илин да на.
Про је кат је одо брен и пе вач -
кој гру пи „То ше Про е ски” из
Ка ча ре ва, а на ме њен је за
сни ма ње ком пакт-ди ска.
Ма ке дон ски кул тур ни цен -
тар „Бла же Ко не ски” из Пан -
че ва и да ље ће тра га ти за из -
на ла же њем но вих ре ше ња за
очу ва ње ма тер њег је зи ка –
ма ке дон ског, ка ко у Пан че -
ву, та ко и ши ре. Дра ган Мла -
де нов ски из Вр шца, уз фи -
нан сиј ску по моћ из
Ма ке до ни је, ак ти ви ра ће веб-
стра ни цу да би пла си рао што
ви ше ин фор ма ци ја ма ке дон -
ске ма њин ске за јед ни це у
Ср би ји.

При хва ће ни су и про јек ти
удру же ња „Ма ке дон ски би -
се ри” из План ди шта, „Ки рил
и Ме то ди је” из Но вог Са да
и „Ја бу ка” из Ја бу ке, као и
Фо ру ма мла дих. „Ма ке дон -
ски би се ри” би ре а ли за ци -
јом по ну ђе них про је ка та ко -
нач но обез бе ди ли но шње за
фол кло ри сте из План дишта,
а Но во са ђа ни ће при пре ми -
ти про грам по во дом 8. сеп -
тем бра, Да на не за ви сно сти
Ма ке до ни је. Пе вач ка гру па
удру же ња „Ја бу ка” из Ја бу -
ке већ се при пре ма да у нај -
ма ње три гра да у Ма ке до ни -
ји при ре ди кон цер те. У
ода бра ној еки пи за фи нан -
сиј ску по др шку је и Фо рум
мла дих. За ова че ти ри про -
јек та фи нан сиј ска по моћ се
оче ку је од Ми ни стар ства за
ди ја спо ру Ре пу бли ке Се вер -
не Ма ке до ни је.

ФИ НАН СИЈ СКА ПО МОЋ ЗА ПРО ЈЕК ТЕ

ДА НАС, СУ ТРА И КА КО ДА ЉЕ

Каранфилов одговара на питања
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Ба ви се и пе ва њем
ста ро град ских
македон ских пе са ма

Цвет ни аран жма ни 
у дво ри шту 
при вла че по гле де

Ма ња на се ље на ме ста, као што
је Ја бу ка, за Ми ро сла ву Пу -
шкаш (73) има ју по себ ну вред -
ност. Љу ди су упу ће ни јед ни на
дру ге. Не гу ју при ја тељ ства, де -
ле ра до сне мо мен те, по др жа -
ва ју се ме ђу соб но, по но се се
успе шним спор ти сти ма, му зи -
ча ри ма, здрав стве ним и про -
свет ним рад ни ци ма. Јед на од
жи тељ ки овог се ла, за ко је се
ка же да је нај ма ке дон ски је у
Ср би ји, је сте и Ми ро сла ва Пу -
шкаш, ви ша ме ди цин ска се -
стра у пен зи ји, ко ја је пу них
три де сет пет го ди на ра ди ла као
глав на па тро на жна се стра у Ја -
бу ци. Она је ушла без ма ло у
сва ки дом у се лу и ка да су се
ра ђа ла де ца и ка да је тре ба ло
да се по мог не не ком бо ле сном
или да се упу ти на пра ву адре -
су да би ре шио не ки про блем
со ци јал не при ро де. По ње ном
ка зи ва њу – Ја бу ку по зна је као
свој џеп.

Вра ћа мо се на по ре кло ове
по зна те Ја бу чан ке. Она је ко -
ло ни стич ко де те. Ње на по ро -
ди ца Сто ја но ски до се ље на је у
Ја бу ку из ма лог ме ста у око -
ли ни Стру ге. До шли су с три
му шка де те та. Пр ве го ди не по
до ла ску (1946) до би ли су кће -
р ку. Куд год да је ишла, ње на
мај ка ју је во ди ла са со бом и,

За по зна тог му зи ча ра Дра га на
Це лев ског из Ја бу ке нај ве ћи
иза зов у про фе си о нал ном пла -
ну је моћ ни ин стру мент – тру -
ба. За „Пан че вац” при ча ко је
от крио ње гов та ле нат, ка ко је
те кла ње го ва ка ри је ра, да ли
још увек сви ра...

Љу бав пре ма му зи ци му је уса -
дио Алек сан дар Га ври ло вић,
на став ник му зич ког у ОШ „Го -
це Дел чев” у Ја бу ци, ко ји је
офо р мио ор ке стар мла дих Ја -
бу ча на...

– Сви ра ли смо ви ше ин стру -
ме на та. Од де се так дру га ра са -
мо сам се ја про фе си о нал но
ве зао за му зи ку, од но сно за
тру бу, од сво је два на е сте го ди -
не. Про фе си ју до жи вља вам
као не што што во лим да ра -
дим, а се бе као оства ре ног чо -
ве ка. Увек мо же бо ље, али ја
сам за до во љан бу ду ћи да сам
ра дио с по зна тим свет ским
име ни ма, од ко јих сам мно го
на у чио. Не мо же са мо да се
до би ја, већ мо ра и да се да је.
Са за до вољ ством пре но сим
зна ње мла ди ма ко ји су ушли
у му зич ке во де – на гла сио је
Дра ган Це лев ски.

Са ра ђи вао и с Бре го ви ћем

Овај ве дри Ја бу ча нин је стра -
стве но по све тио свој жи вот му -
зи ци и с тру бом дру гу је 54 го -

ДРА ГАН ЦЕ ЛЕВ СКИ: ЉУ БАВ И СТРАСТ ПРЕ МА МУ ЗИ ЦИ

ЧЕ ТИ РИ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ПР ВА ТРУ БА У БЕ О ГРАД СКОЈ ФИЛ ХАР МО НИ ЈИ
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ди не. Пут ка успе ху је тра си -
рао по за вр шет ку основ не му -
зич ке шко ле у Пан че ву. По том
је за вр шио Сред њу му зич ку
шко лу „Стан ко вић” у Бе о гра -
ду. Фа кул тет ски се обра зо вао
на бе о град ској Му зич кој ака -
де ми ји. Као сред њо шко лац је
рет ко про пу штао так ми че ња и
осва јао је и нај вред ни је на гра -
де. До бри пла сма ни на так ми -
че њи ма су му би ли још ве ћа
мо ти ва ци ја за уса вр ша ва ње.

Це лев ски је ду же од че ти ри
де це ни је био пр ва тру ба у Бе о -
град ској фил хар мо ни ји. У тој
моћ ној ин сти ту ци ји је по чео да
сви ра 1978. го ди не. Уз ма ле
осци ла ци је, увек се вра ћао у
сво ју дру гу ку ћу. И на кон пен -
зи о ни са ња је ан га жо ван у Фил -
хар мо ни ји. Као про фе сор је ра -
дио и док је сту ди рао. Пу них
де сет го ди на био је про фе сор у
Му зич кој шко ли у Пан че ву. Је -
дан од ње го вих уче ни ка је и Го -
ран Ар нев ски, Ја бу ча нин ко ји
по ти че из по зна те му зич ке по -
ро ди це, а да нас је пр ва тру ба у
Скоп ској фил хар мо ни ји.

Дра ган је имао сре ћу да се
на ђе ме ђу иза бра ни ма ко ји
ужи ва ју у сво јој про фе си ји, од -
но сно у ор ке стру по зна тог Го -
ра на Бре го ви ћа. С ре но ми ра -
ним „Ор ке стром за свад бе и
са хра не” као тру бач је са ра ђи -
вао осам го ди на.

– Ди на ми чан је рад у ор ке -
стру Го ра на Бре го ви ћа. Ве ли -
ка упор ност и ди сци пли на су
по треб не да би се по сти гла хар -
мо ни ја, по го то во ка да се де си
„хе ми ја” с пу бли ком. Са овим
по зна тим са ста вом сам про кр -
ста рио чи та ву Евро пу. Го сто ва -
ли смо и на да љим де сти на ци -
ја ма. Не рет ко сам ку ћи
до ла зио са мо да се пре сву чем.
Бре го вић има ве ли ке за слу ге за
то што тру ба има све ви ше по -
кло ни ка. Уно си не ку ма ги ју ко -
ја пу бли ку др жи с по диг ну тим
ру ка ма од по чет ка до кра ја
кон цер та – ре као је Це лев ски.

Јед но је си гур но: вра та за са -
рад њу с по зна тим му зич ким
име ни ма и ди ри ген ти ма су
ши ром отво ре на у Бе о град ској
фил хар мо ни ји. До вољ но је да
спо ме не мо име на као што су
Зу бин Мех та, Ан дреа Бо че ли

или Ан дре На ва ро, с ко ји ма је
на сту пао и Дра ган. При се ћа се
и ком пли ме на та ко је је до био
од по зна тог ди ри ген та Хор ста
Фер сте ра, од ко га је мно го на -
у чио о сви ра њу кла си ке и ро -
ман ти ке. По ред оста лог, ре као
му је: „Кад бес пре кор но сви ра -
те Бе то ве на и Мо цар та, за вас
не по сто ји ни ка кав про блем.
Со ли стом као што сте ви сва ки
европ ски ор ке стар би био за -
до во љан...”

По но сан отац и де да

Глад за кре а тив но шћу овај из -
ван ре дан чо век је по ка зао и
под ди ри гент ском па ли цом
му зи ча ра свет ског гла са Ва си -
ли ја Си нај ског, ко ји је на про -
би тра жио од Це лев ског да сви -
ра „Пе тру шку”. По зах те ву
ди ри ген та исту ну ме ру је Дра -
ган сви рао пет пу та за ре дом.

– Та да сам пи тао: „Ма е стро,
о че му се ра ди?” Он ми је од -
го во рио: „Све је у ре ду. Ужи вао
сам у то ме ка ко се са истим
емо ци ја ма и ан га жо ва њем ула -
жеш ком плет но и ка да си ’Пе -
тру шку’ сви рао пе ти пут”. И ре -
као ми је: „Огро ман со ло за
тру бу”. Ето и то сам до жи вео –
на гла сио је Дра ган при се ћа ју -
ћи се овог ве ли ког му зич ког
име на.

Це лев ски је по но сан отац
дво је де це, кће р ке и си на, и де -
да уну ке и уну ка. Кће р ка Или -
на је по ка зи ва ла ин те ре со ва ње
за му зи ку и као ма ла сви ра ла
кла вир, а он да се опре де ли ла
за ме ди ци ну. Син Слав ко је за -
вр шио сред њу му зич ку шко лу
у Пан че ву. И он се опре де лио
за тру бу. По про фе си ји је ин -
же њер зву ка. Унук и уну ка, иа -
ко ма ли, раз ми шља ју о но вим

тех но ло ги ја ма. Али ни кад не
ре ци ни кад. Као мла дог, и Дра -
га но вог оца је при вла чи ла глу -
ма. Зва ли су га да ра ди у На -
род ном по зо ри шту у Но вом
Са ду, али он је то од био. Мно -
ги га пам те као Де да Мра за из
Ја бу ке. Као сред њо шко лац, и
ње гов на след ник је оти шао у
за ба ви ште ма ски ран у Де да
Мра за. Ме ђу тим, бе ла бра да му
се за па ли ла од пр ска ли ца. На -
ста ла је ве ли ка па ни ка, али но -
во пе че ни Де да Мраз се до се -
тио и уву као се ис под те пи ха.
На сре ћу, про шао је с лак шим
по сле ди ца ма. По сле две не де -
ље се так ми чио и осво јио пр во
ме сто ме ђу тру ба чи ма сред њих
шко ла.

Овај ве ли ки про фе си о на лац
има без број на сту па и ве ли ко
ис ку ство, о че му би мо гао мно -
го то га да ис при ча, али и да ље
сва ког да на ве жба. У ша ли ка -
же: „Ако не ве жбам је дан дан,
знам ја, ако не ве жбам два, зна
су пру га, а ако не ве жбам три,
зна ће и ком ши је”. По но сан је
што је у Фил хар мо ни ји фор -
ми рао еки пу од че тво ри це со -
ли ста – тру ба ча. С по себ ним
за до вољ ством го во ри о ка ри је -
ра ма ква ли тет них му зи ча ра из
Ја бу ке: Вла да на На ну шев ског,
Дар ка Ар мен ског, Ми ла на
Мак си мо ви ћа... Но во пе че ни
ака де мац је и Ду шан Спа сков -
ски из Ја бу ке. И ње гов из бор је
моћ на тру ба. Раз го ва ра ли смо
и о успе шним кла ри не ти сти ма
Вељ ку Клен ков ском и Ог ње ну
По по ви ћу, за по сле ни ма у Бе о -
град ској фил хар мо ни ји.

Дра ган сва ко днев но пу ту је
из Ја бу ке у Бе о град. О го сто ва -
њи ма да и не при ча мо. За то ка -
же да је стуб ку ће ње го ва су -
пру га. От кри ва и сво ја
при ват на ин те ре со ва ња, а то су
ри бо лов и ку ли нар ство. И јед -
но и дру го упу ћу је на гур ман -
лук, же љу за дру же њем и пу -
ње ње ба те ри ја за но ву сви р ку.

Верка Митковска

с бо сиљ ком у ко си, че сто јој
пе ва ла. Мај чин дар је на сле -
ди ла и Ми ро сла ва. Пе ва ла је
од ма лих но гу, а као сред њо -
школ ка се так ми чи ла и осва -

ја ла пр ва ме ста. На сту па ла је
и са ин клу зив ним хо ром „Ср -
це” из Ја бу ке. Ста ро град ским
пе сма ма пле ни и на на сту пи -
ма с пе вач ком гру пом из Ја -
бу ке. Оми ље на пе сма јој је
„Жу ти љи љан”, ко ју пе ва

позна ти ма ђар ски пе вач Ла -
сло Арат ски. Пре не ко ли ко го -
ди на јој се ука за ла при ли ка да
за пе ва „Жу ти љи љан” у ма ђар -
ској ам ба са ди у Бе о гра ду. Та -

да је до би ла па сош и ма ђар -
ско др жа вљан ство.

Све сла ви мо ду пло

– Ни сам би ла при ви ле го ва на
за то што сам за пе ва ла. Три ме -
се ца сам вред но учи ла ма ђар -

ски. Ан га жо ва ла сам и про фе -
сор ку, ко ја и дан-да нас при ча
сво јим уче ни ци ма шта зна чи
упор ност и же ља да оства риш
за цр та но. Мој су пруг Ла ци, по
про фе си ји пе да гог, ма ђар ског
је по ре кла. Ње го ви ро ди те љи
су има ли пе ка ру у Ја бу ци. Тру -
ди ла сам се да и с њи ма го во -
рим ма ђар ски. Ка да су ме по -
зва ли у ма ђар ску ам ба са ду, на
раз го во ру је је дан од кон зу ла
ре као: „Ка да Ма ке дон ка има
до бар на гла сак кад при ча ма -
ђар ски, си гур но до бро и пе ва”.
То је био раз лог да за пе вам
пред тим див ним љу ди ма. Ла -
ци је ина че члан пе вач ке гру -
пе из Ја бу ке. По ред та квог жи -
вот ног са пут ни ка, не мо жеш да
не за во лиш ма ђар ски је зик и
ма ђар ске пе сме. Код нас је та -
ко. Све ду пло сла ви мо, пра зну -
је мо све оби ча је. На ла зи мо
раз лог за дру же ње и ка да ни су
пра зни ци – об ја шња ва Мир ка.

Нај ве ћа ра дост за Ми ро сла -
ву и Ла сла је ка да су у до му у
Ја бу ци сви за јед но: кће р ка Ли -
ди ја и син Ми хаљ с по ро ди ца -
ма.

Ли ди ја је ди пло ми ра на ма -
те ма ти чар ка и ра ди у јед ној ве -
ли кој ком па ни ји у Пан че ву, а
Ми хаљ жи ви у Фран цу ској.
Због сту ди ра ња је на пу стио Ја -
бу ку пре два де сет шест го ди -
на. За вр шио је ма шин ски фа -
кул тет, до био по сао и оже нио
се у Фран цу ској. И брат и се -
стра су за до вољ ни из бо ром
про фе си ја и оним што ра де.
Тру де се да што че шће иду јед -
ни код дру гих.

Ми ро сла ва и Ла сло ужи ва ју
у дру штву сво јих уну чи ћа. Од

си на и сна је има ју две уну ке, а
од кће р ке и зе та два уну ка. Де -
вој чи це из Фран цу ске им нај -
че шће до ла зе у лет њем пе ри о -
ду, а по не кад и они кре ну на
да лек пут.

По том ство у ру ка ма 
по ро ди це

Не из бе жна те ма у раз го во ру с
на шом до ма ћи цом је сва ка ко
по пу ла ци о на по ли ти ка у Ср -
би ји.

– Ја бу чан ке су не ка да ра ђа ле
од сто пе де се то ро до сто се дам -
де се то ро де це го ди шње. Од пре
две де це ни је тај број је све ден
на око пе де се то ро но во ро ђен -
ча ди. У Основ ној шко ли „Го це
Дел чев” би ло је по че ти ри до
пет оде ље ња пр ва чи ћа, а са да
има два до три. Пред у зи ма ју се

ме ре ко је су у ве зи с пла ни ра -
њем по ро ди це, али же ље не по -
дат ке још не ма мо. О овој те ми
се не пре ста но раз го ва ра, али
од лу ку о по том ству кре и ра ју са -
ме по ро ди це, бу ду ћи да оне зна -
ју шта мо гу и шта же ле – об ја -
шња ва на ша са го вор ни ца.

Пулс јед не по зи тив не по ро -
ди це осе ћа се и ка да се уђе у
дво ри ште, у ком пле ни цвет на
ба шта. Не ке за са ђе не биљ ке
до не те су као „су ве ни ри” с про -
пу то ва ња кроз раз ли чи те зе -
мље, у ви ду се ме ња или гран -
чи ца. Истин ски рај цвет них
аран жма на до пу њен је и ли му -
ном, хи би ску сом, на ном, пал -
ма ма... За одр жа ва ње дво ри -
шта су за ду же ни су пру жни ци.
Мир по не кад на ру ша ва ла веж
ма лог пса.

Драган Целевски (први слева у првом реду)
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Из ра ђу је ау тен ти чан
на кит од ба кар не и
по сре бре не жи це

Чла ни ца је удру же ња
„Ет но-ку так” из
Качаре ва

Пре три де се так го ди на Да ни е -
ла Цве та но вић (49) на пу сти ла
је по ро дич ни дом у Кри вој Па -
лан ци и уда ла се у Ка ча ре ву. Та -
да је за по че ла јед ну но ву при чу.

– Од у век сам же ле ла да ра -
дим као учи те љи ца или про фе -
сор ка. На Фи ло зоф ском фа кул -
те ту у Бе о гра ду сам за вр ши ла
пе да го ги ју, али ни сам ра ди ла у
стру ци. Ду же од де це ни је сам
во ди ла књи го вод стве не књи ге,
али се фир ма уга си ла. Још увек
се пи там у че му бих мо гла да
се про на ђем. Ин те ре со ва ња се
мно же. Ипак, оста ви ла сам да
ства ри те ку сво јим то ком. Шта
год да за поч нем, имам по др шку
од кће р ке и си на. Де ца су већ
сво ји љу ди. Пут тра си ра ју са
сво јим брач ним дру го ви ма –
ка же Да ни е ла.

По све му су де ћи, ва жан део
жи во та ове енер гич не Ка ча рев -
ке је ства ра ла штво. Већ не ко -
ли ко го ди на она из ра ђу је ау тен -
ти чан на кит од брон за не и
по сре бре не жи це, по лу дра гог
ка ме ња и ста кле них пер ли.
Пра ви огр ли це, на ру кви це, пр -
сте ње и мин ђу ше. Ње на ћер ка
је че сто би ла крај ње док је ра -
ди ла и не пре ста но се за ни ма ла
за ин те ре сан тан на кит ко ји је
пра ви ла ње на мај ка. И де вој чи -
ца се про на шла у овом ви ду
кре а тив ног из ра жа ва ња. Из ре -
ка „Учи тељ је до бар ка да га уче -
ник над ма ши” ти пич на је за Да -
ни е лу и ње ну на след ни цу.

Ин спи ра ци ју на ла зи у
коре ни ма

– По че ци су би ли вр ло скром -
ни. Да бих оства ри ла свој сан
– уса вр ша ва ње ве шти на умет -

ДА НИ Е ЛА ЦВЕ ТА НО ВИЋ ИЗ КА ЧА РЕ ВА НЕ ПРЕ СТА НО СЕ УСА ВР ША ВА

КРЕ А ТИВ НИ РАД ЈЕ ИС ПУ ЊА ВА

КАР НЕ ВАЛ СКО ВЕ ЧЕ У ПАН ЧЕ ВУ

УМЕТ НИЧ КО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 
СТРУ МИ ЧА НА

У ОХРИДУ ОДРЖАН ФОРУМ НАСТАВНИКА

ПРОМОТЕРИ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ
У Конгресном центру у Охри-
ду од 19. до 22. јула одржан је
Форум наставника који плани-
рају и организују наставу ма-
терњег језика – македонског и
албанског и културног наслеђа

у исељеништву. Једанаест на-
ставника из Немачке, Аустри-
је, Србије, Хрватске, Аустрали-
је, Швајцарске, Данске и
Норвешке размењивало је ми-
шљења о стању наставе матер-

нич ког из ра за, ишла сам на
при ват не ча со ве у Бе о гра ду.
Не пре ста но се уса вр ша вам и
пре ко ин тер не та. Раз ме њу јем
ис ку ства с љу ди ма ко ји се
про фе си о нал но ба ве из ра дом
на ки та. Опре де ли ла сам се за
ма те ри јал од ког мо гу да се
из ра ђу ју пре кра сни пред ме ти
ко ји мо гу да на ђу по себ но ме -
сто и код мла дих и ста ри јих
же на. Ин спи ра ци ју про на ла -
зим и у ма ке дон ским ко ре ни -
ма и тра ди ци ји. Тру дим се да
уне сем не што но во и кре а тив -
но, не што што би им се до па -
ло, пре све га мла ди ма, а да то
бу де руч но из ра ђе но и уни кат -
но. Мо је куп це при вла чи са -
ма из ра да, али и по вољ на це -
на на ки та. На овај на чин
по бољ ша вам по ро дич ни жи -
вот. У по след ње вре ме се рас -
пли ња вам на ви ше по ља. За
из ра ду на ки та ми оста је све
ма ње вре ме на – об ја шња ва на -
ша са го вор ни ца.

Цве та но ви ће ва је чла ни ца
удру же ња „Ет но-ку так” из Ка -
ча ре ва, ко је од сли ка ва са став
жи те ља Вој во ди не, бу ду ћи да
су у по сао ак тив но укљу че не
же не раз ли чи тих на ци о нал но -
сти. Удру же ње је све че шће
при сут но на ет но-сај мо ви ма и
ван Пан че ва. То јој омо гу ћа ва
да на њи ма из ла же и на кит.
Одав но се уса вр ши ла и за пре -
зен та ци ју ма ке дон ске ку хи ње
и ет но са. При пре ма и спе ци ја -
ли те те ко је и дан-да нас пра ви
ње на мај ка у ро ди тељ ском до -
му у Кри вој Па лан ци, али и
вој во ђан ску штру длу, као и ку -
глоф, кит нкес...

Сан – жен ско 
пред у зет ни штво

Же не из „Ет но-кут ка”, а с њи -
ма и Да ни е ла, спрем не су да
на пра ве ве ћи ис ко рак. Њи хо ва
же ља је да жен ско пред у зет ни -
штво у Ка ча ре ву за у зме за слу -
же но ме сто, а да исто вре ме но
то бу де об лик со ци јал ног пред -
у зе ћа. У пла ну је из ра да на род -
них ру ко тво ри на, у че му би мо -
гао да се про на ђе ве ћи број
Ка ча рев ки. Удру же ње је уз по -
моћ про је ка та обез бе ди ло раз -
бој. „Те ле ком” је нов ча но помо -

гао из ве сном бро ју же на да уђу
у тај не ста рог ткач ког за на та.
Би ле су укљу че не и у про је кат
„Бло гер ке са се ла”. Са ра ђу ју с
ви ше удру же ња у Ср би ји.

Ка ча рев ке су ус по ста ви ле
по је ди нач не кон так те и са же -
на ма пред у зи ма чи ма укљу че -
ним у ак тив но сти ор га ни за ци -

је „Ве шта же на”, ко ја и ван Ма -
ке до ни је про мо ви ше кре а тив -
не же не.

– Њи хо ва ис ку ства мо же мо
и ми да при ме ни мо, пре све га
ка да се ра ди о ма ке дон ској
тра ди ци ји и кул ту ри, бу ду ћи
да је „Ве шта же на” про мо тер
ши ром Ма ке до ни је. Не дав но
су го сто ва ле и у Кра ље ву. Због
фи нан сиј ских раз ло га и уда -
ље но сти ни смо би ли у си ту а -
ци ји да се срет не мо с њи ма и
Кра љев ча ни ма – ре кла је Да -
ни е ла Цве та но вић.

Дру же ње из ме ђу удру же ња
је че шће вред ни је од још увек
скром не за ра де од уни кат ног
на ки та, уку сне штру дле, слат -
ких и сла них пи та. Ипак, Ка -
ча рев ке се на да ју да се ло не ће
би ти пре по зна тљи во са мо по
„Сла ни ни ја ди”, већ и по жен -
ском пред у зет ни штву.

Пре кра сним
костими ма 
иза зи ва ју
радозналост

Ово го ди шњи, се дам на е сти
ин тер на ци о нал ни кар не вал,
одр жан 21. и 22. ју на у Пан -
че ву, при ву као је ве ли ку па -
жњу око сто хи ља да по се ти -
ла ца из са мог гра да, окол них
ме ста и ино стран ства.

Уо би ча је но, број не кар не -
вал ске гру пе с Ку бе, из Ита -
ли је, Сло ве ни је, Ре пу бли ке
Се вер не Ма ке до ни је, Цр не
Го ре, Хр ват ске, гра да до ма -
ћи на и дру гих ме ста де фи ло -
ва ле су Ули цом вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка све до Тр га
Ђор ђа Вај фер та. Ме ђу мно го -
број ним груп ним и по је ди -
нач ним ма ска ма би ло је и
три де се то ро ма ски ра них уче -
ни ка сред ње шко ле „Ја не
Сан дан ски” из Стру ми це.

Стру ми ча ни су осми пут
при ка за ли ма ке дон ску тра -
ди ци ју кар не ва ла. Тач ком
„Ча роб на шу ма” на не сва -
кида шњи и из ван ре дан на -
чин пред ста ви ла се по бед -
нич ка еки па ово го ди шњег
стру мич ког кар не ва ла. Пре -
кра сним ко сти ми ма иза зва -
ли су ве ли ку ра до зна лост
при сут них.

– По ред др ве ћа, на ша ма -
ска има и са мо ви ле, јед но ро -

ге и ви ли не ко њи це. То су
мит ска би ћа ко ја по сто је у
при ча ма, ми то ви ма и ле ген -
да ма. Же ли мо да пред ста ви -
мо ча роб ња штво, од но сно ма -
ги ју ко ју де ца са ња ју. На ша
по ру ка је да шти ти мо при ро -
ду – ре кла је про фе сор ка Би -
ља на Ко ста ди но ва.

Пре ма ре чи ма Ма ке дон ке
Стој ко ве, све до са да шње ма -
ске СОШ „Ја не Сан дан ски” из
Стру ми це су ма сов не, уни кат -
не и сло же не. Из ра да је иза -
зов и умет нич ки из раз. Же не
и де вој ке су са ме кре и ра ле и

из ра ђи ва ле ко сти ме. Та ко су
до би ле про стор и за дру же ње
и за ба ву.

– Не ма мо ди ле ме ка да се
ра ди о кар не вал ским да ни -
ма код нас. Про грам осми -
шља ва мо на свој на чин и
пре ко ње га при ка зу је мо тра -
ди ци ју свог на ро да – ма ке -
дон ске свад бе не оби ча је,
пра шта ња, а овог пу та и бор -
бу за очу ва ње чо ве ко ве сре -
ди не. Има ли смо сре ће да
као по бед нич ка еки па го сту -
је мо у Пан че ву, у ко јем
много нас има род би ну и
при ја те ље – на гла си ла је Ма -
ке дон ка Стој ко ва.

Стру ми ча ни су нам и овог
пу та по твр ди ли да је пан че -
вач ки кар не вал за њих иза -
зов, бу ду ћи да ова из ван ред -
на ма ни фе ста ци ја раз га љу је
ду шу и ср це уче сни ка, а и са -
мих жи те ља гра да; кар не вал
до жи вља ва ју на по се бан на -
чин и сва ки пут му да ју дру -
га чи ју ди мен зи ју. Оно што их
из но ва оду ше вља ва, је сте
енер ги ја до ма ћи на.

– Кар не вал ски да ни су по -
себ на при ли ка да по се ти о ци
ужи ва ју у кре а тив но сти и по -
ру ка ма ко је им кроз игру и
ма ске ша љу уче сни ци. По но -
сим се, пре све га, сте че ним
при ја тељ стви ма и успе хом
ове нај ве ће улич не ма ни фе -
ста ци је у Ср би ји. Труд ко ји је
око 200 љу ди уло жи ло у при -

пре ме дао је оче ки ва не ре зул -
та те. У кар не вал ским по вор -
ка ма су уче ство ва ли и де ца и
ро ди те љи, и ста ри и мла ди –
ре кла је Зо ра на Вла ду, пред -
сед ни ца удру же ња „При ја те -
љи Пан че ва”, ко је је ор га ни -
за тор кар не ва ла.

По кро ви те љи кар не ва ла су
Ми ни стар ство тр го ви не, ту -
ри зма и те ле ко му ни ка ци је
Ре пу бли ке Ср би је и Град
Пан че во, ко ји је као пр ви
град у Ср би ји ушао у Фе де -
ра ци ју европ ских кар не вал -
ских гра до ва.

њег језика, како о позитивним
странама, тако и о недостаци-
ма и тешкоћама у дијаспори с
којима се суочавају у свом вас-
питно-образовном раду. Један
од неколико основних циљева
Форума је унапређивање наста-
ве у дијаспори и заједничко
проналажење идеја за промо-
цију македонске историје, тра-
диције и културе. Никола Шал-
варинов, директор Агенције за
исељеништво Републике Се-
верне Македоније, захвалио је
учесницима, истичући да је
Агенција за исељеништво први

пут организовала Форум на-
ставника, с надом да ће се овај
пројекат наставити и да ће се
преко њега чути потребе на-
ставника из дијаспоре.

У раду Форума су учествова-
ле и Лилјана Лазареска, про-
фесорка македонског језика и
новинарка из Панчева, и Сне-
жана Алексић Станојловић, на-
ставница македонског језика
из Новог Сада. Тродневна обу-
ка је завршена доделом церти-
фиката од стране Бироа за раз-
вој образовања и Агенције за
исељеништво.

Даниела Цветановић:
„Њихова искуства
можемо и ми да
применимо, пре 
свега када се ради 
о македонској
традицији и култури,
будући да је 
„Вешта жена”
промотер широм
Македоније”.



Петок, 2 август 2019

pancevac@pancevac-online.rs
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Се занимава и со
пеење на
староградски
македонски песни

Цветни аранжмани
во дворот
привлекуват погледи

Помалите населени места, ка-
ко што е Јабука, за Мирослава
Пушкаш (73) имаат посебна
вредност. Луѓето се упатени
едни на други. Негуват
пријателства, ги делат радос-
ните мигови, се подржуваат
меѓусебно, се гордеат со ус-
пешните спортисти, музича-
ри, здравствени или просвет-
ни работници. Една од жите-
лите на оваа село, за кое се ве-
ли дека е најмакедонско во
Србија, е и Мирослава Пуш-
каш, виша медицинска сестра
во пензија, која полни 35 го-
дини работела како главна
патронажна сестра во Јабука.
Таа влегла безмалку во секој
дом во селото, и кога се раѓа-
ле деца, и кога требало да му
се помогне на некој болен или
да го упати на права адреса,
за да реши некој социјален
проблем. Спред нејзиното ка-
жување – Јабука ја познава
како својот џеп.
Се навраќаме на потеклото на
оваа позната Јабучанка. Таа е
колонистичко дете. Нејзиното
семејство Стојаноски e доселе-
но во Јабука од едно мало мес-
то од околнината на Струга.

За познатиот музичар Дра-
ган Целевски од Јабука најго-
лемиот предизвик на профе-
сионален план му е моќниот
инструмент – трубата. За
„Панчевац“ тој зборува кој го
открил неговиот талент,
како течела неговата карие-
ра и да ли се уште свири...

Љубовта кон музиката му ја
всади Александар Гаврило-
виќ, наставник по музичко
образование во ОУ „Гоце Дел-
чев“ во Јабука. Тој формирал
оркестар со млади Јабучани...

– Свиревме на повеќе ин-
струменти. Од десетина дру-
гарчиња само јас професио-
нално се врзав за музиката,
односно за трубата, од својата
дванаесета година. Профе-
сијата ја доживувам како
нешто што сакам да го рабо-
там, а себеси како реализиран
човек. Секогаш може подоб-
ро, но јас сум задоволен би-
дејки работев со познати
светски имања, од кои многу
научив. Не може само да се
добива, туку и да се дава. Со
задоволство го пренесувам
знаењето на младите, кои вле-
гуваат во музичките води, на-
гласи Драган Целевски. 

Свирел и со Бреговиќ

Овој ведар Јабучанин
страствено го посвети својот

ДРАГАН ЦЕЛЕВСКИ – ЉУБОВ И СТРАСТ КОН МУЗИКАТА

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ ПРВА ТРУБА ВО БЕЛГРАДСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

МИРОСЛАВА ПУШКАШ – АКТИВНА И КАКО ПЕНЗИОНЕРКА

ЈАБУКА ЈА ПОЗНАВА КАКО СВОЈ ЏЕП

живот на музиката и со тру-
бата другарува 54 години. Па-
тот кон успехот го трасирал
по завршувањето на основно-
то Музичко училиште во
Панчево. Потоа завршил
Средно музичко училиште
„Станковиќ“ во Белград. Фа-
култетски се образовал на
белградската Музичка акаде-
мија. Како средношколец рет-
ко пропуштал натпревари.
Освојувал и највредни награ-
ди. Добрите пласмани на нат-
преварите му биле уште пого-
лема мотивација за усовршу-
вање.

Целевски повеќе од четири
децении бил прва труба во
Белградска филхармонија. Во
оваа моќна институција е ан-
гажиран од 1978 година. Со
мали осцилации секогаш се
враќал во неговиот втор дом.
И по пензионирањето е анга-
жиран во Филхармонијата.
Како професор работел и до-
дека студирал. Полни десет
години бил професор во Му-
зичкото училиште во Панче-
во. Еден од неговите ученици
е и Горан Арменски, Јабуча-
нец кој потекнува од познато
музичко семејство, а денес е
прва труба во Скопската фил-
хармонија.
Драган имал среќа да се најде
во избраните, кои уживаат во
својата професија, односно

во оркестарот на познатиот
Горан Бреговиќ. Со реноми-
раниот „Oркестар за свадби и
погреби“ како трубач работел
осум години.

– Динамична е работата во
оркестарот на Горан Брего-
виќ. Голема упорност и дис-
циплина се потребни за да се
постигне хармонија, а посеб-
но кога ќе се случи хемија со
публиката. Со овој познат
состав ја прокрстарив цела
Европа. Гостувавме и во под-
алечни дестинации. Не ретко
доаѓав дома само да се пре-
соблечам. Бреговиќ има голе-
ма заслуга за да трубата има
се повеќе поклоненици. Внесе
некоја магија која публиката
ја држи со кренати раце од
почетокот до крајот на кон-
цертите, рече Целевски.

Едно е сигурно, вратите за
соработка со познати музики
имиња и диригенти ширум се
отворени во Беградската

филхармонија. Доволно е да
ги споменеме Зубин Мехта,
Андреј Бочели или Андреј
Навара, со кои настапувал и
Драган. Се присеќа тој и на
комплиментите што ги добил
од познатиот диригент Хорст
Фертер, од кој што за музи-
цирање на класика и роман-
тика научил многу. Покрај
дугото тој му рекол: „Кога
беспрекорно ги свирите Бе-
товен и Моцарт за вас не пос-
тои никаков проблем. Со со-
лист како што сте вие, секој
европски оркестар би бил за-
доволен...“

Поносен татко и деда

Гладта за креативност ја
покажал овој извонреден чо-
век и под диригентска палка
на музичарот од светски глас
Васили Синајски, кој на про-
ба барал од Целевски да ја
свири „Петрушка“. По барање
од диригентот истата нумера,

едно по друго Драган ја све-
рел пет пати.

– Тогаш прашав, „Маестро
за што се работи“. Тој ми од-
говори: „ Се е в ред. Уживав
во тоа како со исти емоции и
ангажман се вложуваш цели-
от и кога „Петрушка“ ја сви-
реше и петтиот пат“. И ми ре-
че – „Огромен соло за труба“,
ете и тоа го доживеав, нагла-
си Драган, сеќавајки се на ова
големо музичко име. 
Целевски е горд татко на две
деца, ќерка и син и дедо на
внука и внук. Ќерката Илина
пројавувала интерес за музи-
ката, како мала свирела кла-
вир, а потоа се определила за
медицина. Синот Славко за-
вршил Средно музичко учи-
лиште во Панчево. И тој се
определил за труба. По про-
фесија е инжинер за звук.
Внукот и внуката иако мали,
веќе размислуват за новите
технологии. Но никогаш не

вели никогаш. Како млад и
татко му на Драган го привле-
кувала глумата. Го викале да
работи во Народен театар во
Нови Сад, но тој тоа го одбил.
Многумина го памтат како
Дедо Мраз од Јабука. Како
средношколец и неговиот на-
следник отишол во забавиш-
те во Јабука маскиран како
Дедо Мраз. Меѓутоа, белата
брада му се запалила од жи-
жалици. Настанала голема
паника, но новопечениот Де-
до Мраз се досетил и се пик-
нал под тепих. На среќа, по-
минал со мали последици. По
две недели како средношко-
лец се натпреварувал и осво-
ил првото место во конкурен-
ција на трубачи од средни
училишта.

Овој голем професионалец
имал безброј настапи за кои
има многу за кажување, но и
понатаму вежба секој ден. Во
шега вели: „Ако не вежбам
еден ден, знам јас, ако не веж-
бам два дена знае сопругата, а
ако не вежбам три дена ќе
знаат и соседите“. Горд е што
во Филхармонија формирал
екипа од четири солисти –
трубачи. Со посебно задовол-
ство зборува за кариерите на
познатите музичари од Јабу-
ка: Владан Нанушевски, Дар-
ко Арменски, Милан Макси-
мовиќ... Новопечен академец
е и Душан Спасковски од
Јабука. И негов избор е моќ-
ната труба. Разговаравме и за
успешните кларинетисти
Вељко Кленковски и Огњен
Поповиќ, вработени во Бел-
градската „Филхармонија“.

Драган секојдневно патува
од Јабука за Белград. За госту-
вањата и да не зборуваме. За-
тоа вели дека столб на куќата
е неговата сопруга. Тој го от-
крива и неговото хоби, а тоа е
риболовот и кулинарството.
И едното и другото упатува
на гурманство, желба за дру-
жење и полнење на батериите
за новата свирка.

Верка Митковска

Дошле со три машки деца.
Првата година по доаѓањето
(1946), добиле ќерка. Каде и
да одела, нејзината мајка ја
водела со себе и, со босилок
во коса често и пеела. Дарба-

та од мајка и ја наследила и
Мирослава. Пеела од мали
нозе, а како средношколка се
натпреварувала и освојувала
први места. Настапувала на

турнеи и со инклузивниот
хор „Срце“ од Јабука. Со ста-
роградски македонски песни
плени и на настапи со пеачка-
та група од Јабука. Омилена
песна и е и „Жолт крин“, што

ја пее познатиот унгарски пе-
ач Ласло Аратски. Пред не-
колку години и се укажала
прилика „Жолт крин“ да ја
запее во Унгарската амбасада

во Белград. Тогаш добила па-
сош и унгарско државјанство.

Се дупло славиме

– Не бев привилегирана за-
тоа што запеав. Три месеци
вредно учев унгарски. Анга-
жирав и професорка, која и
ден денес расправа на своите
ученици, што значи упорност
и желба за да го оствариш за-
цртаното. Мојот сопруг Лаци,
по професија педагог, е Унга-
рец. Неговите родители имаа
пекара во Јабука. Се трудев и
со нив да зборувам унгарски.
Кога ме повикаа во Унгарска-
та амбасада на разговор еден
од конзулите рече – кога маке-
донка има добар нагласок кога
зборува унгарски, сигурно
добро пее. Тоа беше причина
да запеам и пред тие прекрас-
ни луѓе. Лаци е инаку член на
пеачката група од Јабука. Пок-
рај таков животен сопатник,
не можеш да не го засакаш ун-
гарскиот јазик и унгарски пес-
ни. Кај нас е така.Се дупло
славиме. Ги празнуваме сите
обичаи. Наоѓаме причина за
дружење и кога не се празни-
ци - објаснува Мирка.
Најголема радост за Мирос-
лава и Ласло е кога во домот
во Јабука се сите заедно: ќер-
ка им Лидија и синот Михаљ
со семејствата. 

Лидија е дипломирана ма-
тематичарка и работи во една
голема компанија во Панче-
во, а Михаљ живее во Фран-
ција. Поради студии, Јабука ја
напуштил пред 26 години. За-

вршил машински факултет,
добил работа и се оженил во
Франција. И братот и сестра-
та се задоволни со изборот на
професите и со она што го ра-
ботат. Се трудат што почесто
да отидат едни кај други.

Мирослава и Ласло ужива-
ат и во друштво на своите
внучиња. Од синот и снаата
имаат две внуки, а од ќерката
и зетот две момчиња. Де-
војчињата од Франција
најчесто им доаѓаат во летни-
от период, а понекогаш и тие
тргнуват на далечен пат.

Потомството е во раце на
семејствата

Неизбежна тема во разго-
ворот со нашата домаќинка,
секако е популационата по-
литика во Србија.
– Јабучанки некогаш раѓаа
150 до 170 деца годишно. Од
пред две децении таа бројка е
сведена на околу педесетина
новороденчиња. Во Основно-

то училиште „Гоце Делчев“
имаше по четири до пет одде-
лениа на првачиња, а сега две
до три. Се превземаат мерки
кои се врзани за планирање
на семејството, но саканите
резултати се уште ги немаме.
За оваа тема постојано се раз-
говара, но одлуката за потом-
ство ја кројат самите се-
мејствата, бидејки тие знаат
што можат и што сакат, вели
Мирослава Пушкаш.

Пулсот на едно позитивно
семејство се чувствува и кога
ќе се влезе во дворот, каде што
плени цветна градина. Некои
засадени билки се донесени
како „сувенири“ од патувања-
та во далечните земји, во вид
на семки или гранчиња. Вис-
тинскиот рај на цветни аран-
жмани е дополнет и со лимон,
хибискус, џоџан, палми... Око-
лу одржувањето на дворот се
ангажираат сопружниците.
Мирот понекогаш го нарушу-
ва лавежот на мало кученце.

Драган Целевски (во прв ред од лева страна)



Изработува
автентичен накит од
бакарна и посребрена
жица, полускапоцено
камење и од
стаклени монистри.
Членка е на
здружението „Етно –
катче“ од Качарево.

Пред триесеттина години Да-
ниела Цветановиќ (49), го на-
пуштила семејниот дом во
Крива Паланка и се омажила
во Качарево. Оттогаш започ-
нала една нова приказна. 

– Од секогаш сакав да рабо-
там како учителка или про-
фесорка. На Филозофски фа-
култет во Белград завршив
педагогија, но немам работе-
но по струка. Повеќе од една
деценија работев книговодст-
вени работи, но фирмата
згасна. Се уште се прашувам
во што би можела да се про-
најдам. Интересирањата се
множат. Сепак, оставив рабо-
тите да одат по свој тек. Со
што и да се зафатам, имам
подршка од мажот и од ќерка-
та и синот. Децата се веќе
свои луѓе. Патот го трасират
со своите брачни другари, ве-
ли Даниела.

Судејки по се, важен дел на
животот на оваа енергична
Качаревка е творештво. Веќе
неколку години таа изработу-
ва автентичен накит од брон-
зена и посребрена жица, по-
лускапоцени камењa и од
стаклени монистри. Прави
ѓердани, нараквици, прстени
и обетки. Нејзината ќерка
често пати била покрај неа
додека работeлa и постојано
се интересирала како мајка и
прави интересен накит. И де-
војчето се пронашло во овој
вид на креативно изразување.

ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВИЌ, ОД КАЧАРЕВО, ПОСТОЈАНО СЕ УСОВРШУВА

КРЕАТИВНА РАБОТА ЈА ИСПОЛНУВА

КАРНЕВАЛСКА ВЕЧЕР ВО ПАНЧЕВО

УМЕТНИЧКО ИЗРАЗУВАЊЕ
НА СТРУМИЧАНИ
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ВО ОХРИД ОДРЖАН ФОРУМ НА НАСТАВНИЦИ

ПРОМОТOРИ НА ТРАДИЦИЈАТА И КУЛТУРАТА
Во Конгресниот центар во Ох-
рид од 19 до 21 јули се одржа
Форум на наставници кои
планират и организират нас-
тава по мајчин јазик – маке-
донски и албански и културно

наследство во иселеништво.
Единаесет наставници од Гер-
манија, Австрија, Србија,
Хрватска, Австралија, Швај-
царија, Данска и Норвешка,
разменија мислење за сос-

Изреката „Учителот е добар,
кога ќе го надмине ученикот“,
е типична за Даниела и нејзи-
ната наследничка.

Инспирација наоѓа и 
во корените

– Почетоците беа многу
скромни. За да го остварам
својот сон – усовршување
вештини на уметничко израз-
ување, одев на приватни часо-
ви во Белград. Постојано се
усовршувам и преку интернет.
Разменувам искуства со луѓе
кои професионално се бават
со изработка на накит. Се
определив за материјал од кој
можат да се изработат пре-
красни предмети и да најдат
посебно место и кај млади и
кај постари жени. Инспира-
ција наоѓам и во македонските
корени и традиција. Се тру-
дам да внесам нешто ново и
креативно, нешто што ќе им се
допадне, пред се на младите, а
тоа да биде рачно изработено
и уникатно. Моите купувачи
ги привлекува самата изра-
ботка, но и поволната цена на
накитот. На овој начин го под-
обрувам семејниот живот. Во
последно време се расплину-
вам на повеќе полиња. За из-
работка на накит ми останува
се помалку време, објаснува
нашата соговорничка.

Цветановиќ е членка на
здружението „Етно – катче“ од
Качарево, кое го отсликува
составот на жителите на
Војводина, бидејки во работа-
та активно се вклучени жени

од повеќе националности.
Здружението се почесто е при-
сутно на етно – саеми и надвор
од Панчево. Тоа и овозможува
на саемите да изложува и на-
кит. Таа одамна се усовршила и
за презентација на македон-
ската кујна и етнос. Подготву-
ва и специјалитети кои и ден
денес ги прави мајка и во ро-
дителскиот дом во Крива Па-
ланка, но и војводинска
штрудла, куглоф, китнкес...

Сон, женско
претприемништво

Жените од „Етно катче“, а со
нив и Даниела подготвени се
да направат поголем исчекор.
Нивна желба е женско пре-
тприемништво во Качарево
да завземе заслуженото мес-
то, а воедно тоа да биде вид
на социјално претпријатие.
Во план е изработка на народ-
ни ракотворби во што би мо-
желе да се пронајдат повеќе
Качаревки. Здружението со
помош на проекти обезбеди-
ло разбој. „Телеком“ парично
потпомогнал неколку жени
да влезат во тајните на стари-
от ткаачки занает. Тие веќе
беа вклучени и во проектот
„Блогерки на село“. Сорабо-
туваат и со повеќе здруже-
нија во Србија. 

Качаревки, воспоставиле
поединечни контакти и со
жени претприемачи вклуче-
ни во активности на органи-
зацијата „Вешта жена“, која и
надвор од Македонија ги про-
мовира креативните жени.

– Нивните искуства може-
ме да ги примениме и ние,
пред се кога се работи за ма-
кедонската традиција и кул-
тура, бидејки „Вешта жена“ е
промотер ширум Македонија.
Неодамна гостуваа во Краље-
во. Од финасиски причини и
поради далечина, не бевме во
можност да се сретнеме со
нив и со Краљевчани, рече
Даниела Цветановиќ.

Дружењето меѓу здруже-
нијата честопати е повредно,
од се уште скромната зара-
ботка за уникатниот накит,
превкусна штрудла, слатки и
солени пити. Сепак, Качарев-
ки се надеват дека селото не-
ма да биде препознатливо са-
мо по сланинијадата, туку и
по женското претприем-
ништво.

Со прекрасните
костими
предизвикаа
љубопитност

Годинешниот, седумнаесет-
ти интернационален карне-
вал, одржан на 21 и 22 јуни
во Панчево, привлече голе-
мо внимание на околу сто
илјади посетители, од сами-
от град, околните места и од
странство.

Вообичаено, бројните
карневалски групи од Куба,
Италија, Словенија, Репуб-
лика Северна Македонија,
Црна Гора, Хрватска, гра-
дот домаќин и други места,
дефилираа од централната
улица Војвода – Радомир
Путник, па се до плоштадот
Ѓорѓе Вајферт. Помеѓу мно-
губројните групни и поеди-
нечни маски се наоѓаа и
триесет маскирани учени-
ци од средното училиште
„Јане Сандански“ од Стру-
мица.

Струмичани по осми пат
ја прикажаа македонската
традиција на карневалот. Со
точката „Волшебна шума“
на несекојдневен и извонре-
ден начин се претстави по-
бедничата екипа на годи-
нешниот струмички карне-
вал. Со прекрасните кости-
ми предизвикаа голема љу-
бопитност кај присутните.

– Покрај дрвја нашата
маска има и самовили, едно-
рози и вилини коњчиња. Тоа
се митски суштества кои ги
има во приказните, митови-
те и легендите. Сакаме да го
претставиме волшепството,
односно магијата која деца-
та ја сонуваат. Нашата пора-
ка е да ја штитиме природа-
та – рече професорката
Билјана Костадинова.

Според зборовите на Ма-
кедонка Стојкова сите досе-
гашни маски на СОУ „Јане
Сандански“ од Струмица се
масовни, уникатни и сложе-
ни. Изработката е предиз-
вик и уметничко искажува-
ње. Жените и девочињата
сами ги креират и израбо-

туват костимите. Така оста-
ваат простор за дружење и
забава.

– Немаме дилеми кога се
во прашање карневалските
денови кај нас. Програмата
ја осмислуваме на свој на-
чин и преку неа, покрај дру-
гото, ја прикажуваме тради-
цијата на својот народ – ма-
кедонски свадбени обичаи,
проштевања, а овој пат и
борбата за зачувување на
човековата средина. Имавме
среќа како победничка еки-
па да гостуваме во Панчево,
каде што многумина имаме
роднини и пријатели, нагла-
си Македонка Стојкова.

Струмичани и овој пат
ни потврдија дека панче-
вачкиот карневал за нив е
предизвик, бидејки оваа
извонредна манифестација
ја разгалува душата и срца-
та на учесниците, а и сами-
те жители на градот карне-
валот го доживуват на по-
себен начин и секогаш му
даваат поинаква димензија.
Она што одново ги вооду-
шевува е енергијата на до-
маќините.

Карневалските денови се
посебна прилика посетите-
лите да уживаат во креа-
тивноста и пораките кои
низ игра и маскирање им ги
испорачаат учесниците. Се
гордеам, пред се, поради
стекнатите пријателства и

успешноста на оваа најголе-
ма улична манифестација
во Србија. Трудот што го
вложија околу 200 луѓе око-
лу подготовките ги даде
очекуваните резултати. Во
карневалските поворки
учествуваа деца и родители
и старо и мадо, рече Зорана
Владу, претседател на здру-
жението „Пријатели на
Панчево“, организатор на
карневалот.

Покровители на карнева-
лот се Министерството за
трговија, туризам и телеко-
муникација на Република
Србија и Градот Панчево, кој
како прв град во Србија вле-
зе во Федерација на европс-
ките карневалски градови.

тојбата на наставата по мајчин
јазик, како за позитивните
страни, така и за недостатоци-
те и потешкотиите во дијаспо-
ра со кои се соочуваат во
својата воспитно – образовна
работа. Една од неколкуте ос-
новни цели на Форумот е под-
обрување на наставата во
дијаспората и заедничко изна-
оѓање на идеи за промоција на
македонската историја, тради-
ција и култура.

Директорот на Агенцијата
за иселеништво на Република
Северна Македонија Никола
Шалваринов се заблагодари
на учесниците, истакнувајки
дека за прв пат Агенцијата

организира Форум на настав-
ници, со надеж дека и во ид-
нина ќе продолжат со овој
проект, преку кој ќе се слуш-
нат потребите на наставни-
ците од дијаспора.

Во работата на Форумот
учествуваа и Лилјана Лаза-
реска, професорка по маке-
донски јазик и новинарка од
Панчево и Снежана Алексиќ
Станојловиќ, наставничка по
македонски јазик од Нови
Сад. Тридневната обука е за-
вршена со доделување на
сертификати од страна на
Бирото за развој на образ-
ованието и Агенцијата за
иселеништво.

Даниела Цветановиќ:
„Нивните искуства
можеме да ги
примениме и ние,
пред се кога се работи
за македонската
традиција и култура,
бидејки „Вешта жена“
е промотер ширум
Македонија”.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево

Друштво са ограниченом одговорношћу „Панчевац”, 
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” 

• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка Синиша Трајковић и

Верка Митковска • Аутор текстова: Верка Митковска • Преводилац:
Милана Војводић • Техничка припрема: Предраг Кнежевић 
• Фотографије: Владимир Ђурђевић, Биљана Лазареска и 
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Пре ма по да ци ма За во да за ста -
ти сти ку, у пр вих пет ме се ци
2019. го ди не у Пан че ву је би ло
ско ро пет хи ља да стра них ту -
ри ста, што је три де сет пет од -
сто ви ше не го прет ход не го ди -
не. Број но ће ња у гра ду по ве -
ћао се ду пло, а мно го је ви ше
и јед но днев них из ле та, то ком
ко јих се ту ри сти и не при ја -
вљу ју.

Они ко ји по се ћу ју наш град
до ла зе нај че шће из бив ших ју -
го сло вен ских ре пу бли ка, али и
из др жа ва као што су Ру му ни -
ја, Бу гар ска, Ма ђар ска и Ау -
стри ја. По вре ме но има го сти ју
из Ру си је, али и из не ких ве о -
ма уда ље них зе ма ља, као што
је Ау стра ли ја.

– По ред ор га ни зо ва них гру -
па ко је до ла зе по во дом не ких
ме ђу на род них так ми че ња, по -
ве ћан је и број ту ри ста из Бе о -
гра да ко ји до ла зе у Пан че во
ка ко би се во зи ли ка та ма ра -
ном. Они раз гле да ју зна ме ни -
то сти ко је се про сто ру уз ре ку,
а че сто по се ћу ју наш град и
због ма ни фе ста ци ја – ре кла је
Ја сми на Бо ги ћев из Ту ри стич -
ке ор га ни за ци је Пан че во.

Она до да је да ве ли ки број
би ци кли ста та ко ђе по се ти град
ка да во зе ду нав ском ру том ко -
ја про ла зи кроз Стар че во и
Омо љи цу. Би ци кли сти се за -

др жа ва ју не ко вре ме да раз гле -
да ју град и свра ћа ју у Ту ри -
стич ку ор га ни за ци ју ка ко би
до би ли сер ви сне ин фор ма ци -
је, ма пе и кул тур не во ди че на
стра ним је зи ци ма. 

– Пу тем ових ма те ри ја ла они
мо гу да се упо зна ју с кул тур -
но-исто риј ским на сле ђем Пан -
че ва, а ма па са зна чај ним град -
ским уста но ва ма слу жи за сна -
ла же ње у гра ду. Ми има мо во -
ди че на ен гле ском, не мач ком
и ру ском – ре кла је Ја сми на
Бо гићев.

Хо те ли и хо сте ли

Пан че во већ го ди на ма не ма
хо тел с ве ли ким сме штај ним
капа ци те том, али за то су се у

по след ње вре ме по ја ви ли ма -
њи хо те ли и хо сте ли ко ји се
на ла зе на до брим ло ка ци ја ма
за ту ри сте. У овом тре нут ку у
не ко ли ко хо сте ла бо ра ве стран -
ци ко ји до ла зе пре ко фир ми и
они оста ју ов де и по три ме се -
ца. Зна ча јан број ту ри ста сти -
же ка да се у гра ду одр жа ва ју
ве ли ке ма ни фе ста ци је као што
су кар не вал, „Да ни Вај фер та”
и слич но. У пан че вач ке хо -
стеле и хо те ле до ла зе стран ци
из Че шке, Сло ве ни је, Бу гар -
ске, Не мач ке, Аме ри ке, Ру му -
ни је, Ве ли ке Бри та ни је. Нај -
че шће ре зер ви шу пре ко сај та 

booking.com. Пре ма ре чи ма за -
по сле них у уго сти тељ ским
објек ти ма, нај ви ше од се да ју
би цикли сти, ко ји се за др жа ва -
ју дан-два, на кон че га на ста -
вља ју пу то ва ња. 

– Ни сам знао ни шта о Пан -
че ву ка да сам до шао пр ви пут.
Знао сам са мо да је бли зу Бе о -
гра да и да су у ње му и окол -
ним ме сти ма не ка да жи ве ли и
Нем ци. Чуо сам о ин ду стри ји
ко ја по сто ји у бли зи ни гра да, а
с об зи ром на то да ме ве о ма

за ни ма исто ри ја, чи тао сам и
о бом бар до ва њу ко је се до го -
ди ло 1999. го ди не. Ка да сам
по чео да чи там ви ше о Ср би ји,
про на шао сам и по да так да се
на нов ча ни ци од хи ља ду ди на -
ра на ла зи лик Ђор ђа Вај фер та,
а он да сам уви део ка ква је ње -
го ва ве за с Пан че вом – ре као
је Фи лип Рих тер, но ви нар из
Ра вен збур га.

Ка да је до шао, ја ко су му се
до па ле ср дач ност и то пли на
љу ди ко је је сре тао у Пан че ву. 

– Овај град има не ки по се -
бан дух. Ви ди се да љу ди ипак
бри ну о ар хи тек ту ри и кул тур -
ном на сле ђу, јер су не ке згра -
де ре ста у ри ра не, а с дру ге стра -
не има и до ста исто риј ских гра -
ђе ви на ко је има ју ве ли ки по -
тен ци јал. Мно го ми се до па да
део гра да где се на ла зи Ка то -
лич ка цр ква, као и Кор зо. Нај -
дра жа пе ка ра ми је она у ко јој
се мо гу на ћи до ма ће ки фли це
– при ча нам Фи лип.

Он је ус пео да ви ди оба лу
ре ке Та миш, а прет по ста вља да
има пу но ле пе при ро де за ис -
тра жи ва ње и у око ли ни гра да.

– Мо жда би би ло ле по ви де -
ти ме сто где се спа ја ју Ду нав и

ШТА ЈЕ ЗА НИ МЉИ ВО СТРАН ЦИ МА У ПАН ЧЕ ВУ

БИ ЦИ КЛИ СТИЧ КА РУ ТА НАЈ ИН ТЕ РЕ САНТ НИ ЈА

ВО ДИЧ ЗА СТРАН ЦЕ

У Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Пан че во стран ци

мо гу да на ђу и во дич ко ји им мо же по мо ћи да

бо ље упо зна ју град. Ова бро шу ра се штам па

на три је зи ка и са др жи све оно што Пан че во

чи ни по себ ним. На по чет ку се на ла зе ин фор -

ма ци је о са мом гра ду и ма па. Ту ри сти се за -

тим мо гу упо зна ти са ар хи тек ту ром,

спе ци фич но сти ма у ве зи с цен тром гра да и

тр го ви ма ко је се у ње му на ла зе. Сва ки обје -

кат ко ји је ве зан за зна ме ни ту лич ност из про -

шло сти са др жи и не ко ли ко ин фор ма ци ја о

њој. Де таљ но су пред ста вље не цр кве, за тим

уста но ве кул ту ре, ин ду стриј ско на сле ђе, као и

филм ске ло ка ци је. Ту ри сти мо гу на ћи по дат -

ке о то ме ка ко да про ве ду ак ти ван од мор (во -

жња ро ле ра, скејт бор да, ле те ње, спорт ско

пе ња ње, пло вид ба, стре ли чар ство, ја ха ње, хо -

да ње...). Је дан део во ди ча по све ћен је и при -

ро ди, а на кра ју по сто је пре по ру ке о то ме шта

се мо же ви де ти у не по сред ној бли зи ни гра да.

Та миш, та ко да ћу та мо си гур -
но оти ћи – ка же зна ти жељ но
Фи лип.

Град умет но сти

У гра ду тре нут но бо ра ве и Јо -
ха нес Му дин гер и Со фи ја

Хирш, умет ни ци из Бер ли на,
ко ји су осли ка ли два ве ли ка
му ра ла у Ули ци др Све ти сла ва
Ка са пи но ви ћа. Јо ха нес је ура -
дио му рал по ред ка феа „Га ле -
ри ја”, а Со фи ја је осли ка ла зид
у дво ри шту Елек тро тех нич ке
шко ле „Ни ко ла Те сла”.

Јо ха нес је имао при ли ку да
ви ди Пан че во на крат ко про -
шле го ди не, а са да је у гра ду
ско ро две не де ље. Нај ви ше вре -
ме на је про вео сли ка ју ћи, али
је имао при ли ку и да про ше та
по гра ду и упо зна до ста љу ди. 

– Не знам шта је ту ри сти ма
ин те ре сант но. Ме ни је би ло за -
ни мљи во да ше там и раз гле -
дам објек те ко ји би мо гли да
се осли ка ју. До па да ми се то
што је ов де по треб но мно го ма -
ње вре ме на да се до би је до зво -
ла за сли ка ње не го у мо јој зе -
мљи. Што се хра не ти че, схва -
тио сам да се ов де је де баш те -
шка хра на. С об зи ром на то да

ја не је дем ме со, по мо гао ми је
при ја тељ одав де да на ђем ме -
ста где мо гу да купим хра ну за
се бе – ка же Joханес.

Он сма тра да баш за то што
ни је све та ко уре ђе но и пер -
фект но Пан че во има не ки свој
ка рак тер.

Ње го ва ко ле ги ни ца ни је ус -
пе ла да ви ди пре ви ше у гра ду,
осим де ло ва где се нај че шће
сни ма ју фил мо ви.

– То ми је ве о ма ин те ре сант -
но, али не знам да ли на не ком
ме сту љу ди мо гу ви ше да се
ин фор ми шу на ту те му. Мо -
жда би би ло ле по да по сто ји
му зеј по све ћен фил му, јер у
Пан че во не до ла зе они ко ји ле -
ту ју у Ду ба и ју и лук су зним ле -
то ва ли шти ма, већ они ко ји са -
ми ор га ни зу ју сво је ру те ка ко
би ви ше са зна ли о дру гој зе -
мљи – ка же Со фи ја.

Мир ја на Ма рић

Панчевачки корзо

ФЕ СТИ ВА ЛИ И ГРАД СКА ДЕ ША ВА ЊА

То ком ју на у Пан че ву су одр жа не три град ске

ма ни фе ста ци је – Ин тер на ци о нал ни кар не -

вал, „Да ни Вај фер та” и „Кла сик фест”. Кар -

не вал тра ди ци о нал но уго сти ве ли ки број

тру па из ино стран ства, а све је ви ше и по се -

ти ла ца ко ји до ла зе ка ко би ви де ли ову ма ни -

фе ста ци ју. „Да ни Вај фер та” при ву ку у град

го сте из око ли не ко ји же ле да ужи ва ју у му -

зи ци и за нат ском пи ву. Фе сти вал ка мер не

му зи ке та ко ђе има сво ју пу бли ку, ко ја пу ни

све са ле у ко ји ма се одр жа ва ју кон цер ти. Све

три ма ни фе ста ци је пред ста вља ју ве ли ки ту -

ри стич ки по тен ци јал, а из го ди не у го ди ну

при мет но је да се број за ин те ре со ва них по -

ве ћа ва. У ју лу је одр жан фе сти вал „Wrong”,

ко ји је до шао из Бу гар ске. Иа ко сла би је по -

се ћен, јер је ово би ла пр ва го ди на ка ко се

одр жа ва, он мо же би ти ин те ре сан тан стран -

ци ма ко ји слу ша ју хип-хоп, ска, по строк и

панк му зи ку. У ав гу сту ће би ти број них му -

зич ких де ша ва ња на пла тоу Кул тур ног цен -

тра, а крај ме се ца обе ле жи ће фе сти вал

„Freedom Art”, у окви ру ко јег се ре а ли зу је и

про је кат „Music for Human Right” у ком уче -

ству ју мла ди из пет зе ма ља. То ком се зо не

Пан че во има мно го то га да по ну ди до ма ћој и

стра ној пу бли ци, као што су „Но ва”, „Et-

hno.com”, Џез фе сти вал...

Филип Рихтер

Софија Хирш

Јоханес Мудингер
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Па зи те до ку мен та у ино стран ству

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Да ли је тач но да би тре ба ло да пре
по ла ска на пут у ино стран ство фо то -
ко пи рам пр ву стра ну па со ша и лич не
кар те и по не сем те ко пи је са со бом?”,
ин те ре со ва ло је на шег чи та о ца Дра -
га на из Стар че ва.

Он је у пра ву, а об ја шње ње за ту
пре по ру ку мо же се на ћи на сај ту Ми -
ни стар ства спољ них по сло ва. Та мо
пи ше и да, док смо у ино стран ству,
не др жи мо сва лич на до ку мен та на
јед ном ме сту, јер по сто ји мо гућ ност
да бу де мо по кра де ни.

Они ко ји ма се до го ди та ко не што,
а не ма ју уз се бе фо то ко пи ју пр ве стра -
не па со ша, мо ра ће да про ђу сло же ну
ад ми ни стра тив ну про це ду ру док у на -
шој ам ба са ди у стра ној зе мљи у ко јој
се на ла зе не до би ју тзв. пут ни лист,
до ку мент с ко јим ће мо ћи да се вра те

у Ср би ју. Спи сак др жа ва у ко ји ма Ср -
би ја има сво је ам ба са де, као и њи хо -
ве бро је ве те ле фо на и адре се мо гу ће
је на ћи на сај ту Ми ни стар ства спољ -
них по сло ва Ср би је.

У слу ча ју кра ђе или не стан ка па со -
ша, лич не кар те или во зач ке до зво ле у
ино стран ству, пр ви и оба ве зан ко рак
је од ла зак у по ли ци ју те зе мље и зах -
тев да вам из да ју по твр ду да сте при ја -
ви ли не ста нак не ког од ва ших лич них
до ку ме на та, или њи хо ву кра ђу. Ва жно
је на по ме ну ти да у не ким зе мља ма ко -
је су чла ни це Европ ске уни је или су
пот пи сни це Шен ген ског спо ра зу ма по -
ли ци ја не ће из да ти та кву по твр ду стран -
ци ма ко ји не зна ју број укра де ног лич -
ног до ку мен та и за то се са ве ту је да,
ка да по ђе те на пу то ва ња, по не се те њи -
хо ве ко пи је са со бом. М. Г.

У то ку је се зо на ку па ња и уве ли ко су
отво ре ни ба зе ни и пла же у Пан че ву
и око ли ни. По ред отво ре ног и за тво -
ре ног град ског ба зе на, Та ми ша, је зе -
ра у Ка ча ре ву, Бе ле сте не и Ми ља
(Ду нав), ку па чи че сто од ла зе и на
уда ље ни ја ме ста, као и на при ват не
ба зе не. Пре ма За во ду за јав но здра -
вље, нај ве ћи ква ли тет во де ко ји до -
сти жу град ска ку па ли шта је тре ћи
ни во – по след њи пре ма ко јем је во да
до зво ље на за ку па ње. Во ду чи ји је
ква ли тет ис под овог ступ ња (од укуп -
но пет) ни је до бро ко ри сти ти ни за
ку па ње ни за ре кре а ци ју. Ту спа да
По ња ви ца у три су сед на се ла: Ива -
но ву, Ба нат ском Бре стов цу и Омо -
љи ци. Во до стај Та ми ша код Пан че -
ва, Ја бу ке и Гло го ња та ко ђе је лош,
али пре ма За во ду не пред ста вља ри -
зик за ку па ње.

У одр жа ва ње хи ги је не на пла жа ма
спа да ју и дез ин фек ци о не ба ри је ре,
од ла га ње сме ћа, функ ци о нал ност то -
а ле та, као и од го ва ра ју ћи број ту ше -
ва. Из дво ји ли смо пан че вач ке пла же
и ба зе не ко ји су по се ће ни, уре ђе ни и
под над зо ром спа си лач ких слу жби.

Бес плат но је за ку па ње ка ча ре вач -
ко је зе ро, с во дом ко ја је здрав стве но
без бед на и чи ста, ма да зе лен ка ста, а
спа да у тре ћу кла су ква ли те та. Бо га -
то при род но окру же ње овог про сто ра
је, ипак, при влач но, с по вољ ним це -
на ма хра не и пи ћа, па вр ви од по се -
ти ла ца. Исто та ко по зна та ту ри стич -
ка атрак ци ја су ве штач ка бе ло цр кван -
ска је зе ра, с не ко ли ко ди вљих и два
уре ђе на ку па ли шта: Вра чев гај ским и
Град ским је зе ром. На из ле ти ма у Бе -
лој Цр кви пла ћа се са мо пар кинг.

На два де се так ми ну та во жње од гра -
да на ла зи се Бе ла сте на – пла жа на
Ду на ву, на остр ву Ча кља нац, на ко јој
се од ма ра и ку па ве ћи на Пан че ва ца.
Од је зер ских ку па ли шта по пу лар на је
и Шљун ка ра – ве штач ко је зе ро код
Ко ви на. На не што ве ћој уда ље но сти
од Пан че ва су Вр шач ко је зе ро, са сла -
ном тер мал ном во дом, као и Сре бр но
је зе ро, из ра зи то ле по из ле ти ште.

Град ски ба зен на Стре ли шту је про -
ра дио и отво рен је од 10 до 18 са ти.
Де ца до пет го ди на осло бо ђе на су пла -

ћа ња, док су кар те за ста ри ју де цу
105 ди на ра, а за од ра сле 150. Пан -
чев ци ко ји се ов де че сто осве жа ва ју
не ма ју за мер ке.

Ни шта ма ње ни су по се ће ни ни чи -
сти при ват ни ба зе ни у ме сти ма ван
гра да, као што су Омо љи ца, Цре па ја,
Ко ва чи ца, Стар че во...

У тим на се љи ма, по ред ба зе на, по -
сто је и са у не и те ре та не, а ре сто ра ни
су по зна ти по до број до ма ћој ку хи њи.

Цене на овим купалиштима ва ри -
рају. Негде се може платити само
улаз ница, а негде су у цену урачунати,
лежаљка, сунцобран, ручак, нео гра -
ни чена пића, сауна и фитнес-сала.

Ба зе ни у Де бе ља чи и До ло ву за тво -
ре ни су ви ше од го ди ну да на.

Ј. Катана

Пре ма ис пи ти ва њу во де на ку па ли -
шти ма у гра ду, нај бо љег ква ли те та су
Бе ла сте на на Ду на ву и ка ча ре вач ко
је зе ро, а они при па да ју тре ћој кла си
чи сто ће. Бак те ри о ло шка и хе миј ска
ис прав ност во де на ба зе ну ЈКП-а „Мла -
дост” ана ли зи ра се два пу та не дељ но.
За мно ге је овај ни во чи сто ће до вољ но
до бар. За то су ло кал не пла же и ба зе ни
ви кен дом пу ни, али гра ђа ни с ко ји ма
смо раз го ва ра ли, иа ко ми сле да је чи -
сто, ни су јед ни од тих по се ти ла ца. 

РА ДИ ВО ЈЕ МИ ЛО ШЕ ВИЋ, 
гра ђе вин ски тех ни чар:

– У Пан че ву има ме ста за ку па ње,
али ми ни смо ишли ове го ди не. Ви -
ше нам се до па да ју ба ње Вруј ци и
Ждре ло. Одав но ни смо би ли у Пан -
че ву и око ли ни, али ми слим да ква -
ли тет пла жа и ба зе на за до во ља ва. Та -
мо углав ном има љу ди, то пло је и сви
хо ће да се рас хла де. У Та ми шу се не

бих ку пао, а у по след ње вре ме и не
ви дим ни ко га да се ту ку па.

РА ДО ВАН ТА НА СКО ВИЋ, 
ди пло ми ра ни ин же њер по љо при вре де:

– Ни сам се уоп ште ку пао, ни ове
го ди не, ни про шле. Кеј и ба зен из гле -
да ју чи сто, али не бих се ку пао у Та -
ми шу. Ква ли тет во де ни је од го ва ра -
ју ћи. На је зе ро у Ка ча ре ву ни кад ни -
сам ишао.

МА РИ ЈА КАЛ КАН, еко но ми ста:
– Не по се ћу јем ку па ли шта у Пан -

че ву, за то што ми слим да во да ни је
чи ста. Углав ном идем на мо ре. Не
идем ни у Бе лу Цр кву ни на ба зе не.

АЛЕК САН ДРА ТРЕ СКА НИ ЦА, 
спе ци ја ли ста стру ков ни еко но ми ста:

– Не идем на ку па ње у Пан че ву,
по се ћу јем бе о град ске ба зе не, „Олимп”,
при ват ни у Ов чи, „Та шмај дан” и др.

Дру штво ми го во ри да је чи сто код
нас, ме ђу тим не од го ва ра ми то што
не ма сун цо бра на и ле жаљ ки на Град -
ском ба зе ну. За око ли ну сам чу ла да
ни је чи сто, ка жу да је је зе ро у Ка ча -
ре ву пр ља во. Не знам ка ко је у Ко ва -
чи ци, та мо ни сам би ла. Та миш ми је
са мо за шет њу.

ЗО РАН МИ ТРА ШИ НО ВИЋ, 
ау то-ме ха ни чар:

– Ове го ди не ни сам био на ба зе ну
на Стре ли шту, али увек је би ло чи сто
и по се ћи вао сам га. Ни сам био у Ка -
ча ре ву. У Бе лој Цр кви је сре ђе но.

СНЕ ЖА НА СИ РО МА, пен зи о нер:
– У Та миш, осим до ко ле на, не бих

ула зи ла, ма да ви дим да се мла ди ку -
па ју. Прет по ста вљам да во да је сте за
ку па ње у том слу ча ју. Не идем ни на
ку па ње у око ли ни гра да.

Ан ке ти ра ла Је ле на Ка та на

А. ТРЕСКАНИЦАМ. КАЛКАН З. МИТРАШИНОВИЋ С. СИРОМА

ИДЕ ТЕ ЛИ НА КУ ПА ЊЕ У ОКО ЛИ НИ ПАН ЧЕ ВА?

Ква ли тет во де на ба зе ну за до во ља ва ју ћи

Р. ТАНАСКОВИЋР. МИЛОШЕВИЋ

НАША АНКЕТА

„Ка ми о ни не пре ста но про ла зе кроз
Ја но ши ко ву ули цу иа ко им је кроз њу
за бра њен са о бра ћај. Мо же те ли да ви -
ди те с над ле жни ма до кле ће то би ти
та ко и има ли на де да овај наш про -
блем бу де ре шен?”, пи тао нас је ових
да на је дан наш чи та лац из Вој ло ви це.

По во дом овог упо зо ре ња кон так ти -
ра ли смо с над ле жни ма у град ској
Са о бра ћај ној ин спек ци ји. Од го во ре -
но нам је да су гра ђа ни из Ја но ши ко -
ве ули це зва ли ту град ску слу жбу и да
су за по сле ни у њој по во дом то га од -
мах ре а го ва ли и по че ли да пред у зи -
ма ју не ке ме ре. Шеф Са о бра ћај не ин -
спек ци је Ми лан Ђу рић по во дом то га
из ја вио је за „Пан че вац”:

– Пр во смо из вр ши ли над зор да би -
смо ви де ли ко је су то ули це. Од Ра фи -
не ри је, па кроз ули це: Ја но ши ко ву,

Све то за ра Мар ко ви ћа и Шан до ра Пе -
те фи ја до зво љен је са о бра ћај за те рет -
на мо тор на во зи ла све до Ули це Јан ка
Чме ли ка. У њој по сто је оба ве зни сме -
ро ви за те рет на во зи ла, због че га она
не сме ју да иду да ље пре ма Ули ци 7.
ју ла. Са о бра ћај за те рет на во зи ла за -
бра њен је и кроз ту ули цу. Под се ћам,
од Стре ли шта и Ули це Јо а ки ма Ву ји -
ћа по сто ји знак оба ве зан смер де сно
ко ји на ла же во за чи ма оба ве зно скре -
та ње у Ули цу Ра ди во ја Ко ра ћа и за -
бра ну ула ска у Ули цу 7. ју ла. Мо гу да
ка жем и то да смо по че ли сва ко днев -
но да оби ла зи мо тај део на шег гра да и
да ће мо санк ци о ни са ти све во за че те -
рет них во зи ла ко ји во зе ули ца ма где
то ни је до зво ље но. Оба ве стио сам и
са о бра ћај ну по ли ци ју, та ко да ће и они
по ве сти ра чу на о то ме. М. Г.

Ка ми о ни про ла зе та мо 
где је за бра ње но

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

За пе так, 2. ав густ, пред ви ђе но је са -
мо јед но ис кљу че ње стру је. Од 8.30
до 10.30 елек трич ну енер ги ју не ће
има ти ста нов ни ци Ули це бра ће Јо ва -
но вић, у де лу од Ули це Бран ка Ра ди -
че ви ћа до Ка ра ђор ђе ве.

За тим, 5. ав гу ста не ће би ти стру је у
ви ше град ских ули ца. Без ње ће нај -
пре, у 8.30, оста ти на ши су гра ђа ни ко -
ји жи ве у Ули ци Ра до ми ра Пут ни ка:
од бро ја 20 па до Ули це Ми ло ша Тре -
бињ ца, као и од бро ја 25 до бро ја 33.

На спи ску за ову ре стрик ци ју на ла -
зе се и Ули ца ца ра Ду ша на у де лу од
Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка па до Улице
6. ок то бра, као и Ули ца др Све ти сла ва

Ка са пи но ви ћа од Ули це ца ра Ду ша на
до Ули це Ми ло ша Тре бињ ца. У свим
овим ули ца ма стру ја ће по но во би ти
укљу че на у 10.30.

Сле де ће ис кљу че ње по чи ње у 9 са -
ти, а тра ја ће до 11.30. Без стру је ће
би ти Ја буч ки пут, и то од Цвет не ули -
це па до бро ја 83. По след ња ре стрик -
ци ја ко ја је пред ви ђе на за 5. ав густ
по че ће у 11, а тра ја ће до 13 са ти. Об -
у хва ти ће деч ји вр тић „Ке кец”, Ули цу
ца ра Ла за ра на по те зу од Ули це вој -
во де Ра до ми ра Пут ни ка до Ули це 6.
ок то бра, као и Ули цу др Све ти сла ва
Ка са пи но ви ћа од Ца ра Ду ша на до
Мак си ма Гор ког. М. Г.

За 5. ав густ пред ви ђе но
више ре стрик ци ја

НА ЛО КАЛ НИМ КУ ПА ЛИ ШТИ МА ОВИХ ДА НА

ЈЕ ЗЕ РА И БА ЗЕ НИ ПУ НИ КУ ПА ЧА

Према подацима Завода
за јавно здравље, 
највећи квалитет воде 
који достижу градска
купалишта је 
трећи ниво.

Веома су посећени и
чисти приватни базени у
местима ван града, као
што су Омољица, Црепаја,
Ковачица, Старчево...
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Њи хо ви жи во ти ме ре се ве ко ви -
ма, а не де це ни ја ма. По гле дом ули -
ва ју страх у ко сти, а не при ја тељ
уми ре с њи хо вим име ном на усна -
ма: Ана ки ми. На дру гој оба ли ре -
ке про сти ре се зе мља Ју жња ка, ко -
ји жи ве за тре ну так, жељ ни бо гат -
ства и мо ћи. Иа ко њи хо ва ве шти -
на ни је до ра сла без гра нич ној ам -
би ци ји, Ју жња ци ће се упу сти ти у
по ход на Цр но кра љев ство.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ли ко че сто се де ша ва да ни сте у
пра ву. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Ве ро ват но ни сам у пра ву че шће
не го што сам све стан. Овим пу тем
бих се из ви нио сви ма пре ма ко ји -
ма сам згре шио. Хва ла.” 062/2137...

„Ја сам, као и сва ки ро ди тељ,
увек у пра ву. Та ман по сла да при -
знам да је дру га чи је.” 064/4656...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко је бо је је за вас
бес крај:

„Бес крај је ње них бо ја, бо је ње -
не ко се, уса на, ко же и очи ју. Бес -
крај је ње на бо ја.” 064/0541...

„Бес крај је бо је људ ске глу по -
сти.” 063/7021... Д. К.

Два читаоца који до 7. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 по-
шаљу најдуховитији одговор на пи-
тање: „Шта је за вас рај?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном бро-
ју „Панчевца”.

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

Флора и Пол се никад нису срели.
Њихова путовања, опсесије и упор-
на потрага за величанственим упр-
кос свеопштој болести и смрти на-
допуњују се из поглавља у поглавље
у овој причи о побуни против умет-
ничких и друштвених табуа, моћи
и немоћи идеологије и уметности.

„Рај на другом
ћошку” Марија
Варгаса Љосе

„Вук” Леа Ка руа

Два чи та о ца ко ји до 7. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „У ко јој ме ри је чо век чо ве ку
вук?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

За не ке љу де не мо же мо са си гур но -
шћу да твр ди мо да ли су пр во про го -
во ри ли или про пе ва ли, јер њи хо ва
љу бав пре ма му зи ци до се же до нај -
мла ђих да на. Оно што зна мо, је сте да
су ср ца љу ди ко ји их слу ша ју ис пу ње -
на ра до шћу и за до вољ ством јер зна ју
да по го де ону скри ве ну жи цу.

Мла да лач ки дух

Ако је не ка осо ба си но ним за да му,
то је На да По паз (66). Иа ко пе ва ње
ни је би ло ње на основ на про фе си ја,
Пан чев ци је та ко пам те, јер је још од
сво је че тр на е сте го ди не по че ла да на -
сту па на при ред ба ма са за бав ним ан -
сам блом КУД „Абра ше вић”. На да по -
ти че из му зич ке по ро ди це, у ко јој су
се оба бра та од у век ба ви ла му зи ком,
а отац сви рао у ор ке стру Вла сти ми ра
Па вло ви ћа Ца рев ца све до пен зи је.

Пр ви на ступ има ла је с бра том Са -
шом 1968. го ди не, ка да ју је по вео на
тур не ју. С об зи ром на то да се у њи хо -
вој ку ћи слу ша ла ве о ма ква ли тет на му -
зи ка, На да је та да пе ва ла нај ве ће стра -
не хи то ве и пе сме са „Евро ви зи је”.

– У то вре ме ни је би ло ин тер не та,
па је до пло ча до ла зио мој брат пре ко
при ја те ља из Аме ри ке, а већ ка да сам
би ла у сред њој шко ли, мо гле су да се
на ба ве у „Га ле бу”. Се ћам се ка ко сам
тр ча ла по сле шко ле да ку пим но ви
ал бум То ма Џон са – ка же На да.

Од 1969. до 1978. на сту па ла је са
„Абра ше ви ћем”. Сви ра ли су по до мо -
ви ма кул ту ре у гра ду и на се ље ним ме -
сти ма, а пе ва ли су ис кљу чи во за бав ну
му зи ку. На кон не ког вре ме на по че ли
су да сви ра ју и на игран ка ма у Сту -
дент ском, не де љом од по ла осам до
по ла је да на ест. На сту па ли су и у Бе о -
гра ду, у хо те ли ма „Ју го сла ви ја” и „Ме -
тро пол”, и на свим зна чај ним су сре -
ти ма та да шњих ве ли ких пред у зе ћа.

Док је би ла у „Абра ше ви ћу”, са ра -
ђи ва ла је па ра лел но и с вој ском. По -
че ла је као уче сник так ми че ња омла -
ди на ца и вој ни ка у зна њу и уме ћу.
Сти гла је до фи на -
ла, ко је је би ло у Бе -
о гра ду, где јој је на
по бе ди че сти тао
пред став ник Бо сне и
Хер це го ви не – Здрав -
ко Чо лић.

– За до вољ на сам,
јер ни сам мо ра ла да
ра дим оно што не
во лим. Кад по ста не -
те не ко, он да ви ше
ни сте сво ји – ка же
На да.

Она је по ку ша ла
на кон ско ро ви ше од
де сет го ди на па у зе
да пе ва с бен дом и
то је тра ја ло не што
кра ће од две го ди не.
Од 2002. на сту па са мо стал но и ко ри -
сти ма три це по пре по ру ци свог бра та
Са ше. По ред евер грин му зи ке, пе ва и
но ви је пе сме ко је из во де Адел, Ро би
Ви ли јамс, Еј ми Вај нха ус, као и не ке
об ра де ста рих пе са ма у бо са но ва сти -
лу.

– Му зи ка ми под мла ђу је дух. Не ко
ко во ли му зи ку и ко се њом ба ви не
мо же ни ка да да оста ри – за кљу чу је
На да.

На род но ве се ље

Па ја Ср да нов (60) се бе на зи ва на род -
ним пе ва чем. Од ма ле на је био окру -
жен му зи ком, јер су ње гов ро ђе ни
брат и брат од стри ца та да уве ли ко
сви ра ли на ве се љи ма.

– Пре че тр де сет три го ди не до био
сам хар мо ни ку, ко ју имам и дан-да -

нас. Кад сам тек по -
чео да ве жбам, од -
мах су ме уба ци ли
да сви рам. Јед ног ју -
тра су ме са че ка ли
му зи ча ри из ор ке -
стра мог бра та и ре -
кли да сви рам на
свад би с њи ма. То је
би ло 1976. Ни је ми
би ло све јед но, али
сам се сна шао. Од те
пр ве сви р ке ку пио
сам се би маг не то фон
и руч ни сат и још ми
је оста ло нов ца –
при ча с но стал ги јом
Па ја.

Ка же да та да ни је
би ло хар мо ни ка ша ко ји ни је и пе вао.
Сви ра ли су на свим про сла ва ма: од
зва ња у сва то ве, пре ко ис пра ћа ја, до
кр ште ња и свад би, а ра ди ли су и за
но ву го ди ну.

– Пам тим да је нај ве ћи бак шиш
био на јед ној свад би у Де бе ља чи 1977.
го ди не. Нас че тво ро смо за ра ди ли то -

ли ко да је сва ки од
нас мо гао да ку пи по
„фи ћу” – ка же Па ја.

Осим раз ли ке у
тра ја њу ве се ља и за -
ра ди, прича он, раз -
ли чи то је и то да се
ра ни је ви ше ужи ва -
ло у му зи ци. Го сти
су се де ли и слу ша -
ли, док је да нас као
да су у дис ко те ци.
Са мо да је бр зо и ве -
се ло и да се нон-стоп
игра.

– Се ћам се ка да је
иза шла пе сма „По -
ло мио ве тар гра не”
Ма рин ка Ро кви ћа
1988. го ди не. Ми смо

је чу ли на ра ди ју и „ски ну ли”, и пр ви
пут из ве ли на про сла ви Но ве го ди не.
Те ве че ри смо би ли као на кон цер ту.
Сви ра ли смо до бро, а го сти су се де ли
и слу ша ли и би ли оду ше вље ни – при -
ча Па ја.

Он ка же да се и да ље тра же пе сме
Пре дра га Жив ко ви ћа То зов ца, Ша -
ба на Ша у ли ћа и све оне до бре ста ре
на род не.

– Ја не мам оми ље ну пе сму. Во лим
сев да лин ке, шу ма диј ске, вра њан ске,
све оне ко је има ју ле пу по ру ку. Она -
ко кад ме „џаг не” у ср це, знам да је
до бра пе сма – ка же Па ја.

Пра ве „двој ке”

Ран ко Ва сић (52) ба ви се про фе си о -
нал но му зи ком од се дам на е сте го ди -
не. Од по чет ка је био на кло њен на -
род ној му зи ци и из во дио ју је по ка -
фа на ма и ра зним ве се љи ма. Ка же да

се та да ле по за ра ђи ва ло, али да ње му
ни је би ла ва жна за ра да, већ же ља и
во ља да се ба ви му зи ком.

– Нај леп ше се осе ћам кад пе вам и
ви дим да су љу ди за до вољ ни, срећ ни
и ве се ли – при ча Ран ко.

Пре ма ње го вом ис ку ству, увек се
тра же жи вље пе сме, јер љу ди во ле и
да за пе ва ју и за и гра ју.

– На ру чу ју се јед на ко ста ре и но ве
ну ме ре. Мо ра мо да бу де мо у трен ду
да би смо за до во љи ли све уку се, а у
су прот ном мо же мо по ста ти бр зо не -
ин те ре сант ни – ка же Ран ко.

Он нам је от крио да је пе сма ко ја
се нај че шће по ру чу је „Си ро мах сам,
ал’ во лим да жи вим”. Он во ли да пе -
ва пра ве „двој ке”, као што су „Ске ле -
џи јо на Мо ра ви” и „Же лео бих да те
за бо ра вим”.

Нај ве ћи бак ши ши ко је пам ти би ли
су кра јем осам де се тих, ка да је њих
ше сто ро у бен ду мо гло да за ра ди и по
пет хи ља да ма ра ка.

– У овом по слу је да нас нај те же да
сви бу ду за до вољ ни. Сви хо ће све и
од јед ном, али ка да су го сти под деј -
ством ал ко хо ла, то мо же да бу де на -
пор но. Ипак, нај леп ше је ка да по сле
не ког ве се ља до ђу мла ден ци и за хва -
ле што смо им улеп ша ли ве се ље – ка -
же Ран ко.

Он до да је да је по но сан на се бе, јер
је упр кос све му остао исти.

Фи ло зоф ски при ступ

Жељ ко То ђе раш То ђа (55) био је за ду -
жен да уве се ља ва дру штво на ги та ри
још у Пе тој бе о град ској гим на зи ји, а
ка сни је и на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту.
Не фор мал на дру же -
ња пре тва ра ла су се у
сви р ке, ка сни је жур -
ке, а с вре ме ном је
по чео да до би ја по -
ну де да за ме њу је не -
ке му зи ча ре у Ска дар -
ли ји. Са свим тим ис -
ку ством, на кон до ла -
ска из вој ске до био је
по ну ду да сви ра с бен -
дом џез и евер грин.
С об зи ром на то да је
кре нуо пе ри од кри зе,
при хва тио је и зва -
нич но је му зи чар од
1990. го ди не.

– Од по чет ка сам
сви рао до ма ћи рок, као што су „Ри -
бља чор ба”, „Азра”, „Ин дек си”, „Би је -
ло дуг ме”, а нај ви ше сам био по знат
по од лич ним ин тер пре та ци ја ма кан -
та у тор ске му зи ке Ђор ђа Ба ла ше ви ћа,
Ар се на Де ди ћа и Ибри це Ју си ћа –
при ча нам То ђа.

Са сво јим пр вим бен дом имао је
озбиљ не на сту пе по ре сто ра ни ма, ам -
ба са да ма, кон цер ти ма, те ле ви зиј ским
и ра дио еми си ја ма. У Грч кој су за три
го ди не има ли ви ше сто ти на на сту па.
Ме ђу тим, на кон по врат ка бенд се рас -
пао и он је на ста вио са мо стал ну ка -
ри је ру.

– Ка да си сам, све мо ра да бу де пу -
но и рит мич ки и хар мон ски и пе вач -
ки. Све осми шља ваш сам и од го вор -
ност је ве ћа – ка же То ђа.

Ка же да је ле по сви ра ти и на
екс клу зив ним до га ђа ји ма, али и
на ма лим по ро дич ним оку пља -
њи ма.

– Им по ну је ти ка да сви раш у ам -
ба са да ма или на не ком лук су зном
бро ду или при је му, јер тре ба да до -
ра стеш тој си ту а ци ји. То је иза зов.
Ипак, нај бо ље је сви ра ти на пик -
ни ку, где се љу ди ску пе по кљу чу
кум ства или при ја тељ ства. То су
нај о пу ште ни је сви р ке. Оно што по -
себ но во лим, је сте ка да ра дим у
до брим клу бо ви ма, где пу бли ка зна
шта же ли да слу ша, ка да има укус
и кри те ри ју ме – ка же То ђа.

Ка же да ак тив но зна од три ста
до пет сто пе са ма, а па сив но око
хи ља ду ко јих тре ба да се под се ти.
Ме ђу пе сма ма ко је из во ди има и
не ких ње го вих кан та у тор ских.

Ба ле ри на на пот пе ти ца ма

Теа Сто шев ска (29) ба ви се му зи -
ком од ма лих но гу. Пр ви су срет
са умет но шћу био је у ба лет ској
шко ли ко ју је по ха ђа ла од сво је тре ће
го ди не. Ка сни је је за вр ши ла и сред -
њу шко лу „Лу јо Да ви чо”.

– Као де те сам стал но пе ва ла, али
ви ше за се бе, јер сам би ла ја ко сти -
дљи ва. Од ка да су ро ди те љи пре по -

зна ли му зич ки та ле нат, по ста ла сам
члан деч јег хо ра „Звон чи ћи”, а с пет
го ди на, док сам још ишла у вр тић,
упи са ла сам му зич ку шко лу као нај -
мла ђи уче ник и ап со лут ни слу хи ста
на сме ру за кла вир. Ка сни је сам пе ва -
ла и у школ ском хо ру – при ча Теа.

Она је пр ви јав ни со ли стич ки на -
ступ има ла с де сет го ди на на му зич -
ком фе сти ва лу „Рас пе ва но про ле ће”,
а пе ва њем се ба ви ла и у окви ру жен -
ске ет но пе вач ке гру пе у КУД-у „Стан -
ко Па у но вић”.

Теа је ап сол вент Учи тељ ског фа -
кул те та и ње на пр вен стве на на ме ра
ни је би ла да се про фе си о нал но ба ви
пе ва њем. Јед ном је у ба шти ка фи ћа у
Ње го ше вој ули ци, 2012. го ди не, за -
ме ни ла ко ле гу То ђу, ко ме је пу кла
жи ца на ги та ри, што је пу бли ка са
оду ше вље њем при хва ти ла.

– Сти дљи во сам по че ла, а ре пер то -
ар сам би ра ла са ма, стра ну и за бав ну
му зи ка. Ка да сам ви де ла ре ак ци ју љу -
ди ко ји су се де ли, као и про ла зни ка
ко ји су за ста ја ли, и чу ла апла уз по сле
сва ке пе сме, схва ти ла сам да је то то.
Та да сам по ста ла пе ва чи ца – ре кла је
Теа.

У по чет ку је од би ја ла са рад њу с ко -
ле га ма ко ји су сви ра ли на род ну му -
зи ку, али је с вре ме ном због по тра -
жње и са мог по сла на у чи ла да пе ва и
по пу лар ну ко мер ци јал ну му зи ку.

– Ка да ра ди те по сао ко ји во ли те и
ка да би ра те љу де с ко ји ма са ра ђу је те
и ме ста на ко ји ма ра ди те, по сао се
пре тва ра у ужи ва ње. Сход но то ме на

сви р ци не мам ути сак да „ра дим” или
„од ра ђу јем”. Ужи вам у сва ком то ну
ко ји от пе вам и дра го ми је што то и
ко ле ге и го сти пре по зна ју – при ча Теа.

Јед ним од нај зна чај ни јих из во ђе -
ња у ка ри је ри сма тра на ступ пред
кон церт Це це Ра жна то вић у Пор то -
ро жу 2017. го ди не.

– Ка да се поп нем на би ну, знам да
је то то. То сам ја, то је мој свет. Ту се
осе ћам нај при род ни је и да јем мак -
си мум. Још леп ше је што то љу ди осе -
те, па за и ста за бо ра вим да сам „на
по слу”. Ау тор сам пе сме „Умри му -
шки”, за ко ју сам на пи са ла му зи ку и
текст. Дар за ком по но ва ње на сле ди -
ла сам од оца, ко ји је кан та у тор. Му -
зи ка ко ју при ват но слу шам углав ном
је стра на – ка же Теа.

Оно што сма тра не га тив ном стра -
ном овог по сла, је сте то што де вој ке
мо ра ју стал но да из гле да ју ле по, па
на кон не ко ли ко са ти ста ја ња на ви со -
ким пот пе ти ца ма мо же да бу де те шко.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ УВЕ СЕ ЉА ВА ЈУ ГЛА СОМ

ПЕ СМОМ ЛЕ ЧЕ ДУ ШУ

Теа Стошевска

Ранко Васић

Паја Срданов

Жељко Тођераш
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Нада Попаз
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И 
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ земљу, 64 ара,
Аеродром. 063/639-952.
(280850)

ПРОДАЈЕ се самостална
кућа, 89 квм, у заједнич-
ком дворишту у центру
Панчева. 063/848-33-89.
(280862)

ДОЊИ ГРАД, кућа 106
квм, плац 4.6 ари, два
бројила гас, канализација,
замена. (470), „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(280872)

ШИРИ центар, кућа 160
квм, 7 ари, 50.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(280874)

ВОЋЊАК 15 ари, викенди-
ца, Баваништански пут,
други ред, друго немачко
поље. 064/368-04-77. (280895)

ЗЕМЉА 1 хектар и 20 ари
+ 83 ара, Баваништански
пут, Биса. 064/509-63-88.
(280931)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
30 х 103. 064/131-42-02
(280919)

ПЛАЦЕВИ, градско грађе-
ивнско земљиште, дозво-
љена градња, власник.
064/212-52-52. (280922)

ЗА ИНВЕСТИТОРЕ, Св.
Саве, кућа на 5,23 ара,
110.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (280912)

ЈАБУЧКИ, преко од Але-
мекса, 46,6 ари, до пута,
60.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. (280912)

КУДЕЉАРАЦ, кућа сређе-
нам, 88 квм, 4.85 ара,
33.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. (280912)

ВОЈЛОВИЦА, 100 квм, 4,3
ара, 28.000, 120 квм, екс-
тра сређена, 14,5 ари,
56.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. (280912)

ДВА ЛАНЦА земље, Ново-
сељански пут, један прва
дуж, други друга дуж. Зва-
ти од 19.30 до 21. тел.
060/034-87-53. Аца (4825)

ПРОДАЈЕМ кућу у Само-
шу, плац 15 ари. 062/180-
47-42. (4825)

ПРОДАЈЕМ кућу, Стрели-
ште, са два улаза, легали-
зована у потпуности.
063/320-645. (280936)

КУЋА са гаражом 165 квм
+ подрум 60 квм, Стрели-
ште. 062/202-961. (280944)

КУЋА, 140 квм, центар
Иланџе, замена 16 ари,
помоћни објекти. 064/075-
23-67. (280761)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 квм
+ 80 помоћни објекти, 5,5
ари, легализована. Тел.
063/805-63-54. (280776)

ПРОДАЈЕМ плац од 33
ара, Новосељански пут
139. 063/886-85-82.
(280780)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски на-
сип. 063/472-669. (280779)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 57 квм,
на три ара плаца, легали-
зовано, 24.000 евра.
063/771-42-24. (280847)

КУЋА, бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85. ПРО-
ДАЈЕМ усељиву кућу у Ба-
натском Новом Селу. Тел.
310-697. (280808)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, две стамбене једи-
нице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, две стамбене једи-
нице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137. 

БАВАНИШТАНСКИ пут,
викендица, 16 ари, струја,
вода, 20.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (280810)

ПОТРЕБАН радник за рад
у посластичарници, до 50
година. „Пласт про”.
064/192-85-44. 

КУЋА на продају у Ивано-
ву. 064/828-36-26,
062/415-359. (280837)

КУЋА, Горњи град, 170
квм, на 3,72 ара плаца,
укњижено, етажно грејање
на гас, вода, струја, кана-
лизација, миран крај близу
центра града. Цена дого-
вор. Тел. 066/539-01-88.
(280837)

ВИКЕНДИЦА са објектом
од 150 квм и воћњаком,
легализована, може заме-
на за ауто или мањи стан
уз доплату. 064/305-74-64.
(280621)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76. (280667)

ПРОДАЈЕМ кућу са 300
квм локала у центру Омо-
љице, хитно. 066/311-271.
(280507)

ПРОДАЈЕМ кућу. 064/414-
24-71. (280432)

КУЋА, Долово на продају,
повољно. Тел. 063/707-19-
64, 062/103-38-63. (280706)

КУПУЈЕМ кућу, центар и
казан за ракију 120  - 200
л. 064/948-71-22. (280442)

КУЋА у Иванову, цена по
виђењу, и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

БАЊА ВРУЈЦИ, 105 квм +
40 квм, тераса, 5 ари, за-
мена Панчево. 063/307-
816. (28о708)

ПОВОЉНО кућа 127 квм,
Стрелиште, само 280 евра
квм. 062/159-11-23. 

КУЋА на продају, Војлови-
ца, 70 квм, 6 ари плаца,
19.000 евра. 066/341-920.
(280719)

ДЕБЕЉАЧА, 130 квм, 7.5
ара, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/928-
89-68. (280742)

ПОВОЉНО продајем ви-
кендицу, бања Врујци, 200
м од пијаце и главних ба-
зена. 064/010-50-69. (280750)

КУЋА, 120 квм, два стана,
Цара Душана, 5,5 ари, по-
моћни објекти. 064/075-
23-67. (280761)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
56 ари, градско грађевин-
ско, викендица, струја, во-
да. 064/280-60-53. (279930)

КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за некретни-
ну у Панчеву. 069/158-63-
76. (280592)

НА ПРОДАЈУ веш-машина
и фрижидер. 063/158-27-
50. (4825)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
кикинда 272. 064/701-24-
32. (4825)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џа-
кова. Тел. 064/424-95-10
(280949)

БАЛИРАНА детелина, си-
рак, слама, на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(280963)

ПИЛИЋИ, прасићи, уређе-
ни и живи на продају.
064/303-28-68. (280963)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (280184)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
бакар, акумуалторе, гво-
жђе. 066/900-79-04.
(280739)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (280756)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна. 335-
930, 063/705-18-18. (280732)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, сатове, слике,
стари новац, сифон фла-
ше, старо покућство. 335-
930, 063/705-18-18. (280757)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче и
све остало. 061/627-07-31.
(280858)

КУПУЈЕМ веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре, гво-
жђе, бакар, месинг, чи-
стим таване, подруме, шу-
пе. 061/322-04-94. (280924)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
гвожђе, телевизоре, алу-
минијум, белу технику, от-
падне каблове. 061/321-
77-93. (280929)

КУПУЈЕМ стро гвожђе,
акумулаторе, замрзиваче,
телевизоре, веш-машине,
чистимо таване, подруме,
шупе. 061/206-26-24.
(280924)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 060/353-58-
01. (280500)

МРАМОРАК, комфорна
кућа, може и замена. Тел.
069/255-87-86. (280019)

КУЋА на Стрелишту, 120
квм, одлична локација, це-
на 40.000 евра. Тел.
063/186-63-24. (280033)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњи-
жена кућа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (279901)

АДРИА камп-приколиоца
и пента 7 кс, повољно, пр-
ви власник. 066/408-426.
(280896)

УГРАДНА рерна, комбино-
вани фрижидер са два мо-
тора, судо-машина, угаона
гарнитура, тросед мојца.
Тел. 063/861-82-66. (280421)

ПОКЛАЊАМ половни на-
мештај, кревете, душеке,
итд. 064/612-44-21. (4825)

ПРОДАЈЕМ машине за
шивењем, ендлерицу и
ибердек. Тел. 063/882-23-
77. (4825)

КОКЕ носиље старе годи-
ну дана, у пуној носиво-
сти.. 063/315-381.
(280935)

ПРОДАЈЕМ судоперу и со-
тале кухињске елементе,
судоепра 3.000 динара но-
ва. 371-568, 063/773-45-
97. (280946)

НА ПРОДАЈУ камена коц-
ка, цепам и уносим дрва.
063/423-466. (280945)

ПРОДАЈЕМ пећ на чврсто
гориво, за Ц/Г термомонт
17. 064/179-10-40.
(280768)

ПРОДАЈЕМ котао на струју
од 12 кв, за Ц/Г, ЕИ Ниш.
064/179-10-40. (280768)

ПРОДАЈЕМ талпе, орахо-
вина, дебљине 6 цм.
064/135-67-76. (280769)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (280771)

НОВИ КЛИК-КЛАК лежа-
јеви, нови од 12.900, дрве-
ни кревети од 5.900.
060/600-14-52. (280771)

ШЕРПЕ комплет, рост-
фрај, фотеље, лежај сим-
по, сунцобрани, двосед,
чиније. 064/955-51-85.
(28509)

ТЕПИХ, телевизор, видо-
рикордер, тротинет, гори-
оник на нафту, пластична
бурад. 064/206-30-24.
(280783)

ПРОДАЈЕМ десет ЛР ко-
шница (без пчела) и базен
305х76. Тел. 061/424-63-
22. (280822)

ПРОДАЈЕМ повољно ТА
пећ. Тел.  063/733-61-78.
(280823)

ПРОДАЈЕМ шијацу маса-
жер за стопала, нов. Тел.
066/367-017. (280834)

ШЉИВА, крушка виљамов-
ка, бресква, грожђе, дуња,
за ракију продајем. Тел.
063/898-53-08. (280835)

ПРОДАЈЕМ фрижидер ма-
ли, замрзивач вертикални,
веш-машину, моће ваше
неисправно. 064/129-73-
60. (280904)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (280830)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05. 

ЗМАЈ половни делови 141-
142, прскалица морава 440
л. Тел. 063/879-32-57. (280898)

ПРОДАЈЕМ полован, неис-
праван култиватор briggs
sim pli city 1008 ro ti cul мо-
дел 190492 и нови карбу-
ратор за исти. Тел.
063/254-798. (280967)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-
ражу на Тесли, површине
25 квм, са каналом.
063/313-848. (280880)

ПРОДАЈЕМ гаражу на Со-
дари. 064/665-90-00.
(280883)

БАЛИРАНА детелина и ја-
рад на продају. 060/444-
55-01. (280682)

КОМБИНОВАНА пећ,
13.000, веш-машина
10.000, замрзивач 380 ли-
тара, 15.000. 063/436-682.
(280441)

КАМП-ПРИКОЛИЦА
адрија 3.05 м, у фулу, ис-
текла регистрација.
062/186-36-08. (280733)

ШПРОЕТ, ТВ, микротала-
сна пећ, двосед, фотеља,
тросед. 013/352-475.
(280748)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване,
ТА пећи (2,3, 4, 6 кв), до-
става, монтажа, гаранција.
335-930, 063/705-18-18.
(180757)

ДВА кауча и клуб сточић
стилски за дневни бора-
вак. 064/439-40-92.
(280758)

ПРОДАЈЕМ горење замр-
зивач, 310 л, сандучар,  у
одличном стању, због пре-
сељења, хитно. 064/282-
42-38. (280708)

ДЕЛОВИ витрине, сточић,
фрижидер ободин 180 ли-
тара, полован, исправан.
343-251. (280766)

АСТРА караван, 1998, 1.6
бензин, плин, регистрован
до 20. августа 2019. Ударе-
на задња врата, 700 евра.
060/501-11-90. (280829)

ПУНТО класик 1.2, 2009, 5
В, металик сив, гражиран,
одличан. 064/856-60-65.
(280908)

ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, цр-
вен, клима ради, одличан,
136.000. 064/142-55-93.
(280908)

ШКОДА фелиција кара-
ван, 2001, власник.
064/157-20-03. (280879)

КЕЦ 2007, тек регистро-
ван, солидан. 064/194-53-
96. (280884)

ХЈУНДАИ санта фе, 2002,
перфектан. 064/194-53-
96,. (280884)

ФИЈАТ темпра караван
1.6, бензин,плин, 1997. го-
диште, повољно, власник.
063/826-55-05. (280903)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, вла-
сник, гаражиран. 063/345-
837. (280893)

ПУНТО класик, 1.2, бен-
зин, 2010. годиште, одли-
чан, једини власник, 2.500
евра. 063/839-56-85. (280942)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (280830)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-
ње небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (4825)

ХИТНО продајем опел
фронтеру у одличном во-
зном стању, регистрован,
2001. годиште. 064/866-
23-08. (28077)

ПОЛО 1.9 СДИ, 2001, троје
врата, у добром стању, ре-
гистрован. 064/130-36-02. 

ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, де-
цембар, фул опрема, ате-
стиран плин. 064/130-36-
02. 

ПУНТО 3, 1.3 мултиџет ди-
зел, 2004/5, петора врата,
фул опрема, 156.000 км.
064/587-50-24. 

ПОЛО 1.4, 16 В, 2003, пе-
тора врата, фул опрема,
прва боја, на име.
064/587-50-24. 

ПРОДАЈЕМ фолксваген
пасат, 2007. годиште, ка-
раван, Б 6 у одличном ста-
њу, регистрован, власник.
064/207-19-88. (280818)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

КУПУЈЕМ једнособан, јед-
ноипособан стан на Сода-
ри, кеш купац. 062/207-
004. (280874)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на новој Миси са греја-
њем. 013/371-561,
063/360-165. (280457)

ИЗДАЈЕМ собу, кујну, у
Мафгити, Светозара Ше-
мића 70-а, Панчево. Тео.
013/354-703. (280754)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан , центар, за самца, 28
квм, договор. 060/752-22-
28. (280793)

КУПУЈЕМ двособан стан
до другог спрата, без по-
средника. 064/130-69-56,
064/448-71-14. (280816)

НОВО СЕЛО, кућа, ПР +
ПК, одлична, нова, одмах
усељива, прелепа; Бавани-
штаснки, нова, укњижена,
ПР + Пк, 10 ари. „Милка
М”, 063/744-28-66. (280981)

КУЋА, Краљевића Марка
17, 4.5 ари, 100 квм.
063/837-91-30. (280950)

УКЊИЖЕН грађевински
плац са кућом,  4.5 ари ,
плацеве 3 ара, пут, стру-
ја,в ода, техничка вода.
063/812-42-09. (280951)

ПРОДАЈЕМО повољно зи-
дану викендицу у Дели-
блатској пешчари.
063/164-32-26. (280966)

КУЋА монтажна,  70 квм,
2 ара, 1/1, 19.000 евра,
Козарачка 10-ц, 063/804-
07-85. (280977)

КУЋА 55 квбм, реновира-
на, 2 ара.  Козарачка 10-а,
063/804-07-85. (280977)

КУЋА 100 квм, усељива, 4
ара, 29.000 евра.  Коза-
рачка 10-б, 063/804-07-
85. (280977)

СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, нов
прелеп, 103 квм, лифт, ЦГ,
прелеп распоред. „Милка
М”, 063/744-28-66. (280981)

МИСА, кућа, одлична, ПО,
ПР и ПК, празна, одмах
усељива. „Милка М”,
063/744-28-66. (280981)

ПРОДАЈЕМ кућу за руше-
ње, плац 3,16 ари, Котеж.
064/324-12-48. (280600)

 

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (280106/р)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (279518)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Жарка Зрењанина до
улице, власник. 063/803-
05-40. (280775)

МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

ПРОДАЈЕМ стан у Мило-
ша Обреновића преко пу-
та Авив парка, 117 квм.
063/159-99-62. (279888)

СОДАРА, 75 квм, ЦГ, III,
лифт, двоипособан. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(280810)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (280817)

КОТЕЖ, 46 квм + 10, дво-
собан, уредан, тераса,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(280878)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат, ЦГ, лифт,
790 евра/квм. 063/329-
340. (280861)

ПРОДАЈЕМ сређен двори-
шни стан у центру. Тел.
063/063/771-18-49. (280868)

ПРОДАЈЕМ стан, полусу-
терен 30 квм, 13.500 евра,
Миса. Тел. 061/171-54-06.
(280869)

ПРОДАЈЕМ повољно лепу
гарсоњеру, полусуерен,
нова Миса. Тел. 064/665-
86-51, 065/237-10-68.
(280870)

КОТЕЖ 1, двособан, 60

квм, ЦГ, IV, 37.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (280613)

ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, IV, ЦГ, усељив,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280613)

КОТЕЖ 1, двособан, I
спрат, 50 квм, ЦГ, тераса.
(478)  „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(280872)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
комплетно сређен, прелеп,
ЦГ, само 22.500; Тесла,
ВП, ЦГ, 22.000.  „Милка
М”, 063/744-28-66. (280981)

ПРОДАЈЕМ без посредни-
ка трособан стан 100 квм,
центар Панчева, власник.
063/240-589. (280927)

КОТЕЖ 1, 2.5, IV, 38.000;
Содара, 2.0, ТА, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (280926)

ЗЕЛЕНГОРА, 38 квм, IV
спрат, ТА, 25.00; Стрели-
ште, 42 квм, I спрат, 21.000;
Нова Миса, 35 квм, 12.500
и 27 квм, 9.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4825)

СТРОГИ центар, 170 квм,
тераса 40 , капитална-ин-
вестиција, подрум, таван,
170 квм. (478) „Дива не-
кретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (280872)

ТАМИШ КАПИЈА, комфо-
ран, двособан, 65 квм, III,
ЦГ, 56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(280613)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
54 квм, ВП, ЕГ, реновиран,
38.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (280613)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособан лукс ста-
нови, завршни радови у
току, могућност кредита.
062/966-92-96. (280892)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квм. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (280531)

КОТЕЖ 2, леп једноипосо-
бан, пот, 39 квм, 22.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(280912)

СТРЕЛИШТЕ, 70 + 50 ,
37.000; дворишни, 32,
12.000.  (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-
898.(280926)

ТЕСЛА, двособан, ВПР, 52
квм, ТА, ПВЦ, 34.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280946)

КОТЕЖ 1, двособан, I, II,
52, 60 квм, ЦГ; 37.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280946)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (280946)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 29.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280946)

НОВА МИСА, гарсоњера,
I, 25 квм, ТА, усељива,
15.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280946)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
46 квм, на Стрелишту про-
дајем, без посредника.
065/206-66-32. (280947)

НОВА МИСА, једнособан,
27 квм, поткровље, одмах
усељив. 063/777-28-66.
(280952)

СОДАРА, 36 квм, тераса
9, ЦГ, ПР, само да се
окречи хигијенски.
063/836-23-83, „Трем 01”
(679). (4825)

ДВОСОБАН, Котеж 2, II
спрат, са намештајем, до-
говор. (470), „Дива не-
кретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (28’0974)

ЈЕДНОИОЧСОБАН, Мар-
гита, I, 53, нов, хитно; Ми-
са, I, 22.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (280981)

ТЕСЛА, преко пута Лидла,
високо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000
евра. 060/441-11-23. (280955)

ДВОСОБАН, Тесла, 47,
комплетно сређен, празан,
само 26.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (280981)

КОТЕЖ 2, леп, 64 квм,
37.000; Котеж 1, мањи
двособан,д оговор и већи
двособан 37.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4825)

ТЕСЛА, реновиран, 37
квм, ВП, 29.000; 38 квм, I,
ЦГ, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4825)

СОДАРА, двоипособан,
42.000; троипособан,
50.000 и једнособан
26.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (4825)

КУПУЈЕМ стан, Стрелиште,
50 квм, II ЦГ, исплата од-
мах, без посредника.
063/436-682. (280441)
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АУТО-ПЕРИОНИЦИ strong
wash потребан радник.
060/758-30-03. (280891)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на припреми и продаји
хране са роштиља са или
без искуства. Почетна пла-
та 30.000 + пријава + то-
пли оброк. По потребо
обезбеђујемо и смештај у
двособном стану. Доћи
лично – Ћевабџиница „Ки-
фла”, Зелена пијаца, пре-
ко пута Матијевића. (180797)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 063/130-75-40.
(280830)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње старијег лица у Немач-
кој. Тел.  062/164-84-48.
(280930)

РЕСТОРАНУ потребну
особље. 060/074-34-85.
(280908)

ПОТРЕБНИ озбиљни рад-
ници за грађевинску лима-
рију и браварију. Редовна
плата, може и без иску-
ства. 063/663-464. (4825)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње детета од две године у
Цириху. Тел. 064/686-01-
89. (280939)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1. Тел. 063/738-
56-42. (280740)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у кући, Стрелиште
код школе. Та. 063/821-
61-83. (280802)

ИЗДАЈЕМ дворишни гар-
соњеру, намештену, код
Болнице, СББ, wi/fi.
060/023-08-54. (280811)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан близу болни-
це. Звати после 17 сањти.
060/163-35-95. (280833)

ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсо-
њера, дворишни стан за
самце у центру града.
063/733-902-53. (280857)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, магацин, 60
квм, периферија. 063/528-
610. (280873)

ИЗДАЈЕМ ексклузивно на-
мештен стан у Ружиној
улици, II спрат. 063/313-
848. (280880)

ПОТРЕБАН празан двои-
пособан или двособан
стан у згради, центар.
‘064/252-47-00. (280878)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
за студенте код Стомато-
лошког. 064/555-40-13,
Драгана. (280901)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан на Тесли.
064/646-08-45. (280842)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру запосленима, од-
мах усељиа, центар, wi/fi,
паркинг. 065/240-01-14.
(4825)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Немањина 8, ТА, са-
телитска. . 063/196-49-63.
(4825)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, 060/44-11-23.
(280855)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у кући. 063/188-40-
09. (280929)

ИЗДАЈЕМ стан, једноипо-
собан, Железничка 3, 100
евра. Јабучки пут.,
063/135-29-76. (280977)

ИЗДАЈЕМ локал код Зеле-
не пијаце и више средњих
школа. 063/617-421.
(280732)

ИЗДАЈЕМ локал од 65 квм,
на Миси, Тимочка 25.
063/886-85-82. (280780)

ИЗДАЈЕМ стан у центру

града за ученике. Тел.

060/317-48-78. (280816)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
налази се између Максија
и Библиотеке. Тел.
064/134-06-08. (280791)

ИЗДАЈЕМ локал преко пу-
та Дома здравља,3 4 квм,
060/333-02-43. (280848)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/267-
71-74. (280856)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина три шко-
ле. 060/351-03-56. (280841)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал 15 квм, спрат, Кара-
ђорђева 13/5. 063/864-06-
52. (280886)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор у Његошевој улици,
површине 110 квм.
063/313-848. 

СТРОГИ центар, 70 квм,
локал, може башта, изда-
јем. 063/240-817. (280889)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал на Зеленој пијаци.
061/200-73-09. (280923)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске стани-
це. 352-105. (280990)

ПРОДАЈЕМ локале у цен-
тру, без улагања, квалите-
тан, 1/1, 39 квм. 064/217-
79-88. (280953)

ТЕСЛА, фризерско-козме-
тички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23. (280955)

САЛОНУ у центру потреб-
ни фризери са искуством.
Плата 30.000. Тел.
064/470-74-43. (279884)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-
ници, смештај у Београду.
Недељна исплата, сат 220
динара. 060/555-43-76.
(280762)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-

кал, угао Карађорђеве-

Његошева 60 квм + башта

50 км, застакљена, кафић

или друга делатност.

060/441-11-23. (280955)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (280782)

ПОТРЕБАН ноћни чувари,
преко 60 година, пожељно
пензионер. 013/334-004,
Млађа. (ф)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу ре-
кламног материјала.
060/664-60-06. (280385)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 062/404-144.
(280544)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(280446)

ПОТРЕБАН возач, прода-
вачица и пекари, и радни-
ца у производњи пекаре.
063/606-330. (280965)

ПОТРЕБАН кувар – Ресто-
ран „Трешњица”. 064/361-
02-63. (280720)

PO CO LO CO ресторану
потребан возач Б катего-
рије. 064/874-03-03.
(280745)

ПОТРЕБНА куварица и по-
моћна куварица, Ресторан
„Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(280842)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње детета. 060/013-04-14.
(280809)

ПОТРЕБАН радник/ца за
рад у продавници, трафи-
ци у центру. 063/265-457.
Милош. (280575)

У ОМОЉИЦИ потребна
жена за рад у кући и кро-
јачкој радионици на пако-
вању, плата редовна.
064/147-57-01. (280846)

ПОТРЕБАН радник на
фарми живина у Панчеву.
065/930-59-85. (ф)

ПОТРЕБНИ возачи ками-
онма Ц и Е категорије,
превоз расутих терета.
060/033-56-10. (4825)

PO CO LO CO ресторану
потребна девојка за рад у
продаји. 064/874-03-03.
(280745)

ПОТРЕБНА особа за чува-
ње старије особе. Звати
после 18 сати. 062/966-02-
76. (280920)
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ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

• Управљање стамбеним
заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

25 godina iskustva u prometu nekretnina

• kupovina • prodaja • najam

• hitne prodaje – brza realizacija

• kupovina nekretnina pod

hipotekom i u otkupu

Nekretnine GRČKA
najam za 12 meseci od 5.000 €

SENIORSKI PROGRAM 65 +
– Ugovor o doživotnom izdržavanju

– Ugovor o prodaji sa plodoužitkom

Kompletna organizacija pravno-tehničkog

poslovanja

• Partner gradnja – kvadrati po najboljoj ceni

Licencirani menadžeri u prometu nekretnina 

AMK nekretnine 
Njegoševa 12
061/262-08-44

NEKRETNINE

AMK

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

Пословном центру на Новом Београду по-

требни помоћни кухињски радници и рад-

ници за прање белог и црног посуђа.

Контакт телефон 064/888-63-73 од 8 до 16 сати

Озбиљној водоинсталатерској фирми потребни 

мајстори водоинсталатери
са искуством. 

060/035-53-98. (8/280966)

ПОТРЕБНА

ДЕВОЈКА ЗА РАД У КАНЦЕЛАРИЈИ

CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs
(f)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(278723)  

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (280854)

СЕЛИДБЕ, камионски ком-
би превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(280760)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278723)  

ИЗРАДА/МОНТАЖА, кон-
струкција, хала, биндера,
гаража, кованих капија,
ограда, грађевинске лима-
рије. 064/068-10-85.
(48259)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (279238)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70.

ПРОДАЈЕМ разрађен кете-
ринг сервис са комплет
опремом, договор.
064/128-37-25. (280917)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(280925)

ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије 120 л, са превозом
и монтажом. 063/315-381.
(280935)

КАМИОН кипер, превоз
шљунка, песка, сејанца,
ризле, утовари, одвоз шу-
та. 060/474-74-57. (4825)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња и канализационих
цеви, машинским путем.
062/264-07-41. (280972)

ЧИСТИМ дворшта, таване,
подруме, станове и возим
селидбе. 061/627-07-31.
(280858)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4822)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(280826)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (280826)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији, откуп на-
мештаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. (280826)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com   (280826)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498.

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, фасаде. .
061/283-66-41, 064/317-
10-05. 

ГИПС, фасаде, кровови,
хидроизолације, рушење,
декоративни камен, беха-
тон плоче. Моб. 062/842-
20-58. (280820)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, по-
правке, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59. 

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-
03-54.

ДУБИНСКО прање тепиха,
намештаја, душека, аутом.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(280848)

АУТОПРИКОЛИЦЕ за пре-
воз: возила, мотоциклова,
робе, издајем, вршим пре-
воз. 063/809-34-18. (280-
894)

ЗАВАРИВАЧКЕ услуге, те-
ренски излазак, израда,
монтажа конструкција, за-
варивање прохрома.
060/424-29-93. (280916)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. 

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (280784)

РАДИМ све физичке по-
слове, чистим подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (280790)

КОШЕЊЕ траве, сечење
дрвећа, вађење пањева,
сејање траве. 064/196-17-
32. (280806)

СТРАХОВИ, депресија,
сви облици зависности,
вишегодишње искуство.
Психотерапеут, 063/354-
262. (280798)

КОМБИ превоз робе, на-
мештаја, грађевинског ма-
теријала, селидбе. Тран-
спорт, договор. 064/243-
82-85. (280155)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, бава-
лит фасаде. 063/865-80-
49. (280187)

РУШЕЊЕ кућа, шупа, бе-
тона, бетонирања, ископи,
ископи, кошење, одноше-
ње ствари. 064/122-69-78.
(280731)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (280167)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, бетонира-
ња, кошење, одношење не-
потребних ствари.
064/(122-69-78. (280731)

РУШЕЊА кућа, бетона, ис-
копи, бетонирања, обара-
ње стабала, одношење
ствари и друго. 060/035-
47-40. (280731)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-
чење, лепљњење тапета,
фарбање столарије, по-
вољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (280709)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(280711)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, монтажа
нових цеви, одгушење,
монтажа санитарије.
062/382-394. 

ЧИСТИМ дворшта, таване,

подруме, станове и возим

селидбе. 061/627-07-31. 

ЗАВАРИВАЊЕ, ТИГ, Рел,

алуминијум, прохром, че-

лик. 060/513-74-28. (280882)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (280836)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.,
065/535-24-56. (280777)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” по-
требан радник за рад у ку-
хињи. 065/205-10-52.
(280979)

ШЉУНАК,  песак сејанац
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством поставља
све врсте плочица, брзо,
квалитетно, повољно. Да-
нијел, 061/249-29-90.
(280422)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно, уред-
но и ефикасно. 066/933-
67-90. (280210)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (279674)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(279363)

ПАРКЕТ, хобловање, лаки-
рање и фуговање , дугого-
дишње искуство. (280788)

ПОТРЕБАН радник за рад
у брзој храни на Стрели-
шту. 064/149-99-73.
(280979)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (280752)

ПОТРЕБНА радница за
рад у киоску. 064/462-12-
61. (280941)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње одраслог детета у Ко-
вину, хитно. 063/821-07-
47, 064/218-83-45.
(280940)

ПОТРЕБНА помоћна рад-
ница за рад у пекари. Тел.
061/209-79-70. (280975)

ПОТРЕБАН возач за
доставу хране. 064/187-
98-10. (280970)

ПОТРЕБНИ радници са ЕУ
пасошем, различитих про-
фила, за рад у Немачкој.
061/261-57-47. (280959)

ПОТРЕБАН вулканизер.
066/908-66-58. (280820)



КАМИОНСКИ ПРЕВОЗ
до 2 кубика: песак,
сејанац, шљунак, шут.
062/355-154

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

РАЗНО

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 2. август 2019.

300-820, 300-830

Последњи поздрав

сестри

РАДИЦИ

од брата

СЛАВОМИРА

са породицом

(9/280733)

Наш брат

ДРАГАН ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
1952–2019.

Заувек нас је напустио.

Спокој његовој племенитој души.

Браћа МИЛАН, ВЕСЕЛКО, ТОДЕ и ЗОРАН

и остала родбина и пријатељи
(21/280755)

После кратке и тешке болести преминула је наша вољена мај-

ка, нана, ташта и свекрва

РАДИЦА ЈАКОВЉЕВИЋ
1947–2019.

Ожалошћени: син ДЕЈАН, снајка СЛАЂА, ћерка ВЕСНА, 

зет ПЕЂА и њени ЈОЦА, МОМА, МИМА и МАША

(65/280877)

25. јула 2019. године преминуо је

ЧЕДОМИР РАДЕНКОВИЋ
28. I 1935 – 25. VII 2019.

Сахрана је обављена 27. јула 2019, на Новом гробљу.

Декане наш, дивно је бити твој.

Почивај у миру.

Супруга ПРАВДА и деца са породицама

(66/280885)

Последњи поздрав нашој мајци и баки

ТИЈАНИ ВАСИЉЕВИЋ
1933–2019.

од сина МИРОСЛАВА, ћерке МИРЈАНЕ и унука ИВАНЕ и СУЗАНЕ

(70/280907)

Дом културе „3. октобар” Банатско Ново Село

расписује

КОНКУРС

за издавање у закуп локала:

од 132,20 м² са баштом површине 84 м²  (у чео-
ном делу – Caffe „Milenijum”. 

Документацију за конкурсну пријаву доставити у за-
твореним ковертама на којима ће стајати име ре-
гистроване фирме (АПР), законског заступника, ад-
реса и контакт телефон – са назнаком „КОНКУРСНА
ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЛ”.

– извод из АПР-а, не старији од шест месеци

– потврда из ПУ Панчево да се не води кривични по-
ступак против власника – заступника фирме;

– потврда из Суда Панчево да лице-заступник није
осуђивано за кривична дела.

Фирме које су у закупу НЕ МОГУ подносити понуду
док не измире сва дуговања.

Почетна цена је 275 динара по м². Цена за башту је
100 динара по м², само у летњим месецима.

Конкурс траје 14 дана по објављивању у недељном
листу „Панчевац” (конкурс до 14. 08. 2019. до 12 сати).

За све информације позвати на 061/141-57-07

ZTR FOODY

због великог проширења посла, траже се:

– кувари са искуством, почетна плата
60.000, пријава, топли оброк

– помоћни радници у кухињи

– сервирке, и хигијеничари

CV слати на mail: foodyfoody50@gmail.com или
звати 061/156-55-76

(3/280860)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, Индустрија скроба Јабука доо
Панчево, Скробара Трг Маршала Тита 65, Панчево, под-
нео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину за пројекат Промена намене и рекон-
струкција и доградња објекта 32 (остале зграде – инве-
стициони магацин) у производни погон за упаравање
ЦСЛ-а на локацији  Индустрија скроба Јабука доо Панче-
во, Скробара, Трг Маршала Тита 65, 26000 Панчево, ка-
тастарска парцела 18036/1 КО Панчево, на територији
града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата
за заштиту животне средине Градске управе града Панче-
ва, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 617 у периоду од 02. до
12. августа 2019. године радним даном од 10 до14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

A Környezetvédelmi hatás megállapításáról szóló törvény
(Szerbiai Hivatalos Közlöny 135/04 és 36/09) 10-es sza-
kaszával összhangban

SZERBIA KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

PANCSOVA VÁROS
VÁROSI KÖZIGAZGATÁS

KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG

ÉRTESÍTI A NYILVÁNOSSÁGOT
hogy a projektgazda, a Jabuka Keményítőgyár, Rt Pancso-
va, Keményítőgyár, Tito Marsall tér 65. Pancsova, kérelmezi
annak felülvizsgálását, szükséges-e a környezeti hatás-
tanulmány kidolgozása A 32-es objektum rendeltetésének
megváltoztatása, felújítása és kibővítése (más épületek –
beruházási raktár) termelési részleggé ahol a CSL- bepároló
rendszert működtetnék a Jabuka Keményítőgyárban, Rt
Pancsova, Keményítőgyár, Tito Marsall tér 65., 26000
Pancsova, az 18036/1 sz. kat. parcellán, Pancsova Kat.
községben, Pancsova város területén.

A kérelmező adatai és a dokumentáció megtekinthető a
Városi Közigazgatás Környezetvédelmi osztályán, Pancso-
va, I. Péter király tér 2-4., 617-es szoba, 2019. augusztus 2-
tól 12-ig, munkanapokon 10 és 14 óra között.

Ezúton értesítjük az érdekelteket, hogy a határidőn belül
véleményezze a kérelmet.

În conformitate cu articolul 10 din Legea privind evaluarea
impactului asupra mediului (Monitorul Oficial al RS nr.
135/04 și 36/09)

REPUBLICA SERBIA
PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA

ORAȘUL PANČEVO
ADMINISTRAREA ORAȘULUI

SECRETARIATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Anunță publicul
că tituralul proiectului, Industria de amidon Jabuka doo
Pancevo, Skrobara Trg Marsala Tita 65, Pancevo, a depus o
cerere pentru decizie privind necesitatea evaluării impactului
asupra mediului a proiectului Schimbarea scopului și
reconstrucția și extinderea obiectului 32 (alte clădiri - depozit
de investiții) la insta lația de producție pentru asocierea CSL la
locația industriei de amidon Jabuka doo Pancevo, Skrobara,
Trg Marsala Tita 65, 26000 Pancevo, parcelaa cadastral
18036/1 KO Pancevo, pe teritoriul orașului Pancevo.

Informații și documentația din solicitarea tituralului de proiect
pot fi accesate la sediul Secretariatului pentru Protecția
Mediului al Administrației Orașului Pancevo, Trg kralja Petra
I nr. 2-4, camera 617 între 2 și 12 august 2019, între orele
10:00 și 14:00.

Invităm publicul interesat să ne ofere un aviz cu privire la
cererea depusă în termenul stabilit.

Podľa článku 10 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (Úradný vestník RS č. 135/04 a 36/09) 

REPUBLIKA SRBSKO
AUTONOMNÁ POKRAJINA VOJVODINA

MESTO PANČEVO
MESTSKÁ SPRÁVA 

SEKRETARIÁT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

INFORMUJE VEREJNOSŤ
že nositeľ projektu, Priemysel škrobu Jabuka doo Pančevo,
Škrobara Námestie Maršala Tita 65, Pančevo, predložil
žiadosť o rozhodnutie o potrebe posúdenia vplyvov na život-
né prostredie pre projekt Zmena účelu a rekonštrukcia a
rozšírenie zariadenia 32 (iné budovy - investičný sklad) na
výrobné zariadenie za spárovanie CSL na lokalite Priemysel
škrobu Jabuka doo Pancevo, Škrobara, Námestie Maršala
Tita 65, 26000 Pančevo, katastrálna parcela 18036/1 KO
Pančevo, na území mesta Pančevo.

Informácie a dokumentácia na základe žiadosti navr ho va -
teľa projektu sú prístupné v priestoroch Sekretariátu ochrany
životného prostredia Mestská samospráva Pančevo, Ná-
mestie kralja Petra I č. 2-4, Izba 617, v lehote od 2. augus-
tom do 12. augusta 2019, od 10:00 do 14:00.

Vyzývame zainteresovanú verejnosť, aby nám poskytla
stanovisko k predloženej žiadosti v sta no ve nej lehote.

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (280788)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасадерски, гипсарски ра-
дови и поствка ламината.
Проверите. 062/816-66-
78. (290971)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-
820, 064/129-63-79. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (280826)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, фасаде. .
061/283-66-41, 064/317-
10-05. 

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (280854)

ОДГОВОРНА жена водила
би домаћиснтво старијој
особи и неговала 24 сата.
069/577-09-66. (4825)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену довзолу за
управљање чамцем бр.
46/89м уитздата од капета-
није Панчево на име Ми-
дораг Јовановић., (280934)

УСТУПАМ два гробна ме-
ста на Католичком гробљу
и четири на православ-
ном. Тел. 063/880-33-27.
(280743)

ОГЛАШАВАМ неважећом
доволу за чамац са мото-
ром бр. 157-42-39/92 из-
дата од капетаније Панче-
во на име Ивица Драган. 

ПРОДАЈЕМ компресор
110 Трудбеник, стубну бу-
шилицу,индустријско то-
цило 350 мм, боцу аргона,
2 комада ал. Улазних тер-
мо врата. 064/247-77-69.
(280785)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а на
име Ћирић Ружица. (280962)

ПОЖЕЉНА сапутница за
Тасос, висок сам 162 цм,
имам 70 година. 060/358-
22-28. (280973)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68. (277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика
узбрдица. + 381 63 243
859, + 381 69 499 221.
(278827)

СОКОБАЊА апартман,
центар, комплетно опре-
мљен. Vi ber и број
065/205-45-48. Виолета.,
(280180)

БУДВА, издајем комплетно
опремљен стан. 065/214-
00-49,. (280502)

ПОВОЉНО летовање, Шу-
шањ, пун пансион, превоз
септембар, попуст.
064/193-15-92, 069/193-
15-92. (280565)

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај за 2 – 6 особа.
Слоба. 064/438-12-35.
(280851)
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ЗОРАН МИЛИЋ
1961–2019.

После дуге борбе, преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

Твоји најмилији

(4/280721)

С тугом у срцу и болом у души, обавештавамо пријатеље и позна-

нике да је наш вољени

ЈАНДРЕ ЖАКУЛА

преминуо у 83. години, 24. јула и сахрањен 25. јула 2019. године на

Католичком гробљу у Панчеву.

Његови најмилији: супруга ВЕРА, син ЖЕЉКО, 

снаја ИВАНА и унуци СОФИЈА, ЈАНДРЕ и ДУЊА

(10/280733)

ЈАНДРЕ ЖАКУЛА

Поштовани куме, почивај у миру и хвала Ти

за све.

Кума СНЕЖА са децом

(8/280728)

Последњи поздрав

ЈАНДРИ ЖАКУЛА

од свастике НАДЕ и породице ПЕТКОВИЋ
(11/280736)

Последњи поздрав мом другу

ЖАКИЈУ

од ЦВЕТКОВИЋ МИЛАНА КЛАНФЕ

(12/280735)
са породицом

БИСЕРКА БОРКА

Вољени никад не умиру...

Твоји: ИВАНА, МИЛОШ, МИХАЈЛО и ФИЛИП
(23/280763)

БИСЕРКА БОРКА

10. I 1945 – 28. VII 2019.

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: синови БОГДАН и РАДОВАН,

снаје ЈАСМИНА и СЛАЂАНА, унуци ИВАН,

ИВАНА, МИЛИЦА и МИЛАН са породицама

(24/280763)

24. јула 2019. престало
је да куца срце наше
драге

ВЕРЕ

БИЛКАН
рођ. Саборски

1939–2019.

Ожалошћени: сестра

МАРИЈА, син ИВАН,

унук ЖЕЉКО, зет

ТРАЈЧЕ, снаја

СНЕЖАНА, сестрићи

СРЂАН и ЗОРАН, 

као и остала родбина

и пријатељи

(33/280786)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки која је

преминула после дуге и тешке болести

ВЕРА БИЛКАН
рођ. Саборски

1939–2019.

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Син ИВАН, снаја СНЕЖАНА и унук ЖЕЉКО

(50/280849)

Последњи поздрав драгом кумашину

ЗОРАНУ МИЛИЋУ

Кум МИЛОШ и породица ПЕТРОНИЈЕВИЋ

(74/280913)

ЗОРАН МИЛИЋ
19. I 1961 – 27. VII 2019.

Прави пријатељ не осуђује, он разуме.

Прави пријатељ не пита, он зна. 

Прави пријатељ не напушта, он остаје

Другари: ДЕЖЕ, ЗОКС, ЗОРАН, МИЛОШ, СИНИША и СРЕДОЈЕ
(71/286906)

ДРАГАН ВУЛЕТИЋ
24. VII 1973 – 27. VII 2019.

Драги наш... после дуге и тешке болести

прерано си нас оставио. Памтићемо твој

осмех, твоју храброст, издржљивост и до-

броту.

Заувек остајеш у нашим срцима, мислима

и души.

Неутешни твоји најмилији: 

отац БРАНИСЛАВ, мајка РОСА, 

сестра ДРАГАНА и сестричине

(86/180948)

Последњи поздрав драгој

ЉУБИНКИ БИТЕВИЋ

Искрено саучешће породици Битевић од при-

јатеља из Карате клуба Динамо

(77/280928)

27. јула 2019. године напустио нас је наш вољени

ДРАГАН СТАНКОВИЋ
1959–2019.

Тугују: супруга ВЕРИЦА и ћерке БОГДАНА и ЈЕЛЕНА
са породицама

(91/280967)

ДРАГАН СТАНКОВИЋ
1959–2019.

Последњи поздрав драгом стрицу од синовца

БОЈАНА са породицом
(93/280976)

Нема више нашег

ДРАГАНА

СТАНКОВИЋА

Био нам је добар зет

и још бољи човек.

НАДА и МИЛАН

(92/280967)

300-820, 300-830

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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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

СЕЋАЊЕ

1. VI II 2017 – 1. VI II 2019.

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

Са болом две године прођоше. Вечно ћеш би-

ти у мом срцу.

Твоја СНЕЖАНА

(52/2808139

СЕЋАЊЕ

1. VI II 2017 – 1. VI II 2019.

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

Осташе само туга и дани сећања.

Дубоко у мени , чекајући дан када ћемо опет би-

ти заједно.

Твоја СУЗАНА

(53/280813)

Били сте моји дивови, најбољи људи на свету, пуно не-
достајете

НОВАКОВИЋ

ЉУБИСАВ МИЛИЦА
17 година 2 године

(55/280863)                                                 Ваши: МИЛИНКО и ЗОРАН

СЕЋАЊЕ

РАДИВОЈ МИЛИЋ
1935–2012.

Чувамо успомену на тебе.
С љубављу и поштовањем твоја породица

(63/280871)

3. августа 2019.  године даваћемо годишњи по-

мен нашем драгом

БРАТИСЛАВУ ПАВИЋЕВИЋУ
Твоји најмилији

(69/280902)

Годину дана од смрти
наше драге

ТРАЈАНКЕ
ОМОРЈАН ТАНЕ
4. VI II 2018 – 4. VI II 2019.

Почивај у миру. Нека те
анђели чувају.
Ћерке ВОЈКИЦА и РОЗИ-
НА са супрузима, унуке
и праунуке

(47/280839)

8. августа 2019. навршава се шест месеци од

смрти наше драге

БОЖАНЕ ЖУЛА
1939–2019.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: САЈКОВИ, МАТИЋИ и МИЛОШЕВИЋИ

(90/280961)

30. јула 2019. напустила нас је наша најдража

ГОРИЦА ЋУЋА

Отишла си пребрзо и оставила нас неме и неутешне.

Остају дивне успомене и бескрајна љубав у нашим срцима.

Заувек ће те волети твоји: супруг ЈОВАН, син ДЕЈАН, 

ћерка ДРАГАНА, снаја МИРА, зет НЕНАД и унуци

ЕЛЕНА, МАТЕЈА и ДАНИЛО

(83/280937)

Последњи поздрав нашој најдражој

мами и баки

ГОЦИ

Знаш да те волимо и да нам недоста-

јеш.

ДЕЈАН, МИРА и ЕЛЕНА

(84/280937)

Заувек нас је напустила наша најдража

ГОРИЦА ЋУЋА

Остаје празнина и живот пун дивних

успомена.

У нашим срцима и сећањима живећеш

вечно.

Хвала ти за све, мила наша.

ДРАГАНА, НЕНАД, МАТЕЈА и ДАНИЛО

(85/280937)

ГОЦА

Са љубављу и пошто-

вањем ДОБРИЛА и

ДУШКО

(87/280954)

ГОРИЦА ЋУЋА

Остаје нам сећање на део живота који смо про-

вели са тобом.
ЉИЉА, БАНЕ и БРАНКА са децом

(82/280933)

Са великом тугом обавештавамо да је 24. јула из-
ненада преминуо наш драги

МИХАЈЛО АЛЕКСИЋ
1962–2019.

Сахрана је обављена 26. јула 2019, на Новом гро-
бљу у Панчеву.
Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, ћерка ИВАНА и
син СТЕФАН

(35/280791)

Последњи поздрав

другу

МИХАЈЛУ

АЛЕКСИЋУ

ЛЕКИ

од породице

ГЛУШАЦ

и КРЊАЧКИ
(14/280738)

Последњи поздрав

МИХАЈЛУ АЛЕКСИЋУ

„Мацо” остала је велика празнина у на-

шим срцима.

Твоји другари: ЂАНИ, САРКЕ, ШИЉА,

ЖУТИ, ЖИКА, БАКИ и ЕМИР

(41/280803)

Последњи поздрав драгој

РАЈНИ ЈАКИМОВСКИ
1934–2019.

од сина ДРАГАНА и унука НЕНАДА

(57/280867)

Последњи поздрав драгој

РАЈНИ ЈАКИМОВСКИ

од РОСКЕ, СНЕЖЕ и ПЕТРА

(58/280865)

Последњи поздрав драгој

РАЈНИ ЈАКИМОВСКИ
1934–2019.

од сина ЈОВИЦЕ, унука ДЕЈАНА

и унуке ДРАГАНЕ

(59/280865)
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300-820, 300-830

3

ЈЕЛИЦА ПАУНОВИЋ
1952–2019.

Четрдесетодневни помен драгој супрузи

и мајци дајемо 8. августа 2019, у 10 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Супруг МОМИР и кћерка СВЕТЛАНА

(5/280722)

СЕЋАЊЕ

У петак, 2. августа 2019. године, навршава се
пет година откако ме је напустила моја драга и
вољена мајчица

КАТИЦА РЕПЕК
14. VI II 1935 – 2. VI II 2014.

Вољена моја,
све си ми оставила, а одузела си ми оно нај-
вредније – тебе...
Пет је година, а ја кривим себе и лагано уми-
рем без тебе...
О боже, како ми недостајеш...

Твоја ћерка ЛИДИЈА
(18/280743)

Можда сте заборавили, могуће је да се не сећате

ВЛАДА ЈАГОДИЋ

Већ десет година има како није међу нама.

Наравно да ми недостаје.

Такав човек увек је био моја подршка, моја узданица.

Сећање остаје до краја.

Без заборава.

ЗОРАН

(43/280813)

ВЛАДА ЈАГОДИЋ
6. IX 1948 – 5. VI II 2019.

Прошло је десет година а ништа није лак-

ше, боли исто као и првог дана када нас је

напустио.

Живи у нашим сећањима, срцима, не про-

ђе дан а да га не споменемо.

Твоја МАЈА, ЗОКА, ЈЕЦА и ЗОРАН

(44/280844)

ВЛАДА

ЈАГОДИЋ

Прошло је десет година
откако ниси са нама.
Време пролази, а сећа-
ња све више навиру.

Породице АЛОБИЋ

и РАДЕНКОВИЋ

(49/280840)

СЕЋАЊЕ

ЂОКОВИЋ

МИРОСЛАВА ВИТОМИР
1930–2007. 1924–1994.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.

(46/280817)                                                                              Ваши најмилији

4. августа навршава се година откако се упокојио наш

МИЛАН КАТИЋ
2018–2019.

Породица

(48/280840)

1. августа 2019. навр-
шава се десет година
од смрти наше

НЕВЕНКЕ

ЧАЂО
1950–2009.

Бол за тобом време не
може излечити.
Све више нам недоста-
јеш. 

Твоја породица:
супруг ДРАГОЈА,

кћерке ТАЊА
и БИЉА, унучад
ИВАНА и ЈОВАН

и зет РАДЕНКО
(45/280827)

ЖИВАН СТОЈАНОВ

Десето лето како ниси са нама. Дубоко урезане успо-
мене не бледе, вечно ћеш остати у нашим срцима.

Унука ЈЕЛЕНА са породицом
(64/280875)

5. августа навршава се
десет година откада није
са нама наш

ЖИВАН
СТОЈАНОВ

2009–2019.

Чувају те од заборава
твоји најмилији: КЕКА,
ДУШКО, ВЕРА, ЈЕЛЕНА,
ЕТА и МИЉАН са поро-
дицама

(39/280799)

Сећање на наше вољене родитеље

ПРВАНОВ

ПЕТРА и БОГДАНКУ
Њихова деца са породицом

(67/280890)

У недељу, 4. августа дајемо шестомесечни помен
нашем драгом

МИЛОВАНУ ПЕТРОВИЋУ РАШИ
1947–2019.

Ми који те волимо знамо како је тешко живети без
тебе.
Постоји љубав коју смрт не прекида, а туга коју
време не лечи. Поносни смо на тебе што смо те
имали, а претужни што смо те изгубили.

Твоји најмилији
(72/280’907)

4. августа 2019. године навршавају се четири го-

дине откада је премиуо наш најдражи

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

Увек си у нашим срцима и мислима.

Мајка ЗОРКА и ћерка НИНА

(76/280917)

ПАСЕР

ДУШАН ЦВЕТАНА
2009–2019. 2018–2019.

Године пролазе, сећање на вас не пролази.
Син ЈОВАН, снаја ЉИЉАНА, унука ЈЕЛЕНА и унук МИХА-
ИЛО (73/280911)

Године туге и бола!
Болна истина остаје да си нас заувек напустио пре
тридесет две године, драги наш

ЂОЛЕ

ЂОКА ЈОСИМОВ
Отишао си на пут са ког нема повратка.  Нама заувек
остаје да тугујемо за тобом и сећамо сед Твог топлог
осмеха и великог срца.
Сада си ту са татом да наставите тамо где сте тог не-
сретног 2. августа прекинули.
И ове године, у 11 сати, ћемо обићи твоју вечну кућу.
Заувек у нашим мислима и срцима.

Твоја мама СЛОБОДАНКА, сестра ЉИЉА
и зет ДРАГАН са породицом

(78/280932)

3. августа 2019. године на Новом гробљу Панчево, у 11
сати, дајемо четрдесет дана нашој

МИЛИЦИ МАТИЈЕВИЋ
1939–2019.

Мила наша мајчице хвала за сву твоју доброту и љубав
коју си нам пружила.
Почивај у миру, ми те чувамо у нашим срцима.

Кћери: НАДА ГАГИЋ и СЊЕЖАНА СУЖЊЕВИЋ
са породицама

(81/4825)

Навршило се пет година од смрти наше мајке

БОЖАНА ТАМБУРОВИЋ

Ћерка СЛАВИЦА и син СЛАВКО са породицама

(40/280803)

У суботу, 3. августа, у 11 сати, на Новом

гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи по-

мен нашем вољеном и драгом

ЖИВОРАДУ ТОПАЛОВИЋУ

Прошла је најтужнија година, али постоји

љубав коју смрт не може да избрише и ту-

га коју време не може да излечи.

Твоји најмилији

(94/ф)
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Сећање на деду

ДРАГОМИРА

АНКИЋА
2010–2019.

Унуке АНЂЕЛА

и АДРИЈАНА

(6/280726)

1. августа навршава се девет година од смрти
мог супруга

ДРАГОМИРА АНКИЋА
2010–2019.

(7/280727) Супруга МИЛЕНА

БОГОМИР

АЛЕКСИЋ

Бодо, тата и деко, во-

лимо те и тугујемо.

Твоји најмилији

(13/280736)

3. августа 2019. даваће се шестомесечни помен,

у 11 сати, на Старом православном гробљу

БЕЛИЋ рођ. Савић ЉИЉАНИ
1945–2019.

Драга моја сестрице, на овом свету без тебе, не-

ма више живота за мене.

Воли те твоја сестра АНКА

(15/ф)

Шестомесечни помен

БЕЛИЋ
рођ. Савић

ЉИЉАНИ
1945–2019. 

успомене чувају од за-
борава

ПЕЂА, СНЕЖАНА и деца
(16/ф)

Три године није са

нама наш

МОМИР

САВИЋ

Чувају га од заборава
његови најмилији

(19/280747)

Навршава се десет годи-

на од смрти наше драге

ВЕРЕ

РАИЧЕВИЋ
2. VI II 2009 – 2. VI II 2019.

И даље бол и туга.

Твоји: СТЕВО, ЉИЉА

и МИРА са децом

(20/280754)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ТУЦИЋ
2002–2019.

Тата, одавно си оти-
шао, али живиш и
живећеш у мом срцу
и мислима.

БАТА
(22/280754)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈКА

МАРКОВИЋ
2. VI II 2006 – 2. VI II 2019.

Син МАРИНКО

МИЋАНОВИЋ

са породицом

(26/280764)

ДРАГАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ

2016–2019.

И даље недостајеш...
ЈЕЛЕНА, САЊА и ЛИДИЈА

(28/280770)

ЗДЕНКА

КАЛУЖА
2010–2019.

Време пролази, али бол
у срцу и души остаје за-
увек.

Твоје ћерке КАТИЦА
и ОЛГИЦА

са породицама

(29/280772)

3. августа 2019. године, у 11 сати, даваћемо полугодишњи помен нашој

ЉИЉАНИ БЕЛИЋ

Како време брзо пролази, тако бол, туга и жалост за тобом су све јачи.

Супруг ЈОСИМ

(36/280794)

У суботу, 3. августа 2019, у 11.30, на Новом гро-

бљу у Панчеву, даћемо једногодишњи помен

нашем

МИЛОМИРУ ТАНАСКОВИЋУ

Са поносом и љубављу чувамо успомену на њега.

Породица

(32/280781)

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА ОБРАДОВИЋ
1. VI II 2014 – 1. VI II 2019.

Волим те и у срцу чувам те.

(37/280795)
Твоја ћерка ЉИЉАНА с породицом

МИЛИЦА МИЛОШ

СТАРЧЕВИЋ ПОПОВИЋ
2001–2019. 2015–2019.

Пролази само време, празнина и туга остају увек у мени.

(2/280712)
Ваша ЗОРА са децом

3. августа 2019. наврша-
вају се четири године
откако ниси са нама

МИЛОШ

ПОПОВИЋ
2015–2019.

Љубав и сећање на тебе
остаће заувек у нашим
срцима.

Твоја ЗОРА са децом
(3/280712)

НИКОЛА

ПАНТЕКОСКИ

МИЋА
4. VI II 1983 – 4. VI II 2019.

Чувамо те од заборава.

Твоја породица

(51/280852)
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МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
1994–2018.

Хеј лепотице, 

моја пријатељице

где су наши снови остали

Твоје: НАДА, САНДРА и ЈОВАНА

(1/280705)

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА

ЛУКИЋ
шест година

Поносни смо на сваку
успомену и сећање на
тебе.
Унуке ИВАНА и СВЕ-
ТЛАНА с породицама

(17/280471)

Четрдесетодневни
помен

ЗДРАВКО

ВИДИЦ

Заувек у нашим срци-
ма и сећању.
С љубављу и пошто-
вањем воле те твоји
најмилији

(25/280764)

У суботу, 3. августа 2019, у 11 сати, на Ка-

толичком гробљу, обележићемо седам го-

дина одласка мога дивног супруга

ПОПОВИЋ С. АЛЕКСАНДРА

САШЕ
дипл. авиоинжењера из „Утве”

Постоји љубав коју смрт не брише, а вре-

ме не лечи.

За љубав и незаборав.

Твоја МЕНСАХ НЕНА
(27/280767)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 3. августа 2019, на

гробљу у Омољици, давати једногодишњи помен нашем вољеном

ЈОСИПУ ЛУКИЋУ
1947–2018.

Супруга ЦИЦА, ћерка РАДА и син МИЛОРАД са породицама

(30/280713)

СЕЋАЊЕ

ЈОСИП ЛУКИЋ
1947–2018.

С љубављу и поштовањем

снаја АНИЦА и синовац АЛЕКСА

(31/280774)

Прошле су две тужне године откада ниси са

нама

БОРКА РАЈЧЕВИЋ

МОМЧИЛОВИЋ

Увек ће те волети супруг ЗОРАН

и ћерка ЈАСМИНА

(38/280796)

Сећање на наше најмилије

ЈЕФТИЋ

МИРОСЛАВ ДРАГИЦА ЕМИЛИЈА ПАВЛЕ
8. II 2006. 2. VI 2013. 9. VI II 2018. 24. X 1995.

Њихови: ЈЕФТИЋИ, ТАХИРОВИЋИ и ВУКОВИЋИ

(42/280807)

Нашој најдражој

МИРЈАНИ САВИН
1942–2019.

дајемо шестомесечни помен у суботу, 3. августа.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Ћерка ЉИЉАНА, унука МАРИНА

и зетови БОШКО и ИВАН

(54/280857)

Помен мојој мами

ЛУКИЋ БОРКОВИЋ НЕВЕНКА

Реч мама је најлепша реч која се изговара. То зна-

чи нешто анђеоско, нешто велико, небеско! То си

Ти мила моја предобра мајко.  Једнако ми недо-

стајеш све ове године. Носимо те у срцу и души.

Ћерка ЉИЉАНА, зет СТЕВА

и унуке НИНА и САНДРА
(56/280846)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КИШ БЕЛА
8. IX 1970 – 4. VI II 1997.

Колико год година

прошло, бол у нашим

срцима иста остаје.

Твоји најмилији

(62/280867)

Прошла је година, осећања су иста! Хвала Ти за

све!!!

МОНИКА ЈАКАБ

У суботу, 3. августа 2019, са почетком у 18 сати,

одржаће се у Католичкој цркви Св. Карло Боро-

мејски, годишњи помен нашем анђелу

Њени најмилији

(61/1280669

Уснули цвете

МОНИКА

ЈАКАБ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

РОЗАЛИЈА и ДЕЖЕ

(60/280866)

2. VI II 2017 – 2. VI II 2019. 

НЕВЕНКА

МИЛАНОВИЋ
инструментарка ОРЛ

Заувек у нашем срцу.

Твоји ПЕНДИЋИ

(68/280818)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ ЋУП
31. VII 2008 – 31. VII 2019.

С љубављу и тугом

породица

(75/280815)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо на-
шем драгом

ЂУРИ ЂИЛАСУ
давати полугодишњи
помен у суботу, 3. авгу-
ста 2019, у 11 сати, на
Новом гробљу.
Дан за даном иде, а није-
дан без сећања на тебе...

Твоји најмилији
(79/48259

СЕЋАЊЕ

ЂУРА КЕРИЋ
2011–2019.

Заувек у срцима и

мислима.

Супруга СТАНКА

са децом

(80/4825)

Поносни смо што смо те имали

МОНИКА ЈАКАБ
Заувек неутешни: тата ЛАЦИ, мама РАДА, брат

ТИБОР, САНДРА, ДАВИД и СОФИЈА
(88/280957)

И даље се питам

зашто???

МОНИКА

ЈАКАБ

Воли те твој БАТИЦА

(89/280957)

СЕЋАЊЕ

РИСТА КАРАВЛА

Три године без тебе.

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Твоји: СОФИЈА, БАНЕ, ИВАНА, ДЕЈАН, 

ЈЕЛЕНА и МАРИЈА КАРАВЛА

(34/280788)
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ПЕ ТО ДРУ ЖЕ ЊЕ СЛИ КА РА У ЦРЕ ПА ЈИ

У ба шти блуз ка феа
Ат мос фе ру из сли кар ске ко ло -
ни је у Цре па ји, ко ја се ове го -
ди не одр жа ва ла пе ти пут, те -
шко је до ча ра ти. То јед но став -
но мо ра да се до жи ви.

Три де сет сли ка ра из ра зних
кра је ва зе мље и ино стран ства
бо ра ви ло је че ти ри да на, од 23.
до 27. ју ла, у не сва ки да шњем
ам би јен ту за ова ква дру же ња
и ства ра ло умет нич ка де ла. Из
на шег гра да су уче ство ва ли
Алек сан дар Алим пић, Иван Ве -
личко вић, Ива на Што пуљ, Ми -
ро слав Сав ков и На да Оњин
Жу жић.

Је дан од ре дов них уче сни ка
је Не над Стој ков, умет ник ко -
ји се го ди на ма ба ви сли ка њем
ба нат ских мо ти ва.

– По ре клом сам из Ста ре
Бор че, ко ја до ста под се ћа на
Цре па ју. Има мо она ко ушо ре -
не ку ће ко је го во ре ба нат ским
ди ја ло гом. Де тињ ство сам про -
вео код ма ми них ро ди те ља у
Ба нат ском Дво ру, па су ми за -
то че сто мо ти ви ко је сли кам
са ла ши, гу ске, ђер мо ви… Ове
го ди не сам на сли као Ду ша на
Глу ва ко ва флу о ре сцент ним бо -
ја ма, ин спи ри сан му зи ком ко -
ју сви ра са сво јим бен дом „Dead
Mondays”, а то је пси хо де лич -
ни рок – ре као је Не над.

То ком ко ло ни је су одр жа ни
про мо ци ја ро ма на „На сле ђе” Ју -
ли ја не Мр ко ње Ма рић и драм -
ско ве че Ми ро сла ва Жу жи ћа, а
на отва ра њу из ло жбе блуз су сви -

ра ли Ду шан и Ба не Глу ва ков. О
ко ло ни ји је ове ве че ри го во рио
и глу мац Дра ган Пе тро вић Пеле.

– Сма трам да оно оно што је
јед ном отво ре но не тре ба за -
тва ра ти ако ра ди и функ ци о -
ни ше… Отва рам за у век сли -

кар ску ко ло ни ју у Цре па ји –
ре као је ша љи во Пе ле.

На кон то га су ор га ни за то ри
Ду шан Глу ва ков, Бра ни слав
Си мић и Иван Ка ра фи лов ски
уру чи ли за хвал ни це уче сни ци -
ма и спон зо ри ма.

Дра га на Мар ко вић, 

стру ков ни еко но ми ста 

и пе сни ки ња

КЊИ ГА: Мо рам да дам пред -
ност мла дим ау то ри ма, са -
вре ме ни ци ма, ко ји ства ра ју
но ву епо ху по е зи је. У „Ру ко -
пи си ма” мо же те чи та ти об је -
ди ње не оне нај а у тен тич ни је.
Крај ње ого ље на и ди рект на
по е зи ја Ни ко ле Ра ле ви ћа у
збир ци „Ма ли отвор блен де”
от кри ва но ве сег мен те ду ше,
сло бо де, стра хо ва, его и зма и
због то га јој се из но ва вра -
ћам. Мла да, ве о ма та лен то -
ва на Ан то не ла Мик с не пу -
них осам на ест го ди на у сво -
јој збир ци „Ку ти ја не пра вил -
ног об ли ка” из но си из у зет но
зре ле ста во ве.

Ако би тре ба ло да пре по -
ру чим ро ман, не бих се се ти -
ла име на ли ко ва, гра до ва или
ули ца, јер ја пам тим сли ке и
емо ци је. Та ко пам тим страст
с ко јом су кле са не ста туе у
ро ма ну „По след њи ан ђео” Ен -
друа Деј вид со на и тре ну так
са мо у ру ша ва ња умет ни це ко -
ја се пре то чи ла у де ло. Пам -
тим и ми рис ла ти но а ме рич -
ког се ла у ро ма ну „Ура ни ја”
но бе лов ца Ж. М. Г. ле Кле зи -
ја и гла со ве бо се де це.
ФИЛМ: „Ја сам Сем”. Све што
бих по ку ша ла о овом фил му
да ка жем би ло би не до вољ но.
По гле дај те га и дај те се би
при ли ку да раз у ме те су шти -
ну ис под по вр ши не.
МУ ЗИ КА: Не ко је ре као да се
с по е зи јом во ди љу бав, а та ко

је и с му зи ком. Сва ки нерв је
ослу шку је, осе ћа и под сти че
мо зак да кре и ра не што но во.
Блуз је сва ка ко жа нр ко ји је
то ме на ме њен, тај кон стант -
ни флерт из во ђа ча с но та ма.
Ла га но кру жи око уши ју и
ко же, а он да об у зи ма ми сли
и из слу ша о ца из ла зи нов,
про ме њен. У мом слу ча ју из -
ла зи у ви ду по е зи је, јер је не -
пре су шни под стрек за ин спи -
ра ци ју. „The Sky Is Crying”
Га ри ја Б. Б. Кол ма на је пе -
сма ко ју сва ки пут до жи вим
као да је ни ка да ра ни је ни -
сам чу ла. На блуз се при род -
но на до ве зу је џез, дру га чи ја
до ми на ци ја сак со фо на и кла -
ви ра. Пот пу но но ве сфе ре
емо ци ја при ра сту за већ
посто је ће. И звук ви ни ла пуц -
ке та у уши ма, иа ко је ди ги -
та лан. Та ко је и са ет но-му -
зи ком, ко ја је иден ти тет наро -
да, кул ту ре, на ци је, искон ски
ДНК љу ди. Она опле ме њу је.
Сва ки пут ка да пру жи мо се -
би при ли ку да слу ша мо ет -
но-му зи ку не ког дру гог наро -
да, ши ри мо са мо свест и
руши мо пред ра су де.

По след њи ан ђео

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Уче ство ва ло два на ест
умет ни ка из Ср би је,
Бу гар ске и Ма ке до ни је

Ли ков на ко ло ни ја „Де ли блат -
ски пе сак” одр жа на је пе де сет
пр ви пут у пе ри о ду од 19. до 26.
ју ла у ор га ни за ци ји Кул тур но-
про свет не за јед ни це Пан че во.

За ову град ску ма ни фе ста -
ци ју из дво је но је ма ње нов ца
не го ра ни јих го ди на, па је она
тра ја ла кра ће, а ујед но је по -
зван и ма њи број умет ни ка. Ор -
га ни за то ри су се ипак по тру -
ди ли да ис по шту ју кри те ри ју -
ме, па су се ове го ди не ме ђу
уче сни ци ма на шла при зна та
име на ли ков не сце не из раз -
ли чи тих ли ков них цен та ра Ср -
би је, за тим Бу гар ске, Се вер не
Ма ке до ни је и на шег гра да.

Ми ло сав Уро ше вић из Пан -
че ва је и уче сник и члан умет -
нич ког са ве та ко ји је вр шио се -
лек ци ју уче сни ка.

– По тру ди ли смо се да по зо -
ве мо сли ка ре с бо га тим ис ку -
ством, али смо за др жа ли прин -
цип да бу де мла дих и љу ди из
ино стран ства. Ра до ви су из ван -
ред ни. Умет ни ци су се по тру -
ди ли да да ју нај бо ље из се бе –
ре као је Уро ше вић.

Нај мла ђа уче сни ца ове го -
ди не би ла је Ма ја Ла зић из Ба -
нат ског Но вог Се ла, ко ја се ина -
че ба ви скулп ту ром, али је овог
пу та ра ди ла сли ку. У пи та њу је
цр теж са еле мен ти ма ко ла жа
и скулп ту ре.

– Зна чи ми то што сам бо ље
упо зна ла пан че вач ке ко ле ге,
раз ме ни ла ис ку ства са свим
умет ни ци ма и чу ла пу но са ве -
та од ста ри јих – ре кла је Ма ја.

Ме ђу мла ђим ко ле га ма ове
го ди не су се на шли и Ива на
Што пуљ, Сте фан Ан чев ски и
Ма ри ја Алек сић.

– Би ла сам баш ин спи ри са -
на. Ина че не мам пу но вре ме на
да се по све тим сли ка њу, јер се
ба вим ка ра ми ком. Та ко ђе ми
ве о ма при ја да ства рам у при -
ро ди – ре кла је Ива на Што пуљ.

Ли ков на ко ло ни ја „Де ли блат -
ски пе сак” има ду го го ди шњу
са рад њу с Ку ма но вом, па је ове
го ди не из тог гра да до шао Сте -
фан Ан чев ски.

– Фи на је енер ги ја и из ње
до ла зи ин спи ра ци ја и на ста је

умет ност. Учи мо јед ни од дру -
гих, јер сви има мо раз ли чи ту
тех ни ку и умет нич ки из раз. Ја
сам ов де ра дио не ке ап стракт -
не фор ме, екс пе ри мен ти сао
пре ма ути ску, бо ја ма и енер -
ги ји – ре као је Сте фан.

Ма ри ја Алек сић из Ни ша већ
је би ла уче сни ца ове ко ло ни је,
а овог пу та је ра ди ла сли ке из
свог ци клу са „На ше све ти ње”.

– Ми смо бо га ти ма лим ма -
на сти ри ма. Ме не ин три ги ра ју
жи во ти ко ји су про ве де ни у њи -
ма и љу ди ко ји су се по све ти ли
то ме. Они се че сто на ла зе у не -
ким за ба че ним кра је ви ма, а
мо је сли ке су не ка кав апел и
под сет ник да по сто је, као осврт
на пра ве вред но сти и ис трај -
ност – ре кла је Ма ри ја.

Ме ђу уче сни ци ма из ино -
стран ства би ла је и Не ве ли на
Ја на ки је ва, ди пло ми ра на ке ра -
ми чар ка из Пле ве на. Њу ин спи -
ри ше му зи ка, а овом при ли ком
је на сли ка ла че ти ри ра да на ко -
ји ма до ми ни ра жен ска емо ција.

– У овој ко ло ни ји су сви ства -
ра о ци ква ли тет ни. Сва ко има
свој спе ци фи чан ли ков ни из -
раз, што је ве о ма ва жно – ис -
та кла је Не ве ли на.

Ве ли зар Кр стић из Бе о гра да
че сто до ла зи у ко ло ни ју и сма -
тра да су усло ви за ства ра ње
од лич ни, јер чо век мо же да се

уда љи од сва ко дне ви це и да на
ми ру ства ра.

– Пр ви пут сам у овој ко ло -
ни ји и ле по ми је јер је Вој во ди -
на са вр ше на и та ко дру га чи ја
од цен трал не Ср би је, као да сте
на дру гој пла не ти. Та ко ђе, про -
во ди ти вре ме с ко ле га ма ве ли -
ка је пред ност да нас ка да је ко -
му ни ка ци ја умрт вље на и ка да
су умет ни ци гур ну ти у мрак сво -
јих ате љеа, убе ђе ња и ве ро ва ња
– ре кла је На таша Бу ди млија.

Ра дост што је при су ство ва ла
ко ло ни ји с по ла ве ка ду гом тра -
ди ци јом ни је са кри ла ни Је ле -
на Пу ље цо вић из За је ча ра, ко -
ја сма тра да су ови усло ви за
рад сти му ла тив ни и да ова ко
не што умет ник не мо же да при -
у шти код ку ће.

Дра ган Ђор ђе вић је нај ста ри -
ји уче сник ко ло ни је из на шег
гра да. Он сма тра да је до бро
што има пу но мла дих, јер се на
тај на чин сти чу но ва ис ку ства и
зна ња у оба сме ра, а уни вер зи -
тет ски про фе сор, сли кар и исто -
ри чар умет но сти Звон ко Па вли -
чић из Ко сов ске Ми тро ви це по -
твр дио је да је до бро што су
при сут ни раз ли чи ти из ра зи и
ста ро сна струк ту ра, као и раз -
ли чи ти сен зи би ли те ти. Он се
овом при ли ком ба вио те мом
кул тур но-исто риј ског на сле ђа
Ко со ва и Ме то хи је. Па вли чић

та ко ђе сма тра да ова ко ло ни ја с
об зи ром на ду го трај ност за слу -
жу је ве ћу по др шку и по бољ ша -
ње усло ва ра да у сми слу ре кон -
струк ци је згра де. У овом ста ву
се сло жио и умет ник из Вр шца
То ми слав Су хец ки. Он је ре као
да ова ко ло ни ја не гу је оно нај -
ре ђе на ли ков ној сце ни Ср би је,
а то су ис ку ство сли ке, кла сич -
не тех ни ке и ра да у про сто ру и
то чу ва за бу ду ћа вре ме на.

– Шта фе та ду хов но сти ве ћа
је од Пан че ва и тра ди ци је. Ова
ма ни фе ста ци ја мо ра би ти пре -
по зна та на ни воу др жа ве – на -
гла сио је Су хец ки.

Он сма тра да се ова кви до -
га ђа ји у ино стран ству тре ти ра -
ју као ма стер-кла со ви.

– Сли ка је да нас прог на на.
Пост мо дер на не мо же да под -
не се сли ку и звук, јер они тра -
же од чо ве ка да се он бу ди. Љу -
ди до ла зе на из ло жбе да из ме -
ре сво ју људ скост. Ако не ма ју
ни ка кву ре ак ци ју пред сли ком,
то зна чи да је не ко ура дио ја ко
до бар по сао да из гу бе сен зи би -
ли тет. И они су за пра во ду хов -
но мр тви. Ако има мо још ма ло
са мо све сти, тре ба ло би да се
за бри не мо – ка же Су хец ки.

Ра до ви из ко ло ни је би ће тра -
ди ци о нал но пред ста вље ни на -
ред не го ди не пред по че так но -
ве ко ло ни је.

Културни телекс
Музика
Пе так, 2. ав густ, 22 са та, „3х2 Цен тар ал тер на тив не кул ту ре”:
про мо ци ја ал бу ма „Не где да ле ко” са ста ва „Бас и сте га”.

Су бо та, 3. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт во -
кал ног џез квар те та „Минг”.

Су бо та, 3. ав густ, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт бен -
да „Ар тан Ли ли”.

Сре да, 7. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Изложбе
Пе так, 2. ав густ, 19 са ти, На род ни му зеј: из ло жба сли ка вр -
шач ког сли ка ра Ми ло ша Ка ли шког.

КЊИ ГА ЗА ДЕ ЦУ

Со фи ји не му дро ли је с Марком Краљевићем
Про шле не де ље об ја вље на је
но ва књи га пан че вач ке ау тор -
ке Алек сан дре Ми хај ло вић,
под на сло вом „Со фи ји не
мудро ли је с Марком Кра ље -
ви ћем”. У пи та њу је књи га за
децу ко ја је на ме ње на и
одрасли ма.

– Као про фе сор ка и ма ма
спо зна ла сам да де ца ни су баш
оду ше вље на ка да им се по ме -
не Мар ко Кра ље вић. Су штин -
ски о ње му и до бу у ко ме је

жи вео не зна ју го то во ни шта.
Ње гов лик им је да лек, као и
исто ри ја по ро ди це Мр њав че -
вић, Ма рич ка бит ка, бит ка на
Ро ви на ма. Зна ју за Пе га за, не
зна ју за Ја бу чи ла, не по ве зу ју
Мар ка и Је фи ми ју, пр ву срп -
ску пе сни ки њу. Ова књи га је
мо ја ве ли ка же ља да им се све
то при бли жи, опи ше, да упло -
ве у до га ђа је и ли ко ве ка ко би
спо ји ли исто ри ју, на род ну
епику, фан та сти ку, ге о гра фију,

на чин сред њо ве ков ног живо -
та и оби ча је. При че се допу -
њу ју и за вр ша ва ју. Сви учеству -
ју, ак тив но и ин тер ак тив но.
На кра ју сва ке при че на ла зи
се квиз. Кроз све за дат ке чи -
та лац осва ја пер пе ре, уз по у -
ку о нов цу то га вре ме на –
рекла је ау тор ка Александра
Михајловић.

Илу стра ци је за књи гу ра дио
је Ми хај ло Га чић, а уре дио ју
је Зо ран Пе нев ски.

НА НИ ШКОМ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВА ЛУ

Пан чев ци на „Ни шви лу”
Ју би лар ни, два де сет пе ти „Ни -
швил” би ће одр жан од 2. до
11. ав гу ста, а глав ни фе сти -
вал ски про грам од ви ја ће се
8, 9, 10. и 11. ав гу ста на Ни -
шкој твр ђа ви.

То ком де сет да на би ће из -
ве де но три ста про гра ма на
два де сет би на и на сту пи ће
око хи ља ду из во ђа ча. Ове го -
ди не на фе сти ва лу ће уче -
ство ва ти и два пан че вач ка са -
ста ва. У су бо ту, 10. ав гу ста,
на „Опен стеј џу” сво ју му зику

ће пред ста ви ти са став „За што
Каф ка?”, а исте ве че ри на „Ер
стеј џу” на сту пи ће блуз са став
„Soul Steamers”. Овај бенд је
на „Ни шви лу” уче ство вао
2016. го ди не, ка да је сво ју му -
зи ку пред ста вио пу бли ци на
две би не.

На глав ној би ни, из ме ђу
оста лих, на сту пи ће Maceo Par-
ker, Seun Kuti, Jamal Thomas,
Malina Moye, Kenny Werner,
Christian Scott, Ти хо мир Поп
Аса но вић и Ла ри Вуч ко вић.

ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА „ДЕ ЛИ БЛАТ СКИ ПЕ САК”

МЛА ДОСТ, ТРА ДИ ЦИ ЈА И КВА ЛИ ТЕТ

Природа као инспирација
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ЖИ КИ ЦА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, РУ КО МЕТ НИ ЧУ ДО ТВО РАЦ

КА КАВ: ЈАК И ОД ЛУ ЧАН, УСПЕ ШАН И СВОЈ
У по след њих че тврт ве ка Пан -
че во је из не дри ло тек не ко ли -
ко на да ле ко по зна тих игра ча у
екип ним спор то ви ма, а јед но
име сва ка ко ис ка че: Жи ки ца
Ми ло са вље вић, 2001. го ди не и
зва нич но нај бо ље ру ко мет но
де сно кри ло на све ту. По пу -
лар ни Жи ле то ком ве о ма успе -
шне ка ри је ре, ко ја је тра ја ла
це лих два де сет се дам го ди на,
ни је био упа дљив са мо због
фан та стич них ига ра, већ и због
шар ма, по зи тив ног ста ва пре -
ма жи во ту, шме кер ског од но -
са пре ма око ли ни, ме ди ји ма,
пу бли ци... И да ље је та кав. Са -
да је ру ко мет ни тре нер у Пре -
ми јер ли ги БиХ.

Као и ка да је ра ни је де це ни ја -
ма до ла зио у свој град с при -
пре ма, так ми че ња или из ино -
стра них клу бо ва у ко ји ма је
играо, Жи ки ца увек на ла зи вре -
ме на да „оби ђе па ро хи ју”, ви -
ди се с по ро ди цом и при ја те -
љи ма, али и да по при ча с но -
ви на ри ма. Ис ко ри сти ли смо
лет њу па у зу у пр вен ству БиХ,
где је Ми ло са вље вић по сле во -
ђе ња ти ма из Жи ви ни ца пре у -
зео еки пу „Ло ко мо ти ве” из Брч -
ког, да про ча вр ља мо о све му
по ма ло.

– Тре нер ску ка ри је ру сам за -
по чео у Ја бу ци и та мо про вео
три го ди не. Мо је раз ми шља ње
је да увек мо ра да се иде сте -
пе ник по сте пе ник, што се у
мом слу ча ју об и сти њу је. Су пер
је да од мах по за вр шет ку успе -
шне ка ри је ре до би јеш да во -
диш озби љан тим, си гу ран сам
да бих се и ја до бро сна шао у
то ме, али из ра зних раз ло га то
у на шој зе мљи не мо же сва ко
да до жи ви. Кроз се ми на ре и
пре да ва ња упо зна вао сам се с
овим по слом још док сам ак -
тив но играо, што су ми би ли и
пр ви су сре ти с те о ри јом. Упи -
сао сам та да и Ви со ке стру ков -
не сту ди је у Бе о гра ду. Та мо сам
схва тио да је оно што сам ра -
дио чи та вог жи во та би ла јед на
ствар и не ма ско ро ни ка кве ве -
зе са оним чи ме се ба вим сад.
Те о риј ски сам спо знао ру ко -
мет с те дру ге стра не и схва тио
у ком прав цу да нас иде спо рт.
За вр хун ске до ме те је нео п хо -
дан озби љан тре на жни про цес,
што кроз играч ку ка ри је ру не
мо жеш да на у чиш – отва ра при -
чу Жи ле.

Ипак, ње го ви тре не ри и се -
лек то ри би ли су ма го ви, да ли
је од њих не што „украо”? Жи -
ки ца је ја сан:

– Учио сам од на ших мај -
сто ра Љу бе Об ра до ви ћа, Зо ра -
на Жив ко ви ћа и Бра ни сла ва
По крај ца, за тим Ми ра По жу -
на, у чи јем ти му сам био кад
је „Це ље” по ста ло пр вак Евро -
пе, Ал бер та Ур ди а ле са, ко ји је
играо на ис тој по зи ци ји као и
ја, Ху а на Кар ло са Па сто ра, ве -
ле мај сто ра што ми је по ка зао
да и у три де сет пе тој го ди ни
мо жеш да на пре ду јеш ако си
про фе си о на лац... Ту су би ли и
Ве се лин Ву јо вић, ње гов име -
њак Ву ко вић и Ми ле Иса ко -
вић. Сви су они има ли свој
стил во ђе ња еки пе, си гур но сам
спон та но „кра дуц као”, али ни -
сам раз ми шљао о то ме, што
га ран ту јем за сва ког игра ча ко -
ји је ка сни је по стао тре нер. Јер

док си играч, раз ми шљаш –
осим, нор мал но, о по што ва њу
так ти ке – са мо о се би: ка ко
ћеш да ис тр чиш кон тру, ка кву
фин ту да на пра виш, ка ква ће
тво ја фор ма и кон ди ци ја да
бу ду...

Сти че се ути сак да је мо гао
и ра ни је да поч не да се ба ви
тре нер ским по зи вом...

– Хтео сам да играм и ду го
сам тра јао. У јед ном мо мен ту,
у 42. го ди ни жи во та, ка да сам
с „Ме та ло пла сти ком” играо у
фи на лу „Че ленџ ку па”, по сле
свих успе ха имао сам нео би -
чан осе ћај: тре не ри су ми ука -
зи ва ли на то, а и сам сам,
искре но, осе ћао да сам бо љи
од не ког ко има 23-24 го ди не
и до бар је и лик и играч, али
би ло ми је де гу тант но да тим
мом ци ма узи мам ме сто у ти -
му, јер ако не игра ју, не на -
пре ду ју. Он да сам пре се као –
ка же Ми ло са вље вић.

Те жио је пер фек ци о ни зму
док је од ла зио на тре нин ге и
утак ми це, а то же ли са да да
уса ди мла дим игра чи ма, с ко -
ји ма обо жа ва да ра ди. И то
мир но, по ла ко; баш рет ко по -
диг не глас.

– Ја ко во лим мла де игра че,
имам их мно го у ти му. Иза шло
је на до бро све што смо ура ди -
ли про шле се зо не, оства ри ли
смо при мар ни циљ, а са да ће -
мо то ис ку ство да на до гра ди -
мо. По ку ша ћу да им пре не сем
же љу за успе хом, ви со ке ам би -
ци је; има ту мо ма ка ко ји би мо -
гли да на пра ве озбиљ ну ка ри је -
ру – про це њу је Жи ле.

Он ју је имао, да ли га за то
пре по зна ју на ули ци?

– Из не на ђу ју ће за ме не, али
да, у Бо сни ме пре по зна ју. Ви -
дим да се не ки по ма ло чу де
от куд ја та мо, али Брч ко је ру -
ко мет ни град, ла га но ме упо -
зна ју. На рав но, љу ди ма из спо -
р та, и та мо и ов де у Ср би ји,
још увек сам у све жим успо -
ме на ма. Из не на ди ли су ме не -
дав но Џа ја, Пи жон и Тер зић у
јед ном пан че вач ком ка фи ћу:
при шао да по здра вим ле ген де,
та ко им се и обра тио, а они
„ско чи ли”: ти си, Жи ле, ле ген -
да, ка ко си, шта има... Фан та -
сти чан осе ћај, на је жио сам се
– искре но ће он.

Оп ште при хва ће но ми шље -
ње је, пра ви сте ре о тип, да сви
спо р ти сти слу ша ју на род ња ке,
раз ме ћу се па ра ма и дру же са -

мо с ли ко ви ма са естра де, шта
год та реч зна чи ла. Жи ле је
при мер да то ни је баш та ко.
Од у век је фу рао не ки свој фа -
зон, био пре по зна тљи во об у -
чен, са ур ба ним реч ни ком и
на ви ка ма. Где се по гра ду из -
ла зи ло кра јем осам де се тих,
шта је слу шао?

– Па, оно, све је кре ну ло из
ку ће. Има ли смо гра мо фо не „то -
ску 15”, па „21”, па ми ни-ли ни -
је и сту бо ве... Ста ри је се стре
Ма ја и Са ња пре у зе ле су уло гу
мо јих „про фе сор ки” му зи ке и
сти ла, а ту је била и стра ва еки -
па дру га ра: Ђоле, Сики, Џони,
Мића, Влајко. Би ли смо у озбиљ -
ном ро кен ро лу. С об зи ром на
то да сам ле во рук, увек сам хтео
да бу дем дру га чи ји, да ме не
пре по зна ју са мо по то ме да сам
ре пре зен та ти вац, већ и по све -
му оста лом, по себ но у од но су с
при ја те љи ма и љу ди ма уоп ште.
Фу ра ли смо нео бич ну гар де ро -

бу, обла чи ли пр слу ке на го ло
те ло, ка чи ли ма ра ме... Про ђе -
мо пр во по ред „Мон стру ма” и
„Цан ца ре”, где су из ла зи ли ма -
ло ста ри ји, па за па ли мо у
„Принц”, „Хад”, „Раг би”, а у Бе -
о гра ду на Ака де ми ју и у СКЦ.
Ту су би ле де вој чи це, еки па, зе -
за ње... И, то га са да ви ше не ма,
нон-стоп смо ви си ли на жур ка -
ма по гај ба ма. Слу ша ли смо:
„Кјур”, „Калт”, „Смит се”, „Ди -
пеш”, „Ха у смар тин се”, „Бреј -
кер се”, КУД „Иди о те”, „Ди сци -
пли ну”, „Азру”, „Прљаво
казалиште”... Же сто ко се пе гла -
ло – уз ши рок кез збо ри спе ци -
фич ни Жи ле и до да је да ни ка -
да ни је ме шао да те са и гра че,
ко је ни је би рао, али је и с њи ма

про во дио ле по вре ме, с при ја -
те љи ма од ма ле на с ко ји ма се и
са да дру жи; то је раз гра ни чио –
сва ко би ра се би нај бли же по се -
би, љу ди се пре по зна ју.
Про ла зе ћи кроз ка ри је ру, број -
не др жа ве и гра до ве, мо ди фи -
ко вао је не ке сво је ста во ве. Об -
ја шња ва:
– Ме ња ју се ства ри, дру га чи је
их по сма траш. То мо гу да упо -
ре дим, ре ци мо, с тим ка ко до -
жи вља ва мо књи ге: ни је исто
кад „Ма лог прин ца” или „Иди -
о та” чи таш са се дам на ест го -
ди на и с три де сет пет. Зар не?
Пот пу но је дру га пер цеп ци ја,
иа ко је исти кул ту ро ло шки
при лаз. Да ли исти ути сак
оста вља „Кум” ка да га гле даш
као де чак и, ка сни је, као 

зрела осо ба? Не, на рав но. Еду -
ку јеш се, раз ви јаш, ши риш ви -
ди ке и при хва таш оно што ти
при ја.

Ру ко мет не лоп те се про фе -
си о нал но до хва тио као кли нац
од пет на ест го ди на у пан че вач -
ком „Ди на му”, пре се лио се на -
крат ко у Ку ма но во, па 1994.
го ди не до шао у „Зве зду”, где је
од у век же лео да игра. И он да
је, кад је имао два де сет три,
„пао” пр ви по зив у ре пре зен -
та ци ју. Ту има јед на су пер анег -
до та, ко ју Ми ло са вље вић уз гла -
сан смех пре при ча ва:

– Био сам већ зрео да за и -
грам за др жа ву, али број је дан
на мо јој по зи ци ји био је Аца
Кне же вић. Ме њао га је Мар се -
нић, ко ји је из не ког раз ло га у
по след њем мо мен ту от ка зао.
На ме сту се лек то ра Зо ран Ту -
та Жив ко вић, ко ји већ не ко
вре ме ни је ра дио у зе мљи. Пи -
тао са рад ни ке ко га да по зо ву.

По моћ ник Ве се лин Ву јо вић му
шап не мо је име, јер ме је ду го
пра тио. Ту та ка же: „Ко, бре?
До бро, ај де, зо ви га”. Спа ку јем
се, уз бу ђен, и до ђем у Све то за -
ре во. Сви на руч ку. Про ла зим
по ред сто ла са струч ним шта -
бом, мом ци и Вуј ке ми ма шу,
а Ту та окре нут ле ђи ма. При -
ђем му са: „До бар дан, Зо ра -
не”. Он ме по гле да пре ко ра -
ме на и пи та Ву ју: „Ко је, бре,
овај?” Он му од го во ри да сам
онај стра шни ма ли из „Зве зде”.
Жив ко вић ме по гле да још јед -
ном и „на ни шки” ка же еки пи:
„Ма, ка кав је ово Ин ди ја нац,
две мин ђу ше но си!?”

Ипак, већ на пр вим тре нин -
зи ма и утак ми ца ма од лич но се
по ка зао; тад је ушао у ре пре -
зен та ци ју и де сет го ди на ни је
иза шао из ње.

– Кроз на ци о нал ни тим про -
ла зе мно ги игра чи, мо жда и бо -
љи од те бе и не ких дру гих, али
да би био ре пре зен та ти вац, мо -
раш да знаш и ка ко да се по на -
шаш. Нај ва жни је је да си пси -
хо ло шки јак, да пре ва зи ла зиш
ба ри је ре ко је на ле ћу. Мно го ми
је по мо гао Аца Кне же вић; увек
је био ту да ми по ка же, да ме
по др жи. Ето, спе ци фич ни ле -
во ру ки љу ди – ни из ње го вог
вок ме на ни су пр шта ли на род -
ња ци, на про тив, њу вејв, раз у -
ме вао ме је и по том пи та њу;
све је би ло су прот но од под ме -
та ња иа ко смо игра ли на ис тој
по зи ци ји. Има ла је та ге не ра -
ци ја при лич но успе ха, али мо -
гли смо и ви ше. Увек је не што
фа ли ло, би ло је пе хо ва и лу ди -
ла: бом бар до ва ње, пре ви ра ња
око про ме не вла сти у др жа ви,
тре не ра у еки пи, на мет ну тих
игра ча, ор га ни за ци о них про бле -
ма... Да се раз у ме мо: не жа лим
ни за чим – за кљу чу је Жи ле.

Циљ му је да оде у зе мљу где
ће мо ћи да се озбиљ но ба ви
тре нер ским по слом: да има тер -
ми не у ха ли кад еки пи од го ва -
ра и озби љан струч ни штаб по -
ред се бе. Јед но став но. Као Жи -
ки ца Ми ло са вље вић, Ана ста -
си јин та та.

С. Трај ко вић

Пан че во има мно го спо ме -
ни ка по све ће них ра зним лич -
но сти ма, али са мо је дан је
по знат ши ром све та – спо ме -
ник ма ле ном псу ја за ви ча ру
Леу, ко ји је 13. мар та 2014.
го ди не на Стре ли шту спа сао
је да на е сто го ди шњу де вој чи -
цу Ни ко ли ну Ву че тић.

Њу је тог да на на пао и ви -
ше пу та по вре дио по бе сне ли
пас ра се бул ма стиф, а пи та -
ње је ка ко би се све за вр ши ло
да је ни је спа сао ма ли ја за -
ви чар Лео, та ко што је на ср -
нуо на по ди вља лог бул ма сти -
фа и по чео да се бо ри с њим.
У тој не рав но прав ној бор би
за до био је опа сне ује де, од
ко јих је два да на ка сни је уги -
нуо, а 20. ју на 2015. у На род -
ној ба шти му је по диг нут спо -
ме ник, рад умет ни це Све тла -
не Ка ро вић Де ра нић. При ча
о то ме про чу ла се да ле ко, па
је текст о Ле о вој хра бро сти, с
фо то гра фи јом, об ја вљен у аме -
рич ком „Ва шинг тон по сту”.

Ме диј ски ма ње по зна та, али
под јед на ко за ни мљи ва је сте
при ча о спо ме ни ку у об ли ку
ве ли ког кр ста од цр ве ног мер -
ме ра ко ји се на ла зи у цен тру
Град ског пар ка. На том ме -
сту је од 2004. го ди не, ка да је
по ста вљен по во дом про сла ве
200-го ди шњи це од по чет ка
Пр вог срп ског устан ка.

Тај спо ме ник је по све ћен
Све тој Тро ји ци, а по ди гли су
га 1. сеп тем бра 1804. го ди не
пан че вач ки Ср би у част Пр -
вог срп ског устан ка и Ка ра -
ђор ђе ве по бе де над Тур ци ма.
С об зи ром на то да је то ком
тра ја ња устан ка до ста Ср ба
пре ла зи ло у Ба нат и дру ге де -
ло ве да на шње Вој во ди не, Ср -
би с вој во ђан ске те ри то ри је с
па жњом су слу ша ли о устан -
ку и са сим па ти ја ма гле да ли
на Ка ра ђор ђа и дру ге уста ни -
ке. Због то га су од лу чи ли да
им се оду же и то су учи ни ли
по ди за њем спо ме ни ка.

На жа лост, Ве ли ки крст је
1941. го ди не укло њен по на -
ре ђе њу не мач ких оку па то ра.
Град ска упра ва, ко ју су та да
чи ни ли фолк сдој че ри, на ре -
ди ла је Цр кве ној оп шти ни да
са ма де мон ти ра спо ме ник и
да га укло ни с тр га. Цр кве на
оп шти на се бра ни ла ти ме да
је крст зна ча јан спо ме ник и
да има ве ли ку исто риј ску
вред ност, али то ни је уро ди -
ло пло дом. Ка да су град ске
вла сти за пре ти ле да ће крст
сру ши ти бом бом, де мон ти рао
га је је дан ка ме но ре зац. По -
сле то га де ло ви кр ста су пре -
не ти у пор ту Ус пен ске цр кве,
где су још ду го чу ва ни.

За исто ри ју Пан че ва су ва -
жни и спо ме ни ци на род ним
хе ро ји ма Ол ги Пе тр ов, Сте ви -
ци Јо ва но ви ћу и Мар ку Ку ли -
ћу. Иа ко су би ли мла ди, они
ни су има ли ни ка квих ди ле ма

ка да су наш град оку пи ра ли
на ци стич ки оку па то ри и ак -
тив но су се при кљу чи ли устан -
ку ко ји су по ве ли Ти то и Кому -
ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је.

На жа лост, у тој бор би за
сло бо ду из гу би ли су сво је

живо те. Успо ме ну на њих тро -
је још увек чу ва ју пре жи ве ли
бор ци и на ши су гра ђа ни ко ји
сма тра ју да тај део на ше исто -
ри је не сме да бу де за бо ра -
вљен. Због то га сва ке го ди не
на Дан устан ка и Дан бор ца
по ла жу вен це на те спо ме нике.

У пар ку у цен тру Пан че ва
мо гу ће је ви де ти и спо ме ник
јед ном од на ших нај по зна ти -
јих пе сни ка – Јо ва ну Јо ва но -
ви ћу Зма ју. Ма лом бро ју Пан -
че ва ца је по зна то да је овај
књи жев ни ве ли кан, ко ји је оста -
вио ду бок траг, је дан пе ри од
свог жи во та про вео у Пан чеву.

То је био нај ту жни ји пе ри -
од ње го вог жи во та, јер су му
та да нај пре умр ла де ца, а по -
том и ње го ва же на Ру жа. Те
те шке по ро дич не тра ге ди је
ко је је до жи вео ин спи ри са ле
су га да на пи ше низ ту жних и
еле гич них пе са ма, ко је је об -
ја вио под за јед нич ким на сло -
вом „Ђу ли ћи уве о ци”. На кон
то га се за у век од се лио из Пан -
че ва и вра тио у за ви чај.

Пан че во му се оду жи ло та -
ко што се по ње му и дан-да -
нас зо ве нај ста ри ја основ на
шко ла у на шем гра ду. То ни је
све, за то што је ње го ва Ру жа
са хра ње на на пан че вач ком
Ста ром пра во слав ном гро бљу,
где јој је бли зу са мог ула за
по диг нут спо ме ник. Ули ца у
не по сред ној бли зи ни на зва на
је та ко ђе по њој, а с њом се
укр шта ули ца ко ја но си име
ве ли ког Зма ја. М. Г.
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НАЈ БО ЉИ НА ПЛА НЕ ТИ, МА ЛО ЛИ ЈЕ?

По ред број них до ма ћих ти ту ла и осва ја ња европ ских ку по -

ва у клуп ској ка ри је ри у Ср би ји, Сло ве ни ји и Шпа ни ји (три

првенства и два купа са „Звездом”, Лига шампиона и по

два шампионата и купа са Цељем, Куп победника купова с

Ваљадолидом…), Ми ло са вље вић је с ре пре зен та ци јом др -

жа ве два пут био тре ћи на све ту, јед ном у Евро пи. Осво јио

је и че твр то ме сто на Олим пиј ским игра ма у Сид не ју 2000.

Из ћу па пу ног ин ди ви ду ал них при зна ња, попут титуле

најбољег играча Супер лиге Југославије, „ис ка че” сле де ће:

Жи ле је за слу жио да на Свет ском пр вен ству у Фран цу ској

2001. го ди не бу де про гла шен за нај бо ље де сно кри ло на

пла не ти. Ком ши ја, из епи цен тра Пан че ва.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СПО МЕ НИ ЦИ

Се ћа ње на слав не 
и за слу жне

Крст у Градском парку

Храбри пас Лео

Олга Петров, Стевица Јовановић и Марко Кулић
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Де ве то над ме та ње у ку ва њу
ба нат ског го ве ђег гу ла ша под
на зи вом „Бан гул” одр жа но је
у не де љу, 28. ју ла, у пар ку по -
крај но во се љан ске шко ле. У
тра ди ци о нал но по зи тив ној ат -
мос фе ри, уз при су ство ве ли -
ког бро ја гур ма на, сво је зна -
ње у при пре ма њу чу ве ног спе -
ци ја ли те та из ко тли ћа де мон -
стри ра ли су мај сто ри вар ја ча
из три де се так еки па. Нај ви -
ше је, на рав но, би ло до ма ћих,
али ни су из о ста ли го сти из
Пан че ва, До ло ва, Стар че ва,
Еч ке, па чак и из Кра ље ва.

Пре ма ре чи ма глав ног ор -
га ни за то ра Јо ва на Фло ре из
ор га ни за ци је „Ба нат ски тро у -
гао”, ку ва ло се на плин, а кри -

те ри ју ми за оце њи ва ње би ли
су тер мич ка об ра да ме са, бо ја
и укус. По том је тро чла ни жи -
ри, са чи њен од пре ка ље них ку -
ва ра Ли ви ју са Па вло ва, Мар -
ка По по ви ћа и Ду ша на Ни ки -
ћа, при сту пио про ве ри узо ра -
ка, да би на кон ду жег иш че -
ки ва ња за нај бо ље би ли прогла -
ше ни „До лов ци”, ис пред „Еч -
ке” и „Цр ве них ђа во ла”. Њи -
ма су при па ли пе ха ри, а сви
дру ги до би ли су за хвалнице.

Ба нат ски Бре сто вац: На ин -
си сти ра ње Са ве та Ме сне за -
јед ни це рад ни ци ЈКП-а „Зе ле -
ни ло” ко се пла жу на По ња ви -
ци. По ред то га, због ква ро ва
на мре жи, као и због то га што
и нај ма ња ки ша узро ку је не -
ста нак стру је, ме сни ор ган вла -
сти упу тио је до пис „Елек тро -
вој во ди ни” да што хит ни је ре -
ши на ста ле про бле ме. Још увек
је у то ку ак ци ја „Фла ша за тор -
бу”. Драм ска сек ци ја клу ба за
од ра сла и ста ра ли ца из ве шће
пред ста ву „Цир кус ’Фан та сти -
ко’” у су бо ту, 3. ав гу ста, од 19
са ти, у До му кул ту ре.

Ба нат ско Но во Се ло: Де ве то
так ми че ње у ку ва њу ба нат -
ског гу ла ша „Бан гул” одр жа -
но је у не де љу, 28. ју ла, у пар -
ку ис пред шко ле, а по бе ди ли
су „До лов ци”.

До ло во: Сва ке ве че ри то ком
ју ла на тр гу ис пред До ма кул -
ту ре та уста но ва, Ак тив мла -
дих и Ме сна за јед ни ца пра -
ви ли су жур ке за нај мла ђе
До лов це, а у окви ру сту дент -
ске лет ње прак се (ко ју по др -
жа ва Град Пан че во) од ви ја ју
се еду ка тив не ра ди о ни це за
де цу основ но школ ског уз ра -
ста. Фол клор ни ан самбл КУД-
а „Ба нат ски вез” го сто вао је у
су бо ту, 27. ју ла, на ме ђу на -
род ном фе сти ва лу фол кло ра
одр жа ном у Ма ју ру код Ја го -
ди не. Так ми че ње за би ци кли -
сте би ће одр жа но у че твр так,
1. ав гу ста, од 17.30, на пла -
тоу ис пред До ма кул ту ре, а
ма ни фе ста ци ја „На у чи да пра -
виш ма ке те” стар то ва ће у пе -
так, 2. ав гу ста, у 11 са ти, ис -
пред Ме сне за јед ни це.

Гло гоњ: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це у то ку су ра до ви на
по ста вља њу ле же ћих плат -
фор ми у зо ни шко ле на глав -
ном пу ту. Фол клор на сек ци ја
До ма кул ту ре на сту пи ће у Ја -
бу ци на дан се о ске сла ве Све -
ти Или ја.

Ива но во: Ра до ви на дру гој
фа зи ре кон струк ци је згра де у
ко јој ће би ти вр тић на пре ду -
ју пу ном па ром.

Ја бу ка: У скло пу обе ле жа ва -
ња се о ске сла ве Све ти Или ја
већ је отво ре на Ме ђу на род -
на деч ја ли ков на ко ло ни ја, а
тим по во дом до не де ље, 4.
ав гу ста, одр жа ва ће се бо гат
про грам. ЈКП „Вод-ком” ра -
ди на уре ђе њу цен тра се ла,
ко ше њу зе ле них по вр ши на и
по ста вља њу но вих игра ли -
шта, а у том по гле ду по ма же
удру же њи ма ко ја при пре ма -
ју те рен за пред сто је ће ма -
ни фе ста ци је

Ка ча ре во: Пред ста ва „Књи га
је моћ” од и гра на је у че твр -
так, 25. ју ла. Удру же ње Ма -
ке до на ца „Вар дар” и ове го -
ди не обе ле жи ће ве ли ки ма -
ке дон ски пра зник Илин ден,
и то у че твр так, 1. ав гу ста, од
20 са ти, на пла тоу ис пред Ме -
сне за јед ни це, ка да ће, по ред
оста лих, на сту пи ти и Деч ји

те а тар „Ви до је Дој чи нов ски
Да ска лот” и Пе вач ка гру па
„То ше Про е ски”.

Омо љи ца: Ас фал ти ра не су
ру пе на пу те ви ма у се лу. Ово -
го ди шњи „Жи сел” би ће одр -
жан пред сто је ћег ви кен да.
Пр вог да на, у пе так, 2. ав гу -
ста, од 20.30, на про гра му је
са лон фо то гра фи је, а у пре о -
ста ла два да на би ће при ре -
ђен фе сти вал ама тер ског фил -
ма. Так ми че ње мла дих пе -
вач ких та ле на та би ће одр жа -
но у сре ду, 7. ав гу ста, у До му
кул ту ре.

Стар че во: Два де сет че твр ти
„Да ни дру же ња” по че ли су у
че твр так, 25. ју ла, ка да је обе -
ле же на и ме сна сла ва Ог ње -
на Ма ри ја, а тра ја ће све до
не де ље, 11. ав гу ста, два да на
на кон цр кве не сла ве Све ти
Пан те леј мон.

Месне актуелности 

СЕЛО

Ши рок из бор 
– од пред ста ва и
концерата до 
ра зних так ми че ња

Два де сет че твр ти „Да ни дру -
же ња”, ко је при ре ђу је Ме сна
за јед ни ца Стар че во у са рад њи
сa ин сти ту ци ја ма, удру же њи -
ма и клу бо ви ма, по че ли су у
че твр так, 25. ју ла, и тра ја ће све
до 11. ав гу ста, ка да ће у окви -
ру „Екс-Ју рок фе ста” на сту пи -
ти „ЈУ гру па”, а дан ра ни је сви -
ра ће и бо сан ски са став „Нер -
во зни по штар”.

Пр вог да на ма ни фе ста ци је
упри ли че на су так ми че ња по -
пут тур ни ра у пи ка ду 501, на
ко јем је три јум фо вао Ми лан
Ми ла но вић, док је у фуд ба лу
(ви део-игра) злат ну ме да љу
осво јио Сте фан Јо ва но вић Ђо -
ва ни. Уве че је на Тр гу нео ли -
та ду го го ди шњи про мо тер
драм ске умет но сти и је дан од
осни ва ча ама тер ског по зо ри -
шта стар че вач ког До ма кул -
ту ре, Ми ки ца Пе тро ни је вић,
за ба вио Стар чев це пред ста вом
„Те зга као жи вот”, у ко јој је
на са ти ричан на чин при ка зан
жи вот са вре ме ног срп ског
сеља ка.

Су тра дан је на истом ме сту
на сту пио Там бу ра шки ор ке стар
„Нео лит”, ко ји је за чео ве ли ки
стар че вач ки умет ник Пе ра По -
љак, а ње го вим пу тем успе шно
је на ста вио Жељ ко Ра до чај. Не -
што ра ни је на тур ни ру у до ми -
на ма све про тив ни ке над му дрио
је Ми ро Вук ми ро вић; нај бо љи
вир ту ел ни ко шар каш био је Лу -
ка Ко стић, док је с по диг ну тих
130 ки ло гра ма нај снажнији у

ди сци пли ни ди за ње те го ва био
Не ма ња Ђо ко вић.

Љу би те љи ста рих ра чу на ра
у су бо ту, 27. ју ла, ужи ва ли су у
из ло жби не ка да ве о ма по пу -
лар них, а са да по ма ло за бо ра -
вље них пре те ча са да шњих ком -
пју те ра. За хва љу ју ћи удру же -
њи ма „Once Upon a Byte” и

„Balkan Retro Computing” по -
се ти о ци овог до га ђа ја мо гли су
чак и да се за ба вља ју уз не ка -
да шње игри це на тим ра чу на -
ри ма. Из бор је био из у зет но ве -
ли ки, па су, по ред по зна тих
„ко мо до ра” и „спек тру ма”, би -
ли из ло же ни и пра ви ра ри тети,

као што су пр ви пер со нал ни
ком пју тер на све ту ZX-81 и до -
ма ћа „га лак си ја”. Уве че су на
Тр гу нео ли та пе снич ко ве че
при ре ди ли Гор да на Цре па јац
и Дра ган Пет ко вић.

На ред них да на је, ре ци мо, у
ре ми ју бри љи рао Ни ко ла Ра -
до вић, док је Ми лан Ми ла но -

вић обо рио ру ку сви ма с ко ји -
ма се так ми чио, а не кад по пу -
лар ни ди-џеј Гу ле раз га лио је
све при сут не на Тр гу нео ли та
и под се тио ка ко је пре три де -
це ни је жа рио и па лио у на да -
ле ко чу ве ној стар че вач кој дис -
ко те ци „Лав”.

Се о ска сла ва Ог ње на Ма ри -
ја обе ле же на је у про сто ри ја ма
Ме сне за јед ни це ре за њем слав -
ског ко ла ча и скром ним кок -
те лом, ко јем су се ода зва ли
број ни пред став ни ци уста но ва
и удру же ња, као и дру ги го сти.
Про сла ви су се при кљу чи ли ло -
кал ни пче ла ри, во ћа ри, ви но -
гра да ри, де сти ле ри, го лу ба ри
и од га ји ва чи сит них жи во ти -
ња, та ко што су на пра ви ли жи -
во пи сну из ло жбу на Тр гу нео -
ли та. Про из во ђа чи ме да одр -
жа ли су и тра ди ци о нал ни са -
ста нак у До му кул ту ре, ка да је
је дан од њи хо вих го сти ју го во -
рио о пче ла ре њу са осам ра мо -
ва. Исто вре ме но је на по ме ну -
том тр гу де цу до су за за сме ја -
вао кловн Ша шав ко, а у но во -
фор ми ра ној умет нич кој ра ди -
о ни ци у До му кул ту ре љу би те -
ље ро ман тич не му зи ке уве се -
ља ва ла је На да По паз евер грин
хи то ви ма.

„Да ни дру же ња” би ће на ста -
вље ни број ним са др жа ји ма, па
ће ре ци мо у су бо ту, 3. ав гу ста,
од 17 са ти, на ста ди о ну би ти
одр жан ве ли ки ме ђу на род ни
тур нир ве те ра на, а у исто вре -
ме и Деч ја олим пи ја да на Тр гу
нео ли та, где ће од 20.30 де фи -
ло ва ти ма жо рет ки ње. Су тра дан
од 8 са ти у де лу На де ла по зна -
том као „ва ља ра” ма ли ша ни ће
се так ми чи ти у пе ца њу, а уве -
че од 21 сат у ка феу „Мекс”
по че ће над ме та ње за пр ви глас
Стар че ва.

Оп шир ни је ин фор ма ци је о
про гра ми ма и так ми че њи ма
мо гу се до би ти на бро је ви ма
те ле фо на Ме сне за јед ни це 630-
010 и 631-144, или на „Феј -
сбук” про фи лу те уста но ве.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

КУ ВА ЊЕ ГУ ЛА ША У НО ВОМ СЕ ЛУ

До лов ци по бе ди ли 
на „Бан гу лу”

СЛАВ СКИ ДА НИ У ЈА БУ ЦИ

У знак Све тог Или је и Илин де на
У скло пу про сла ве се о ске сла -
ве Све ти Или ја у Ја бу ци ће би -
ти обе ле жен и ве ли ки ма ке дон -
ски пра зник Илин ден, што је
ло гич но, с об зи ром на то да у
по ме ну том ме сту жи ви ма ке -
дон ска на ци о нал на ма њи на у
нај ве ћем бро ју ка да је реч о Ср -
би ји. Том при ли ком би ће при -
ре ђе на про сла ва по во дом 116
го ди на од Илин ден ског устан -
ка и 65 го ди на од АСНОМ-а.

Про грам је за пра во по чео не -
што ра ни је, отва ра њем два на е -
сте Ме ђу на род не деч је ли ков -
не ко ло ни је у по не де љак, 29.
ју ла, у До му кул ту ре. Ма ли умет -
ни ци уз ра ста од 11 до 15 го ди -
на сли ка ли су три да на под буд -
ним оком мен то ра, на кон че га
су њи хо ви ра до ви из ло же ни у
про сто ри ја ма До ма кул ту ре.

С тим у ве зи Ма ри ја на За го -
рац, ди рек тор ка те уста но ве,
ко ја је глав ни ор га ни за тор ма -
ни фе ста ци је, на во ди да је ово -
го ди шњи до га ђај по све ћен по -
кој ном на став ни ку Ми ле ту
Спи ров ском.

– Он је идеј ни тво рац и за -
чет ник овог оку пља ња де це.
По ред на ших уче сни ка из ОШ
„Го це Дел чев”, по но во има мо

при до шли це с ра зних стра на –
из Пан че ва, Бе о гра да, План ди -
шта, До ло ва, Но вог Са да. Као
ви ше пу та до са да, ту су и на -
ши при ја те љи из Те то ва, а до -
шао нам је и је дан гост чак из
да ле ког ка над ског гра да То -
рон та – ис ти че ди рек тор ка.

Пра знич ни дан кре ну ће у пе -
так, 2. ав гу ста, ли тур ги јом у
Хра му Све тог Или је (8.30), а
от при ли ке у исто вре ме стар -
то ва ће два на е сти Ме ђу на родни
фе сти вал ет но-је ла удру же ња

„Илин ден” Ја бу ка – „Грав че на
тав че”. По том ће у 11 са ти На -
ци о нал ни са вет ма ке дон ске
на ци о нал не ма њи не ор га ни -
зо ва ти по ла га ње вен ца на би -
сту Го це Дел че ва у школ ском
дво ри шту, као и све ча ну сед -
ни цу не што ка сни је. Се че ње
слав ског ко ла ча би ће при ре -
ђе но у под не у Ме сној за јед -
ни ци, док ће од 20 са ти на
лет њој по зор ни ци на сту пи ти
КУД „Ва сил Ха џи ма нов” и ле -
ген дар ни дуо Се ли мо ва –Жел -

чев ски. Слав ски дан би ће окон -
чан кон цер том рок са ста ва
„Quart Core”.

Су тра дан уве че би ће одр жа -
но по лу фи на ле и фи на ле тур -
ни ра у ма лом фуд ба лу, а у не -
де љу, 4. ав гу ста, од 13 са ти, на
пла жи Ске ла, так ми че ње у га -
ђа њу гли не них го лу бо ва. Та да
по чи ње и „Фи ја ке ри ја да” у ор -
га ни за ци ји Ер ге ле „Ве лич ко -
вић”, а у 14 са ти на пла жи „Ма -
рекс” усле ди ће так ми че ње у
ку ва њу ри бље чор бе.

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ВИ КЕН ДА У ОМО ЉИ ЦИ

„Жи сел”, број че тр де сет де вет
Као и у про те клих че тр де сет
де вет го ди на, пр вог ви кен да у
ав гу сту, омо љич ки Дом кул ту -
ре ор га ни зу је еми нен тан ме -
ђу на род ни фе сти вал на те му
жи во та се ла.

По уста ље ном оби ча ју, пр ви
дан те ма ни фе ста ци је про те ћи
ће у зна ку Ме ђу на род ног са ло -
на умет нич ке фо то гра фи је, ко -
ји се одр жа ва че тр де сет сед ми
пут, чи је је отва ра ње пла ни ра -
но за 20.30 у га ле ри ји по ме ну -
те кул тур не уста но ве.

Жи ри је већ оба вио свој по -
сао, па ће том при ли ком об на -
ро до ва ти име на по бед ни ка,

када ће им би ти до де ље не на -
гра де. Исте ве че ри би ће отво -
ре не из ло жбе ра до ва свих уче -
сни ка Са ло на, као и фо то гра -
фи ја из ар хи ва Фо то-са ве за Ср -
би је, када ће ра до ве пред ста -
ви ти Бра ни слав Бр кић, Имре
Са бо и Ми ро слав Је ре мић. По -
ред то га, сво ја де ла при ка за ће
и Но ви ца Пе тро вић и Ви о ле та
Ми лу ти но вић, а би ће упри ли -
че на и по став ка При род њач -
ког му зе ја Бе о гра да, под на зи -
вом „Оком при род ња ка”.

Прак тич но пр ви дан „Жи се -
ла” отво ри ће у 18.30 пра те ћи
са др жај – про мо ци ја фо то-мо -

но гра фи је до ма ћих ау то ра, а
сво јим на сту пом за о кру жи ће
ве че гру па „Та ми шки бо ем”, од
21 сат, на пла тоу ис пред До ма
кул ту ре.

Оста так ма ни фе ста ци је обе -
ле жи ће че тр де сет де ве ти Ме -
ђу на род ни фе сти вал ама тер -
ског фил ма, ко ји ће зва нич но
стар то ва ти у су бо ту, 3. ав гу ста,
у 20.30, на Лет њој по зор ни ци,
по ла са та ка сни је по че ће пр ва
зва нич на про јек ци ја ама тер -
ских фил мо ва, а од 22 са та би -
ће при ка зан филм „Ле по та пла -
не те Зе мље”. На кон то га на пла -
тоу ће сви ра ти гру па „Кри ла”.

Су тра дан од 18.30 би ће ор -
га ни зо ван раз го вор са чла но -
ви ма жи ри ја, а по том ће би ти
при ка за на и дру га зва нич на
про јек ци ја ама тер ских фил мо -
ва. Од 21 сат усле ди ће до де ла
на гра да, а на ве ли ком плат ну
би ће при ка за но оства ре ње „Мо -
би Дик – зе мља ко ја пло ви”.
За ве са на ово го ди шњи „Жи сел”
би ће спу ште на у 22.45 кон цер -
том гру пе „Прин цип”.

СТАР ТО ВА ЛИ СТАР ЧЕ ВАЧ КИ „ДА НИ ДРУ ЖЕ ЊА”

ВЕ СЕ ЛО, УЗ БУ ДЉИ ВО, ША РЕ НО...

Кловн Шашавко разгалио децу

Мали уметници три дана сликали
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Ути цај пан че вач ког
би зни сме на на
форми ра ње на ви ке
ре дов ног ку па ња 
код Ср ба

Ка ко су Ру си до не ли
ну ди зам у Ју го сла ви ју,
а Вој во ђа ни га 
од не го ва ли

За мно ге ства ри се код нас не
зна ка ко су и ка да на ста ле, али
ако је реч о ту ри зму, он да ту
ди ле ме не ма: ту ри зам је у Ср -
би ји по чео тач но 26. ју на 1844.
Тог да на бе о град ске вла сти до -
не ле су Пу бли ка ци ју о за бра ни
ку па ња на Са ви и Ду на ву „без
га ћа”, од но сно ко сти ма.

Све по сле овог ци ви ли за циј -
ског ско ка је „исто ри ја ле то ва -
ња”, у ко јој и Пан че во има сво -
је ме сто. Њен вр ло са же ти пре -
глед да је мо у на став ку тек ста,
чи је чи та ње се пре по ру чу је са -
мо на три де сет и ви ше сте пе -
ни. На рав но, у хла ду.

Елем, по ме ну та пу бли ка ци -
ја пред ста вља ла је скро ман, али
хва ле вре дан по ку шај хва та ња
ко ра ка са Евро пом, ко ја је у
по гле ду го ло ти ње по ред во де
да ле ко би ла од ма кла.

На ње ним пла жа ма, на и ме,
већ су се би ле одо ма ћи ле „ма -
ши не за ку па ње” – ка би не за
пре свла че ње на точ ко ви ма, ко -
је су ко њи ву кли до ду бље во -
де. Же не су у во ду ула зи ле ди -
рект но из ка би не, та ко да их
ни ко не ви ди у ку па ћим ко -
сти ми ма, ко ји су се, ина че, од
зим ске оде ће раз ли ко ва ли са -
мо по од су ству кр зне них краг -
ни – по кри ва ли су те ло под -
јед на ко те ме љи то. На исти на -
чин, ула ском из во де у „ма ши -
ну”, вра ћа ле су се на оба лу.

Што се Бе о гра да ти че, у ње -
му је не ки Кар ло Кар ло ван -
ски 1839. го ди не отво рио „Пр -
ву фа бри ку сир ће та”, али је
не слав но про пао. Ваљ да је би -
ло до вољ но ло шег ви на, шта
ли, тек не су ђе ни фа бри кант
пре се лио се у Ау стро у гар ску,
у Пан че во, и та мо отво рио
шко лу тр го вач ких на у ка. Ма -
ја 1847. вра ћа се у срп ску пре -
сто ни цу – овог пу та са ис ку -
ством у би зни су сте че ном у
на шем гра ду – и на Ду на ву
под но Ка ле мег да на отва ра пр -
во срп ско ку па ли ште и пли -
ва ли ште. У јед ној та да шњој
рас пра ви о рас по де ли сред -
ста ва у кул ту ри (сик!), по ми -
ње га и Ђу ра Да ни чић: „По зо -
ри ште је са мо за за ба ву бес -
по сле ним и имућ ним љу ди -
ма, а пли ва ли ште је од по тре -
бе и од ко ри сти и за за ба ву
сва ко ме чо ве ку...” Уза ман: за -
тво ре но је због гу би та ка.

Али има ло се ра шта осни ва -
ти: ње го вом вла сни ку Бе о град
ду гу је пр ве за пи са не ме те о ро -
ло шке по дат ке у сво јој исто -
ри ји. Кар ло ван ски је, на и ме,
пр ви по чео да ме ри и бе ле жи
по дат ке о тем пе ра ту ри ва зду -
ха и во де, и ко ли ко је у ме се цу
би ло ки шо ви тих, а ко ли ко ле -
пих и при јат них да на.

Но ве ен ту зи ја сте у ту ри стич -
кој при вре ди Бе о град је мо рао
да че ка шест го ди на – тек 1853.
не ки Ко ста Ле по је вић и Ди ми -
три је Да нић оба ве сти ли су гра -
ђан ство да су на Са ви отво ри -
ли „ку па ти ло по нај но ви јем
кро ју, са огра ђе ним ба зе ном за
де цу и ка би на ма за од ра сле”.
Про па ли су пре је се ни.

Та ко је мо ра ло би ти... Јер,
још ду го по том, Ср би су ра ди је
ри зи ко ва ли да вље ње по ред не -
у ре ђе них оба ла не го да пла те
улаз на ку па ли ште, а та се на -
ви ка ни до да на да на шњег ни -
је чвр сто уко ре ни ла.

Ба ње у мо ди

Тек с на ста ја њем гра ђан ског
сло ја, из ме ђу два свет ска ра та,
ле то ва ње ула зи у мо ду.

Ако се ишло на мо ре, би рао
се се вер ни Ја дран, јер су са о -
бра ћај не ве зе је ди но до та мо
би ле до бре, а и за то што су та -
мо шња ме ста већ би ла ту ри -
стич ки раз ви је на. Нај по пу лар -
ни ји су би ли Аба ци ја, да на шња
Опа ти ја, та да у са ста ву Ита -
ли је, и не ка остр ва. Нај -
бо га ти ји су и он да
пу то ва ли у Мо -
на ко, Ни цу и
д р у  г а
м о н  -

д е н  -
ска ле -
то ва ли шта.

На мо ре се
ишло у зи му, или
у ка сну је сен, кад је
вре ме би ло сун ча но и
при јат но за шет њу, али и за
ку па ње, а ле та су се про во ди ла
у ба ња ма. Чу ве не су би ле Вр -
њач ка ба ња и Со ко ба ња, али и
ба ња Ко ви ља ча и Бу ко вич ка
ба ња.

У на дах ну том тек сту је дан
хро ни чар пи ше: „У мно штву
ма ње или ви ше по зна тих ба -
ња, нај слав ни ја је би ла Вр њач -
ка Ба ња, срп ски Ба ден-Ба ден.
У Врњ це се од ла зи ло као на
хо до ча шће, по сле ис црп них
при пре ма сва ке вр сте: ши ла се
но ва гар де ро ба пре ма мо де ли -
ма ’из жур на ла’, бе ле жи ла име -
на хо те ла и ре сто ра на са нај -
бо љом услу гом, са смрт ном
озбиљ но шћу се ди ску то ва ло да
ли је бо ље пи ти во ду са из во ра
Сне жник, или ону са Сла ти не.
Раз лог за од ла зак у ба њу ни је
се по себ но ни тра жио, и нај -
ма ња го ру ши ца ко ја се по но ви
три пу та у го ди ни за слу жи ва ла
је ле че ње у Вр њач кој Ба њи, за
сла бу ња ве адо ле сцен те без апе -
ти та јед но став но ни је би ло дру -
гог из бо ра осим Бу ко вич ке ба -
ње, Јо ша нич ка је би ла не за ме -
њи ва за ово, Сел терс за оно, па
Вруј ци, Си ја рин ска...”

У во ду с ду гим ру ка ви ма

Ве ћи на је, као и да нас, оста ја -
ла код ку ће, да да не про во ди
на оба ла ма до ма ћих ре ка.

Можда зву чи па ра док сал но, али
во вре мја оно гра до ви су би ли
упу ће ни ји на сво је ре ке не го
да нас. И ре ке су уме ле да им
уз вра те љу бав, па су Зе мун ци
ужи ва ли

н а
Ли ду, Но во -
са ђа ни на Штран ду, Шап ча ни
су има ли Ду да ру-Ба д...

„Кра јем 19. и по чет ком 20.
ве ка Пан чев ци су сво је сло бод -
но вре ме у лет њим да ни ма по -
че ли да про во де на пла жа ма:
Ли ду на Ду на ву и реч ним пла -
жа ма на Та ми шу. Ве слач ки
клуб ’Ду нав’, доц ни је на зван
’Та миш’, осно ван је 1922. го -
ди не”, пи ше у ка та ло гу из ло -
жбе „Во да, во де, во ди” из 2013.
го ди не исто ри чар ка Ива на Спа -
со вић. Њој ду гу је мо и фо то -
гра фи ју из бо ра за пан че вач ку
мис пла же.

Али на по чет ку про шлог ве -
ка ни је би ло ла ко по цр не ти на
пла жи. Ве ћи део ко же ку па ча,
на и ме, био је по кри вен оде -
ћом.

У ле пој књи зи „А он дак је
ле ти јо је ро план над Бе о гра -
дом” Алек сан дар Де ро ко нам
је оста вио сле де ћи опис: „Му -
шкар ци су има ли по преч но
штраф та сте три кое за коп ча не
спре да дуг ми ћи ма, са крат ким
ру кав чи ћи ма на ми ши ца ма, са
но га ви ца ма че сто до ко ле на.
Је ди но баш са свим де чур ли ја
има ли су га ћи це а ако не ко ни -
је имао сво је мо гао их је до би -
ти и на ка си ку па ти ла а за сваки

слу чај, да их по сле не би од нео
пи са ло је по за ди круп но цр но
ма сном бо јом: УКРА ДЕ НО ИЗ
КУ ПА ТИ ЛА ВЛАЈ КА ДИ МИ -
ТРИ ЈЕ ВИ ЋА. Же не и де вој ке

но си ле су

ше -
ши ре про тив

су ви шног сун ца, а ко сти ме од
ли сте ра или дру ге тка не ма те -
ри је и то из два де ла, са до њим
де лом чи је су но га ви це до ис -
под ко ле на. На но га ма су обич -
но би ле па ти ке ушни ра не
пертла ма, че сто пре ко ви со ких
ча ра па”.

Али ово не зна чи да се по -
ред ре ка ни су мо гли ви де ти и
пот пу но го ли љу ди. По сле Ок -
то бар ске ре во лу ци је 1917. го -
ди не у Ср би ји се на шло до ста
из бе гли ца из Ру си је ви со ког
по ре кла и обра зо ва ња. Јед ном
реч ју, еман ци по ва них. Они су,
на и ме, во ле ли да се ку па ју го -
ли. Чла но ви њи хо вог удру же -
ња у Шап цу има ли су сво је
„сло бод ни је” ме сто за ку па ње,
ко је се пла ћа ло је дан ди нар.
На рав но, би ло је и ну ди ста дру -
ге вр сте, оних „про стих”. Уред -
ни штво „Ша бач ког гла сни ка”
је та ко 1922. го ди не мо ра ло да
диг не глас: „Жа ле нам се гра -
ђа ни ко ји иду на ку па ње на Са -
ву са фа ми ли ја ма, да има вој -
ни ка и не ких гра ђа на ко ји се
ку па ју без ко сти ма, и на ро чи -
то гле да ју да ула зе ме ђу жен -
ске. На ма из гле да да ово они
чи не на мер но, а зна ју ћи вр ло
до бро ста ре ши не ов да шње Вој -

нич ког од ре да ми се на да мо
да ће то вој ни ци ма за бра ни ти,
а од ци вил не вла сти тра жи мо
да се по ста ве стра же ра ди одр -
жа ва ња ре да и ове и дру ге ко ји
пра ве раз не не за ко ни то сти и
не ре де, до ста ве и оштро ка -
зне”.

„На ши” љу ди бр зо су
се угле да ли на ру ске

из бе гли це, па је
сре ди ном три -

де се тих го -
ди на био

ф о р  -
м и  р а н

клуб ну ди -
ста у Но вом

Са ду. Ње го ви чла -
но ви, пе де се так му -

шка ра ца и же на из от ме -
них кру го ва та да шњег но во сад -
ског дру штва, ку па ли су се на
Ду на ву, на ме сту ко је се да нас
зо ве Мач ков спруд.

Све је по че ло кад је не ко ли -
ко па ро ва на јед ној ади уса -
мље но ме сто окру же но вр ба -
ком про гла си ло за „остр во љу -
ба ви”. Круг за ин те ре со ва них за
ова кво дру же ње по сте пе но се
ши рио, али је до на гле екс пан -
зи је до шло, бе ле жи 1938. ре -
пор тер но во сад ског ли ста „Дан”,
кад се при ста ли ца ма ку па ња у
„Еви ном ко сти му” при дру жи -
ло не ко ли ко мла дих и ле пих
де во ја ка. Осни вач клу ба из ја -
вио је ре пор те ру: „Ми се са -
ста је мо због угод них про во да
и на ши ’те фе ри чи’ су ве о ма
угод ни”.

У ко мен та ри ма у дру гим ли -
сто ви ма, ме ђу тим, мо гло се
про чи та ти да чла но ви овог клу -
ба „ко ри сте уса мље не за ли ве
Ду на ва код Мач ко вог спру да
за сво је бес по сли чар ске и го -
спод ске хи ро ве”.

За ни мљи во је да Вој во ди на,
иа ко не ма мо ре, ни ка да ни је
пре ста ла да прак ти ку је ну ди -
зам. Осам де се тих го ди на у ба -
њу Ју на ко вић код Апа ти на јед -
ном не дељ но оку пља ле су се
при ста ли це го ли ша вог ку па ња
из окол них гра до ва, а ор га ни -
зо ва не гру пе ре дов но су до ла -
зи ле и из Оси је ка.

За бо га те и још бо га ти је

Уо чи Дру гог свет ског ра та Ју -
го сла ви ја је већ би ла свет: жен -
ски ку па ћи ко сти ми по ста ју
оно што су и да нас – за во дљи -
ве кр пи це, а ту ри стич ке аген -
ци је ну де аран жма не у ве чи тој
Опа ти ји, али и у Ду бров ни ку,
и кр ста ре ња лук су зним бро до -
ви ма. Го ди не 1939. хит је би ла
„Се вер на ту ра”, тро не дељ но кр -
ста ре ње оба ла ма Нор ве шке и
Ислан да.

Те го ди не нај но ви ји мод ни
де таљ би ле су на о ча ре за сун -
це. „Цајс” из Је не сво је ре кла -
ми ра сло га ном „Про тив бље -
ште ће све тло сти” и твр ди да
„пру жа ју пот пу ну за шти ту од
ул тра љу би ча сте све тло сти”, а
„По ли ти ка” пи ше: „За вре ме
лет њих ме се ци све је ви ше
оних ко ји но се раз не на о ча ре
про тив све тло сти. Но се се це -
лог да на, а че сто и по сле сун -
че вог за ла ска. Ову по ја ву на -
ро чи то за па жа мо код по се ти -
ла ца пла жа, ба ња и ше та ли -
шта, где је по при ми ла ка рак -
тер епи де ми је”.

Већ у сеп тем бру те го ди не
Хи тлер је на пао Пољ ску и ђа во
је де фи ни тив но од нео ша лу!

А шта је би ло ка сни је?
Са мо го ди ну да на по за вр -

шет ку Дру гог свет ског ра та из -
вр ше на је ре во лу ци ја на пла -
жа ма – про мо ви сан је би ки ни.

Све по сле то га смо ви де ли...

Р. Т.

КА КО СМО ЛЕ ТО ВА ЛИ

ИЗ НАД ВО ДЕ ЧЕД НО, А ИС ПОД…

Избор за мис 1929. на обали Тамиша

Лидо Бела стена на Дунаву

Дневни лист „Политика” из 1939. године
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Већ осми пут је из пре ле пог
на се ља Ле ан ка у етар пу ште -
на јед но став на по ру ка – жи -
ви те у скла ду с при ро дом и
бу ди те срећ ни на крај ње оби -
чан на чин.

И овог пу та су број ни ис кре -
ни љу би те љи Де ли блат ске пе -
шча ре ис ко ри сти ли по ну ђе ну
при ли ку и, ужи ва ју ћи у бај ко -
ви том за ла ску сун ца, пре пу сти -
ли се не са гле ди вом бла гу овог
је дин стве ног ре зер ва та и ста -
ни шта број них биљ них и жи -
во тињ ских вр ста.

А на кон шет ње по тим рај -
ским пре де ли ма че ка ла их је
пре по зна тљи ва го сто љу би вост
еки пе ор га ни за то ра ма ни фе -
ста ци је „У сми рај да на”.

„Чо ве че, кад по ред ме не про -
ђеш, не мој по ди ћи ру ку ни на
јед но ста бло, ни на је дан грм.
Не мој ме не про ми шље но озле -
ди ти. Ја сам то пли на тво га до -
ма и ог њи шта у хлад ним зим -
ским но ћи ма, при ја тељ ски хлад
и штит од вре ли не лет њег сун -
ца. Ја сам др во тво је ко лев ке,
те мељ тво је ку ће, да ска тво је га
сто ла, по сте ља на ко јој спа ваш
и од мо ри ште веч ног по чин ка.

„Чо ве че, по слу шај ме и усли -
ши мо ли тву мо ју: не ру ши ме
не по треб но, не спа љуј ме не -
па жњом, не се ци ме не ра зум -
но, не озле ди ме без об зир но.
Чу вај ме за сво ју де цу!”

Спо ме ник при ро де 
Па нон ске ни зи је

Ре чи ма „Мо ли тве шу ме” у су -
бо ту, 27. ју ла, по че ла је осма
ма ни фе ста ци ја под на зи вом „У
сми рај да на”. Тог да на се ви ше
де се ти на љу би те ља при ро де из
Пан че ва и око ли не оку пи ло на
пре ле пом га здин ству Вој нов,
сме ште ном у на се љу Ле ан ка у
бли зи ни До ло ва, на обо ду Де -
ли блат ске пе шча ре.

Ту су их, по ред по ме ну те по -
ро ди це, до че ка ли и чла но ви
ви ше до ло вач ких удру же ња,
по ну див ши им сво је до ма ће
про из во де, па су ре ци мо „До -
лов ке” из не ле ши рок асор ти -
ман пре по зна тљи вих штру дли,
а ло кал ни ви на ри – „бож ји нек -
тар” спра вљен од гро жђа из
овог кра ја.

На по чет ку ску па истин ских
љу би те ља при ро де од но сно пе -
шча ре је дин стве не у Евро пи,
ко ја се из ме ђу Ду на ва и ју го за -
пад них Кар па та про те же на
34.000 хек та ра, на по ме ну то је
да је реч о из у зет ном спо ме -
ни ку при ро де Па нон ске ни зи -
је, ко ји је при бе жи ште број них
биљ них и жи во тињ ских вр ста,
па и оних рет ких, по пут ба нат -
ског и степ ског бо жу ра, шер -
пе та и два де сет вр ста ор хи деја.

Ту су се, пре све га због зна чај -
ног при су ства те ку ни це, угне -
зди ле пти це гра бљи ви це, као
што су ба нат ски со ко и ор ло ви
кр ста ши и клик та ши, а у овом

спе ци јал ном ре зер ва ту, ко ји је
од 2002. го ди не на ли сти „Уне -
ска”, оби ту ју и вук, је лен, ср на,
ди вља сви ња...

Ста за ма Џин гис-ка на

Оку пље ни ма су се обра ти ли
Ср ђан Ни кић, пред сед ник Пла -
ни нар ско-еко ло шког клу ба „Со -
ко”, и Ми ро слав Пр вуљ, ди рек -
тор до ло вач ког До ма кул ту ре,
који је из ра зио за до вољ ство
уче шћем на манифестацији.

Ин спи ра тор овог до га ђа ја Бо -
јан Вој нов по звао је све да у

сми рај да на бу ду у скла ду с
при ро дом и срећ ни на је дан
оби чан на чин. Он је за хва лио
По кра јин ском се кре та ри ја ту за
по љо при вре ду, во до при вре ду и

шу мар ство, Ме сној за јед ни ци
„Ми та Ву ко са вљев”, До му кул -
ту ре и дру ги ма за слу жним за
ре а ли за ци ју ма ни фе ста ци је, а
на ро чи то је по здра вио Са ву Ву -
ји чи ћа, ко ји је из Но вог Са да
до шао на би ци клу.

На кон на сту па ма ли ша на из
фол клор ног ан сам бла КУД-а
„Ба нат ски вез” стар то ва ла је
шет ња по пе шча ним ди на ма,
на ко ји ма су се мо гли осе ти ти
ми о ми ри си „хај дуч ке тра ве,
„мај чи не ду ши це” и дру гог ра -
зно вр сног би ља, а до бро до шли -

цу го сти ма при ре ди ло је ста до
ова ца и ко за, за јед но с пу ли -
ни ма и ма гар цем.

Љу би те љи пред ве чер ње про -
ме на де у при ро ди су, по ред
оста лог, мо гли да оби ђу и ло -
ка ци је на ко ји ма су сни ма ни
мно ги култ ни до ма ћи и стра -
ни фил мо ви, као што су „Бој
на Ко со ву”, „Све ти Ге ор ги је
уби ва ажда ху”, „Вук Ка ра џић”
или спек та ку лар ни „Џин гис-
кан ” (из 1965. го ди не) са Ома -
ром Ша ри фом. Та ко се, ре ци -
мо, ко ра ча ло ста за ма ко ји ма
је Слав ко Шти мац, бо ље ре ћи
Пе ри ца из ле ген дар ног Па ска -
ље ви ће вог оства ре ња „Вар љи -
во ле то ’68”, на би ци клу ју рио
за Че хи њом Ру жен ком Хра ба -
ло вом, чи ји се ау то бус не по -
врат но уда ља вао. А не да ле ко
ода тле је по чет ком осам де се -
тих го ди на про шлог ве ка у нај -
бо љем срп ском фил му свих
вре ме на, на ста лом по сце на -
ри ју Ду ша на Ко ва че ви ћа, „Ко
то та мо пе ва”, у ли ку Ми шка,
Алек сан дар Бер чек за оп кла ду
во зио два ки ло ме тра ве за них
очи ју.

На кон не ко ли ко кра ћих па -
у за уче сни ци овог до га ђа ја до -
че ка ли су ег зо тич ни за ла зак

сун ца, ка да су на све стра не
шкљо ца ли фо то-aпарати и те -
ле фо ни, да би се ла га но вра ти -
ли на по чет ну по зи ци ју. Та мо
их је че ка ло бо га то окре пље -
ње, а овог пу та упри ли чен је
би о скоп на отво ре ном, ка да су
при ка за на два но ви ја фил ма
до ло вач ких си не а ста – „У до -
ло ви ма рав ни це” и „Ко лев ка
вре ме на”.

А све то с ци љем да пе шчар -
ска при ро да нео ште ће на до че -
ка бу ду ћа вре ме на.

Ј. Фи ли по вић

ОСМИ ПУТ У ЛЕ АН ЦИ И НА ПЕ ШЧА РИ

СКЛАД С ПРИ РО ДОМ У СМИ РАЈ ДА НА

Ме ђу так ми ча ри ма из Ср би је
ко ји ће се од 16. до 22. ав гу ста
над ме та ти са сво јим дру га ри -
ма из Хр ват ске и Бо сне и Хер -
це го ви не на ве ли ком ре ги о нал -
ном су пер фи на лу Спорт ских
ига ра мла дих у Спли ту има и
де це из Пан че ва и око ли не.

У врх так ми че ња нај пре су
се пла си ра ли уче ни ци ОШ „До -
си теј Об ра до вић” из Омо љи це
као шам пи о ни др жа ве на Ма -
лим олим пиј ским игра ма. Ме -
ста у ау то бу су за Сплит, на др -
жав ном фи на лу „Ду нав оси гу -
ра ње” Спорт ских ига ра мла дих,
одр жа ном од 22. до 26. ју ла на
Ади Ци ган ли ји, оси гу ра ли су и
ша хи ста Мар ко Ми ла но вић (пр -
во пла си ра ни) и Ми ли ца Ами -
џић (тре ће пла си ра на), као и
Ана Жи ва но вић и Јо ва на Мар -
ко вић из ОК „Мла дост” из Омо -
љи це, ко је су осво ји ле дру го
ме сто у од бој ци на пе ску.

Ју жни Ба нат ће има ти пред -
став ни ке и у ма лом фуд ба лу,
јер су фуд ба ле ри из Опо ва осво -
ји ли зла то на др жав ном пр вен -
ству. У Сплит пу ту је и Ма ри на
Пин ку, сто но те ни сер ка из места

Ни ко лин ци, као пр во пла си ра -
на у Бе о гра ду.

– Ми слим да нам је ово нај -
у спе шни ја се зо на до са да. Ка -
ра ван ра до сти и при ја тељ ства
„Ду нав оси гу ра ње” Спорт ских

ига ра мла дих био је ове го ди -
не пр ви пут у не ко ли ко но вих
гра до ва и ме ста, као што су
Ниш, Сом бор, Опо во, Омо љи -
ца, Ба нат ско Но во Се ло, Сур -
ду ли ца, При бој... Још се при ча
о спек та ку лар ном отва ра њу
Ига ра за цео ре ги он у Но вом
Са ду, као и о про сла ви ше стог
ро ђен да на Ига ра у Ср би ји, при -
ре ђе ној у Срем ској Ми тро ви -
ци, где је тим по во дом кон -
церт одр жао бенд „Пар ни ва -
љак”. Ор га ни за ци ја др жав ног
фи на ла у Бе о гра ду про те кла је
бес пре кор но, а ме да ље су де ци
до де ли ли ви со ки зва нич ни ци,
по пут Ане Бр на бић, пред сед -
ни це Вла де, Јо ха не са Ха на, ко -
ме са ра ЕУ за про ши ре ње и су -
сед ску по ли ти ку, и дру гих –
ис та као је Иван Кр го вић, ко -
ор ди на тор Ига ра за Пан че во.

Он је за хва лио на још јед ној
се зо ни за пам ће ње де ци уче -

сни ци ма, на став ни ци ма, тре -
не ри ма, ко ор ди на то ри ма из це -
ле Ср би је, на шој су гра ђан ки
Ива ни Јо ва но вић, пред сед ни -
ци „Ду нав оси гу ра ње” Спорт -
ских ига ра мла дих, гра до на -
чел ни ку Са ши Па вло ву, као и
пан че вач ком Спорт ском са ве -
зу с Де ја ном Пе ри ћем и Бо бом
Би те ви ћем на че лу.

У ово го ди шњој се зо ни Ига -
ра уче ство ва ло је чак 75.000
так ми ча ра из 187 гра до ва и ме -
ста у Ср би ји, а на др жав но фи -
на ле се пла си ра ло њих 2.349.
Нај бо љи ме ђу њи ма бра ни ће
бо је Ср би је иду ћег ме се ца, али
ће ужи ва ти и у на град ном ми -
ни-ле то ва њу у Спли ту, а „Пан -
че вац” ће и ове го ди не би ти на
ли цу ме ста, па екс клу зив ну ре -
пор та жу са свим де та љи ма из
Спли та оче куј те од мах по за -
вр шет ку су пер фи на ла.

Д. К.

ДР ЖАВ НО ФИ НА ЛЕ СПОРТ СКИХ ИГА РА МЛА ДИХ

Ко ће нас пред ста вља ти у Спли ту

Састојци:
• килограм сомовине или

смуђа
• 250 г лука
• 150 дл уља
• четири свеже паприке
• 500 г парадајза
• три дл белог вина
• једна љута паприка
• лимунов сок
• брашно
• со
• мало вегете

Припрема:
Очишћену рибу пресеците
напола по дужини и извади-
те кичму. Добијена два фи-
лета исеците на четири де-
ла. Посолите и попрскајте
лимуновим соком, поклопи-
те и оставите да одстоји пет-
наест минута. Након тога
филете уваљајте у брашно и
пеците на уљу.

Пржену рибу поређајте у
ватросталну чинију. У дру-
гој посуди издинстајте по-
врће, а повремено га прели-
вајте вином. Када је поврће
готово, сипајте га преко ри-
бе и ставите све у рерну да
се запече.

Пријатно!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ 
СА УДИ ЦЕ

РИБА НА 
ДУНАВСКИ

НАЧИН

Цр вен пер ка
Цр вен пер ка се пре по зна је по
цр ве ним пе ра ји ма, а ка да ле -
ти иде те на пе ца ње, за вре ме
то плих и сун ча них да на, од
ма ја до ок то бра, цр вен пер ка
је пра ви из бор и за ба ва. При
хра ње њу се осла ња на чу ло ви -
да, па уко ли ко вас цр вен пер -
ка спа зи на оба ли, вр ло бр зо
ће по бе ћи.

Нај че шћи на чин пе ца ња ове
ри бе је уди цом на пло вак. Пло -
вак тре ба да је ма ли и осе -
тљив, а за мам це тре ба ко ри -
сти ти ко ри цу хле ба, хлеб ну
ру жу или цр ве. Оло ва тре ба
та ко по де си ти да се пло вак
по диг не што пре, јер цр вен -
пер ка че сто узи ма ма мац у
фа зи то ње ња. Ако по сле не ко -
ли ко ми ну та не ма „удар ца”,
ни је ло ше по но во за ба ци ти.

При ма мљуј те увек по ма ло,
ка ко би во да ис пред вас би ла
увек мут на. Лоп ти це хра не ко -
је се ба ца ју на дно тре ба да са -
др же де ли ће ко ји ће се по сле
рас та па ња лоп ти ца ди за ти ка
по вр ши ни. У ме ша ви ну, да -
кле, тре ба до да ти ко ма ди ће
хлеб не ко ри це. Про ве ре ни, кла -
си чан на чин при ма мљи ва ња
ри ба пред ста вља фик си ра ње
на дну ко ма ди ћа ста рог хле ба
у од го ва ра ју ћој мре жи.

Цр вен пер ке су упор ни бор -
ци, па због то га за ка че ну ри бу
тре ба што пре из дво ји ти из ја -
та ка ко се оста ле не би уз не -
ми ри ле и раз бе жа ле. Ка пи тал -
ци се нај че шће на ла зе у сре -
ди ни ја та или ис под ње га.

Са уди цом цр вен пер ка по -
не се и ко је оло во, а ка да осе ти
те жи ну у усти ма, кре ће у ду -
би ну, што се ма ни фе сту је на -
глим то ње њем плов ка. У том
тре нут ку тре ба кон три ра ти.

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Наступ КУД-а „Банатски вез”



СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У ПЛИ ВА ЊУ

СТЕ ЧЕ НО ВА ЖНО ИС КУ СТВО

У гра ду Гван жу у Ју жној Ко ре -
ји, од 21. до 28. ју ла, одр жа но
је Свет ско пр вен ство у пли ва -
њу, на ко ме је сво је пред став -
ни ке имао и наш град.

На овом так ми че њу уче ство -
ва ла је так ми чар ка ПК-а Ди на -

мо Ања Цре вар, за јед но са
сво јим тре не ром Мар ком
Спа со вим. Ања је пр ви пут
на сту пи ла као се ни ор ка на
Свет ском пр вен ству, и то у
ди сци пли ни 400 ме та ра ме -
шо ви тим сти лом.

У ве о ма ја кој кон ку рен -
ци ји на ша су гра ђан ка је у
ква ли фи ка ци ја ма за у зе ла
два на е сто ме сто, ис пли вав -
ши тр ку у вре ме ну од
4,41:59 ми ну та. За пла сман
у фи на ле, ме ђу осам нај -

бо љих пли ва чи ца на пла не ти,
Ањи је био по тре бан ре зул тат
од 4,38:93, што је за око се кун -
ду спо ри је од ње ног нај бо љег
вре ме на – 4,37:70.

Би ло ка ко би ло, ово пр вен -
ство је би ло од лич но ис ку ство
за на шу так ми чар ку и при ли -
ка да се упо зна и од ме ри сна ге
с нај бо љим свет ским пли ва чи -
ца ма пре Олим пиј ских ига ра у
То ки ју 2020. го ди не.

Наш су гра ђа нин Слав ко Ста -
ни шић, члан Џу до клу ба Ди -
на мо, оства рио је још је дан
ве ли ки успех. На Европ ском
пр вен ству за ве те ра не одр жа -
ном у Шпа ни ји, у Гран Ка на -
ри ји, Ста ни шић је осво јио ти -
ту лу шам пи о на и та ко од бра -
нио тро феј ко ји је за слу жио
и на про шлом пр вен ству Ста -
рог кон ти нен та.

На так ми че њу на ко ме се
над ме та ло 828 уче сни ка из
35 зе ма ља Ста ни шић је осво -
јио злат ну ме да љу у ка те го -
ри ји М7 +100 кг.

У пр вом ме чу је са вла дао
ри ва ла из Фран цу ске, по том
је пред њим оруж је мо рао да
по ло жи и џу ди ста из Гру зи је,
а у тре ћем ко лу наш су гра ђа -
нин ни је имао ри ва ла јер је
так ми чар из Не мач ке пре дао
меч без бор бе. У ве ли ком фи -
на лу Ста ни шић је са вла дао
Укра јин ца Ма ну ка ри ја на, ко -
ји од 2013. го ди не ни је из гу -
био ни је дан меч.

Тре ба ре ћи и то да је ше -
зде сет дво го ди шњи Пан че вац
био ста ри ји од сво јих ри ва ла.

Сва ка част!

СПОРТ
Петак, 2. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ја ка кон ку рен ци ја на
Вла син ском је зе ру

Ав густ пре пун
догађаја

У не де љу, 28. ју ла, одр жан је
пе ти „Вла син ски три а тлон са -
мо пре ва зи ла же ња”, тр ка ко ја
је ујед но би ла и Пр вен ство Ср -
би је у олим пиј ском три а тло -
ну, а уче сни ци су се над ме та -
ли на дис тан ца ма од 1.500 ме -
та ра пли ва ња, 40 км во жње би -
ци кла и 10 км тр ча ња. Ово так -
ми че ње је оку пи ло 153 три а -
тлон ца из: Ср би је, Ма ке до ни -
је, Бу гар ске и Ру му ни је.

По ред пр вен ства др жа ве, као
глав ног над ме та ња, одр жа не су
и две пра те ће тр ке, ко је се бо -
ду ју за СТУ куп. Три а тлон клуб
Та миш се пред ста вио с пет на -
ест сво јих так ми ча ра, ко ји су
осво ји ли је да на ест ме да ља.

Нај зна чај ни ји ре зул тат
оства рио је Мар јан Лу кић, ко -
ји у тр ци олим пиј ског три а -
тло на за слу жио брон за но од -
лич је и на тај на чин по но вио
про шло го ди шњи успех. Три -
јум фо вао је Стра хи ња Тра кић
из Кра гу јев ца, а дру го ме сто
је за у зео Вла ди мир Дан ко из
Но вог Са да.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ОЛИМ ПИЈ СКОМ ТРИ А ТЛО НУ

ТА МИШ УЗ РА МЕ С НАЈ БО ЉИ МА

Зна чај ну по бе ду оства ри ла
је Ања Да ви до вић у тр ци
спринт-три а тло на у ап со лут ној
кон ку рен ци ји, а вре дан је 
и три јумф Лу ке Гли го ри ћа у 

трци су пер спринт-три а тло на за
ка де те.

У над ме та њу мла ђих ка де та
у су пер спринт-три а тло ну Во -
јин Да ви до вић је осво јио злато,

Алек са Ке жић сре бро, а Озрен
Пе ри шић брон зу. Тре ћи је био
и Бог дан Је ла ча, али у тр ци
ка де та. Ања Да ви до вић је би -
ла нај бр жа у спринт-три а тло -
ну за ју ни ор ке. Ру жи ца Са рић
је по бе ди ла у гру пи так ми чар -
ки ста ри јих од пе де сет го ди -
на, док је Игор Со ко лов ски
осво јио брон зу у олим пиј ском
три а тло ну, али у кон ку рен ци -
ји уче сни ка од че тр де сет јед не
до пе де сет го ди на ста ро сти.

Тр ка је би ла из у зет но ква ли -
тет на, јер су, по ред до ма ћих
так ми ча ра, на сту па ли и нај бо -
љи три а тлон ци из Ма ке до ни -
је, Бу гар ске и Ру му ни је, а усло -
ви за так ми че ње би ли су го то -
во иде ал ни, ако се узме у об -
зир да се је зе ро на Вла си ни на -
ла зи на 1.250 ме та ра над мор -
ске ви си не.

Так ми ча ри ТК-а Та миш оче -
ку ју мно го ис ку ше ња и у ав -
гу сту. Уче ство ва ће на за јед -
нич кој ма ни фе ста ци ји са спор -
ти сти ма из гра да Ре ши це у
Ру му ни ји, по том сле ди ка дет -
ски камп у Ка ра та шу, те уче -
шће у тре нинг-кам пу на Див -
чи ба ра ма, тр ка СТУ ку па у
Сом бо ру, а он да и Пр вен ство
Ср би је у су пер спринт-три а -
тло ну 25. ав гу ста у Срем ској
Ми тро ви ци.

СТИ ЖУ ПО ЈА ЧА ЊА У ФК МЛА ДОСТ

ОМОЉ ЧА НИ ЦИ ЉА ЈУ ВРХ

НО ВА СЕ ЗО НА – НО ВЕ АМ БИ ЦИ ЈЕ

БРОЈ НА ПО ЈА ЧА ЊА У СТРЕ ЛИ

НО ВИ УСПЕХ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

СЛАВ КО (ОПЕТ) ШАМ ПИ ОН ЕВРО ПЕ

ША ХОВ СКИ ТУР НИР У БИ ЈЕ ЉИ НИ

„АЉЕ ХИН” ОПРАВ ДАО ОЧЕ КИ ВА ЊА
У Би је љи ни је про шлог
ви кен да одр жан тре ћи
ме ђу на род ни ша хов -
ски тур нир под на зи -
вом „Сло вен ско брат -
ство”. На том пре сти -
жном так ми че њу са мо
два клу ба из Ср би је
има ла су сво је пред -
став ни ке: Срем ска Ми -
тро ви ца и пан че вач ки
„Аље хин”.

На ши мла ди су гра -
ђа ни су и овог пу та оства ри ли
за па же не ре зул та те и још јед -
ном по твр ди ли због че га за у -
зи ма ју сам врх овог спор та у
на шој зе мљи.

У гру пи реј тин го ва них де ча -
ка Ср би ју је пред ста вљао Вук
Ка нач ки, ко ји је по но во од лич -
но играо и осво јио 4,5 по е на.

Ка да је над ме та ње не реј -
тинго ва них игра ча у пи та њу,
треба ре ћи да је у тој гру пи
побе дио Па вле Мар куш, а сре -

брном ме да љом оки тио се Вук
Нов ко вић.

За од лич ну игру у кон ку рен -
ци ји нај мла ђих де вој чи ца
награ ђе не су Ја на Сто шић и
Ти ја на Сав ков, а од лич но су
игра ли и Ва ња Нов ко вић, Пе -
тар Ста мен ко вић и Га ври ло
Бран ко вић.

И по сле над ме та ња у Би је -
љи ни ШК „Аље хин” је на ста -
вио да уве ћа ва ко лек ци ју од -
лич ја с ме ђу на род них тур ни ра.

Фуд бал ски клуб Мла дост
из Омо љи це вр ло озбиљ -
но ра ди у лет њем пре ла -
зном ро ку, па га је по ја -
ча ло не ко ли ко од лич них
игра ча и с њи ма се ства -
ра тим ко ји мо же да на -
пад не пла сман у ви ши
ранг – у Срп ску ли гу „Вој -
во ди на”.

Но ви чла но ви Мла до -
сти по ста ли су до ско ра -
шњи игра чи Ди на ма 1945
Алек сан дар Ја вор и Бра -
ни слав Гра о вац, а клу бу
је при сту пио и на па дач Сла -
вен Ју ри ша, ко ји је та ко ђе
про шле се зо не но сио дрес „бр -
зог во за”, а играо је у хр ват -
ским клу бо ви ма Ци ба ли ја и
Мар со ни ја, као и за пољ ски
Гор ник.

Тим ко ји пред во ди тре нер
Ду шан Ђо кић по ла ко се ком -
пле ти ра. Мом ци вред но ра де
на те ре ну по ред По ња ви це и
ни ко га не би тре ба ло да за чу -
ди ако се Мла дост на ред ног
про ле ћа на ђе у тре ће ли га -
шком дру штву.

More

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

НО ВО СТИ ИЗ СТРЕ ЛИ ЧАР СТВА

МЕ СЕЦ ЈУЛ АК ТИВ НО СТИ ПУН
Так ми ча ри Стре ли чар ског клу -
ба Пан че во би ли су вр ло ак -
тив ни то ком ју ла. Уче ство ва ли
су на два ја ка тур ни ра, а би ли
су и ор га ни за то ри лет њег кам -
па за мла де чла но ве клу ба.

На те ре ну СК-а Ко шут њак
одр жан је пр ви ме мо ри јал ни
тур нир по све ћен Све тла ни По -
по вић. У кон ку рен ци ји 43 стре -
ли ча ра из зе мље и ино стран -
ства уче ство ва ло је два на ест
чла но ва СК-а Пан че во.

Злат не ме да ље су осво ји ли ју -
ни ор ка Бар ба ра Бе кић и ка дет
Јо ван Шпе хар у над ме та њу олим -
пиј ским лу ком, као и ве те ран
Сте фан Жи кић у га ђа њу ком па -
унд сти лом. Сре бр на од лич ја су
за ра ди ли ка дет Сте фан Кља јић
и ве те ран Де јан Фор го, а брон -

за ма су се оки ти ли Дра ган Бр -
за ко вић и Да ни ло Ми о ко вић.

Про шлог ви кен да, та ко ђе на
Ко шут ња ку, одр жан је пр ви тур -
нир под по кро ви тељ ством ком -
па ни је „Ереа”.

Бар ба ра Бе кић је три јум фо -
ва ла у кон ку рен ци ји ју ни ор ки,
па је та ко за слу жи ла и при год -
ну на гра ду ге не рал ног спон зо -
ра – гор њи део тре нер ке. Јо ван
Шпе хар је осво јио сре бро, а Сте -
фан Кља јић брон зу у над ме та -
њу ка де та олим пиј ским лу ком.

Од 20. до 28. ју ла на Чар да -
ку је одр жан и спорт ски камп
СК-а Пан че во. Мла ди чла но ви
овог спорт ског ко лек ти ва су,
по ред кон ди ци о них при пре ма,
ра ди ли и на уса вр ша ва њу тех -
ни ке стре ли чар ства.

ПРО МЕ НЕ У РУ КО МЕТ НОМ КЛУ БУ ДИ НА МО

ПЕТ КО ВИЋ ИДЕ У КА ТАР

Срп ски ру ко мет оста је без јед -
ног од нај бо љих и нај пер спек -
тив ни јих тре не ра. Иван Пет -
ко вић ни је ви ше тре нер Ди на -
ма. Ду го го ди шњи кор ми лар
„жу то-цр них” ка ри је ру на ста -
вља у Ка та ру, где ће ра ди ти
као се лек тор ка дет ске ре пре -
зен та ци је те зе мље.

– Ди на мо је мој клуб за сва
вре ме на. Мно го ми је дао, и
као и игра чу и као тре не ру. За -
то је од лу ка би ла те шка и вр ло
емо тив на. Ду го сам раз ми шљао
и на кра ју од лу чио да при хва -
тим овај иза зов. Ово је но во
по гла вље у мом жи во ту, али
ве ру јем да ће све би ти ка ко
тре ба. Сан сва ког тре не ра је да
во ди не ку ре пре зен та ци ју, за

ме не је ово и част и оба ве за.
Ка дет ска ре пре зен та ци ја Ка та -
ра ће се од 5. ав гу ста при пре -
ма ти у Сло ве ни ји, па ја већ у
не де љу кре ћем пут Ве ле ња, где
ћу се при кљу чи ти но вом ти му.
Ис ко ри стио бих ову при ли ку
да за хва лим свим са рад ни ци -
ма, свим игра чи ма ко је сам
тре ни рао у ових пет-шест го -
ди на, а по себ но упра ви клу ба
са Са шом Па вло вим, Сто ја ном
Ра да но ви ћем и Да ни је лом Су -
бо ти ћем на че лу, јер су омо гу -
ћи ли да наш Ди на мо бу де у
вр ху срп ског ру ко ме та – ре као
је Иван Пет ко вић.

Још јед но по гла вље ру ко мет -
не исто ри је у Пан че ву је за тво -
ре но. Пет ко, срећ но у Ка та ру!

Страну припремио

Александар
Живковић

Фуд ба ле ри Стре ле из Ива но -
ва, ко је пред во ди ис ку сни тре -
нер Ми ло рад Рај ко вић, за поче -
ли су при пре ме за но ву се зо ну
у Пр вој ју жно ба нат ској ли ги.

Ка ко би ре зул та ти би ли бо -
љи, агил на упра ва с пред сед -
ни ком Јо шком Ду ду јем на че -
лу до ве ла је чак де сет но вих
фуд ба ле ра. Стре ли су при сту -
пи ли: гол ман Игор Ва сић
(Спар так 1911), Иван Ка ран -
фи лов ски и Ми лош Ђу ка но -
вић (Мла дост из Омо љи це),
Ми лан Си муљ (Пар ти зан из

Га ја), Љу бо Са рић (Сло га из
Ба нат ског Но вог Се ла), Вла -
ди мир Ђу ри шић и Сте фан Ста -
ни са вље вић (Мла ди рад ник из
Јун ков ца), Зо ран Тел бис и Дар -
ко Аме ри јан (Ди на мо 1945) и
Лу ка Лу кић (Же ле зни чар).

Због ре но ви ра ња те ре на у
Ива но ву, све при ја тељ ске утак -
ми це, про тив БСК-а из Бор -
че, По шта ра, Хај ду ка (Бе о -
град), Про ле те ра (Мра мо рак),
Зве зда ре и ГСП-а По лет, фуд -
ба ле ри Стре ле игра ће у го -
сти ма.
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Борислав
Трајковић,
средњошколац:

     – Ићи ћу на 
море с друштвом.
Остатак лета сам у
свом насељу, 
а увече углавном
излазимо.

Јована Новаковић,
студенткиња:

    – Радно, јер 
похађам праксу 
и учим. На купање 
идем уколико 
имам времена.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Спој
Варница је некад довољна да избије пожар.

    А кап кише да те освежи и умије.

    Свесност да постоје бар две стране сваке приче уме 

    да те натера на сумњу.

    Неопходни су мостови да би запажања спојио.

    Још кад миришу...

    А мисли?

    Оне једноставно теку, без обала између њих.

Кратак
Колико год да траје, недовољно је дуг.

    Животни пут, пламен свеће, секс...

    Или то тако само виде вечно незадовољни.

    Исфрустрирани.

    Унапред решени да буду поражени.

    Неостварени.

    Они други кажу да дужина уопште није важна.

    Већ задовољство због победе и остварености.

Душе
Има ли вечност крај?

    Наравно да не, онда би се звала коначност.

    Да ли је љубав могуће ограничити?

    Никако!

    У супротном, то не би била она, бар не она права.

    Зашто постојимо, одакле смо стигли, куда идемо...

    То су питања душе.

    Она суптилна, с милион могућих одговора.

Данило
Маринковић,
гимназијалац:

     – Сваког дана 
идем на кошарку, 
играм с другарима
баскет. Уживам и
одмарам се.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте

расположени за то да шест

месеци, почев од октобра,

добијате бесплатан

примерак „Панчевца”,

шанса је ту! Довољно је да

на адресу Вука Караџића

бр. 1, с личним подацима,

пошаљете лепу

разгледницу или на имејл

pancevac@pancevac

-online.rs фотографију 

с летовања с назнаком 

где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија

појави на последњој

страни листа закључно 

с бројем који излази 

20. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Галеб и море. Поздрав из Ровиња.
Јелена Ћирић, Панчево

Сања, Јелена,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу

адресу. 

                      Редакција

Нестваран и опуштајући залазак сунца. Поздрав из Сутомора.
Сања Цревар, Панчево


