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При ред бе у знак 
до бро до шли це

Све пан че вач ке основ не и сред ње
шко ле за по че ле су школ ску
2016/2017. го ди ну у че твр так, 1. сеп -
тем бра. Из о стао је штрајк про свет -
них рад ни ка, али су син ди ка ти на ја -
ви ли да ће но вој Вла ди да ти рок од
сто да на, а по том ће усле ди ти об у ста -
ва на ста ве. Си ту а ци ја у по је ди ним
шко ла ма је до ве де на до уси ја ња јер
је још увек на сна зи ме ра ра ци о на ли -
за ци је, а тек кра јем сеп тем бра би ће
за вр шен про цес ре ор га ни за ци је уну -
тар обра зов ног си сте ма ка да је реч о
сма ње њу бро ја за по сле них.

Рас по де ла сло бод них ча со ва још
увек тра је и тек по окон ча њу тог про -
це са би ће про гла ше ни тех но ло шки
ви шко ви. Ове го ди не у пан че вач ке
основ не шко ле упи са ло се 1.186 де -
ча ка и де вој чи ца, а у пр ви раз ред
пан че вач ких сред њих шко ла у че -
твр так је кре ну ло 1.398 ђа ка.

Без об зи ра на све про бле ме и не из -
ве сност, на став ни ци, учи те љи, про фе -
со ри и ђа ци, као и сва ке го ди не, по -

ча со ва на ко ји ма је од штам пан текст
че стит ке гра до на чел ни ка Пан че ва:

„Дра го де те,
Сре ћан ти по ла зак у шко лу. Же лим
ти да с ла ко ћом са вла даш пр ва сло ва,
ко ја ће се ни за ти у ре чи, и пр ве бро је -
ве, ко ји ма ћеш ис пи си ва ти фор му ле.
Же лим ти осам раз и гра них го ди на
уче ња и дру же ња уз по др шку учи те -
ља, тво јих нај ми ли јих и свих нас.
Усва јај лек ци је, сти чи при ја те ље,
вред но ра ди, пом но слу шај. Не ка ти
оце не бу ду на гра да, а не циљ. И не за -
бо ра ви да се играш, јер уз игру и дру -
же ње сва ки за да так лак ше се ре ши.

Че сти там ти по ла зак у пр ви раз ред!”
По ред ње га, све ча но сти у овој

шко ли при су ство ва ли су чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за обра зо ва -
ње мр Та тја на Бо жић и пред став ник
Аген ци је за са о бра ћај, а  том при ли -
ком пр ва ци ма су по де ље ни флу о ре -
сцент ни пр слу ци.

Истим по во дом, Основ ну шко лу
„Све ти Са ва” по се ти ли су за ме ник
гра до на чел ни ка Пре драг Жив ко вић
и Алек сан дар Сте ва но вић, члан
Град ског ве ћа за ду жен за стам бе но-
ко му нал не по сло ве и са о бра ћај и
пред сед ник Ко ми те та за без бед ност
са о бра ћа ја гра да Пан че ва.

Ло кал на са мо у пра ва сва ке го ди не
из два ја сред ства из бу џе та за ре ша ва -
ње акут них про бле ма у обра зов ним
уста но ва ма, та ко да је то ком лет њег
рас пу ста у пан че вач ким шко ла ма
ура ђе но мно го то га. На рав но, обим
по сла умно го ме је за ви сио од ко ли -
чи не нов ца. Не кад је то ви ше, не кад
ма ње, али је шко ла ма ова кав од нос
вла сти пре ма њи ма од ве ли ке по мо -
ћи. Ове го ди не је из дво је но 3,5 ми ли -
о на ди на ра за ре а ли за ци ју ра до ва у
основ ним шко ла ма и 1,4 ми ли о на
ди на ра за уре ђе ње обје ка та пан че вач -
ких сред њих шко ла. З. Станижан
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ПО ЧЕ ЛА ШКОЛ СКА 2016/2017. ГО ДИ НА

БЕЗ ШТРАЈ КА ПРО СВЕТ НИХ РАД НИ КА

у сво јим по здрав ним го во ри ма бо дри -
ли, ука зи ва ли на ва жност обра зо ва ња
и с по но сом упо зна ва ли при сут не са
школ ском исто ри јом, до са да шњим
ус пе си ма ђа ка, пла но ви ма и бу ду ћим
про јек ти ма. Хо ло ви и ход ни ци, па нои
и зи до ви би ли су укра ше ни ко ла жи ма
и цр те жи ма, а по је ди не уста но ве су се
по тру ди ле да на ви део-би му пред ста -
ве ђач ки жи вот. Све у све му, све ча не
при ред бе и рас ко шни ен те ри је ри
умно го ме су до при не ли да пр ви дан
про тек не ле по и оста не упам ћен. Ви -
ше је би ло све ча но не го рад но, а то се
пре те жно од но си на оне ко ји су пр ви
пут се ли у школ ске клу пе.

Ка ко би уче ни ци би ли без бед ни,
са о бра ћај ни по ли цај ци ће до 30. сеп -
тем бра, сва ког рад ног да на, сат вре -
ме на пре по чет ка пр вог ча са, као и
на кон за вр шет ка на ста ве, у ве ћем
бро ју па тро ли ра ти у зо на ма шко ла.

Као што ред на ла же, гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов че сти тао је пр -
ва ци ма и свим уче ни ци ма, ро ди те љи -
ма и на став ни ци ма на те ри то ри ји на -
ше га гра да по че так но ве школ ске го ди -
не. Пр ва ци ма су по де ље ни рас по ре ди

СА О БРА ЋАЈ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА ИС ПРЕД ШКО ЛА

Пан че вач ка са о бра ћај на по ли ци ја ће на те ри то ри ји на ше га гра да спро ве -

сти ак ци ју „Шко ла”, чи ји је циљ уна пре ђе ње без бед но сти уче ни ка. Њени

при пад ни ци ће сва ког рад ног да на од 1. до 30. сеп тем бра у зо на ма обра -

зов них уста но ва и у не по сред ној бли зи ни основ них и сред њих шко ла

спро ве сти ак ци је по ја ча не кон тро ле са о бра ћа ја.

По себ ну па жњу ће обра ти ти на ђа ке пр ва ке. Њи ма ће  пру жа ти по моћ при -

ли ком пре ла ска ко ло во за и оба ве шта ва ће их ка ко нај бе збед ни је да се кре ћу

ули цом. У окви ру при пре ма за по че так школ ске го ди не, пан че вач ка са -

о бра ћај на по ли ци ја је из вр ши ла увид у ста ње са о бра ћај не сиг на ли за ци -

је у зо на ма шко ла. Иа ко су о не пра вил но сти ма ко је су уо че не оба ве ште ни

упра вља чи пу та, оп шта је оце на да је ста ње без бед но сти у зо ни шко ла у

Пан че ву на за до во ља ва ју ћем ни воу. М. Г.

тру ди ли су се да пр ви дан шко ле про -
тек не у пре те жно све ча ној ат мос фе ри.
То се на ро чи то од но си на основ не
шко ле. Ста ри ји уче ни ци су за ђа ке пр -
ва ке и њи хо ве ро ди те ље при ре ди ли
при го дан кул тур но-умет нич ки про -
грам у знак по др шке и до бро до шли це.

Они су пе смом, игром, ре си та ли ма,
му зич ким тач ка ма, ске че ви ма под
ма ска ма и у но шња ма до че ка ли но ву
ге не ра ци ју уче ни ка. Ди рек то ри су их

Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku
Мултијезички додатак – на словачком језику » стране I-VIII

Градоначелник Павлов посетио ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци
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че ња или, на по слет ку, ура де оно без
че га ов де ни ма сла чак не мо же да
про цве та – по ста ну по ли тич ки „ан -
га жо ва ни”. Пре све га и ис кљу чи во у
вла да ју ћој стран ци.

На жа лост, мно ги убр зо схва те да
њи хо ве „не ла жне” др жав не ди пло ме
у ма лој мут ној ба ри пре пу ној кро ко -
ди ла и дру гих реп ти ла не ма ју мно го
шан си по ред хор де „ме га-син ги”
струч ња ка. И та да, по у че ни мак си -
мом да „ође не ма ’ле ба с мо ти ком”,
кре ну да му ља ју...

Ето, та ман је за вр ше но бур но
олим пиј ско ле то, а ка да су уса хла
спорт ско-по ли тич ка пре пу ца ва ња,
вра ти ли смо се у „нор ма лу” – пре -
шли смо на ста ри до бри те рен афе -
ра, об ма на, пре ва ра... А ту је јед на
не про ме њи ва кон стан та – увек је у
глав ној уло зи не ки олош.

Овог пу та, ре ци мо, пре ру шен у по -
зна тог Сер ге ја Три фу но ви ћа, ка ко би
у име глум че ве ху ма ни тар не ор га ни -
за ци је об ма њи вао љу де. Од јед ног
до бро чи ни те ља по ме ну та ва ра ли ца
из Шап ца ус пе ла је да из ву че чи та -
вих 345.000 ди на ра. Ма ша ла...

Ј. Ф.

Па жња: по че ла је школ ска
го ди на!

Нај ва жни ја ово не дељ на ин фор ма ци ја: по че ла је школ ска го ди на. Иа ко
је оп ште по зна та, мо ра мо је на гла си ти због де це, на ше де це!

Во за чи, ако сте се то ком ле та ма ло опу сти ли, ред је да се до ве де те у
ред. Док во зи те, по штуј те пра ви ла, и то не са мо ка да про ла зи те по ред
шко ла – клин це зе и клин ци су сву да по гра ду. Не бу ди те нер во зни, по го -
то во не ују тро, ка да још увек има не раз бу ђе них; де ца че сто и ка сне у
шко лу, па пре тр ча ва ју ули це. Па жња!

Хај де да да мо све што је до нас да на ша са да шњост и бу дућ ност бу де
без бед на.

* * *
Ка да смо већ у обра зов ним уста но ва ма...

За ни мљив је слу чај за ко ји смо чу ли из пр ве ру ке, од про фе со ра фи -
зич ког. У јед ној пан че вач кој сред њој шко ли од ли чан уче ник, ак тив ни
спор ти ста на озбиљ ном ни воу, има са мо јед ну ло шу оце ну: двој ку из фи -
зич ког! И то по кло ње ну.

Има слич них при ча још мно го. По ен та је у то ме да се ча со ви фи скул -
ту ре код нас схва та ју као 45 ми ну та па у зе из ме ђу пре да ва ња и од го ва ра -
ња: че сто се та „па у за” нај бу квал ни је при ме њу је – на фи зич ко по ла раз -
ре да и не оде. Јер се та ко мо же!

Наш обра зов ни си стем је да ле ко од иде ал ног и ни је, на рав но, про блем
са мо у фи скул ту ри, по сто је и мно го ве ћи про пу сти. Али, ако се на ста ви
овај тренд, де ца ко ја се ван на став но не ба ве спо р том и, уз то, ни ко их не
при мо ра ва да бу ду фи зич ки ак тив на у шко ли, има ју све шан се да за пу -
сте сво је те ло у вре ме ка да се тек раз ви ја, а са мим тим по ста ју по тен ци -
јал ни кан ди да ти за до би ја ње кар ди о ва ску лар них и срод них обо ље ња.

Ни смо си гур ни да не ко у ре сор ном ми ни стар ству ми сли о то ме, бар не
озбиљ но. Вре ме је да се ства ри у ве зи са тим про ме не.

* * *
На ста вља мо с на шим лет њим пу шта њем му зи ке. Ле ген дар ни сло ве нач -
ки са став „Лач ни Франц” и њи хов фронт мен Зо ран Пре дин ство рио је
мно ге не ве ро ват не пе сме, ко је ће за у век оста ти у уши ма ро ђе них пре
осам де се тих. За њих, али по го то во за оне не што мла ђе, еми ту је мо хит -
чи ну „Че кај ме”. По себ на вред ност ове вер зи је на хр ват ском (ни смо хте -
ли да пу сти мо ону на сло ве нач ком јер би сте из гу би ли ужи так пот пу ног
раз у ме ва ња тек ста), је сте та што је пре пев на пи сао фе но ме нал ни Ар сен
Де дић.

По че ла је шко ла, све је ма ње пр ва -
ка, а са мим тим и по тре бе за на став -
ним осо бљем. А и на став ни ци се, као
по оби ча ју, увек не што ме шко ље – те
би ма ло да штрај ку ју, те не би... Па
он да бес ко нач ни до го во ри син ди ка -
ла ца с Вла дом и сил на обе ћа ња. Нај -
че шће лу дом ра до ва ња...

Ка да го во ри мо о про све ти, сеп -
тем бар је вре ме ка да по чи њу и упи -
си на фа кул те те. И опет је ак ту ел но
су шта стве но пи та ње – да ли шко лу -
је мо ка др о ве ко ји ни ком ни су по -
треб ни – сил не фи зи ча ре, фи ло зо фе,
по ли ти ко ло ге, де ма го ге, за што не
ре ћи и – прав ни ке, еко но ми сте...?

И он да се та ко ма са љу ди са ипак за -
слу же ним ди пло ма ма на ђе на ули ци,
из гу бље на у вре ме ну и про сто ру, без
ика кве пер спек ти ве и пот по ре др жа ве.

Они спо соб ни и пред у зет ни не ка -
ко се сна ђу, али та квих је у сва ком
дру штву три до пет од сто (то су они
ко ји би ус пе ли и да на Ан тарк ти ку
пин гви ни ма про да ју лед). От при ли -
ке исто то ли ко фа кул тет ски обра зо -
ва них мла дих љу ди, иа ко на ми ши -
ће, ре гу лар но до би је по сао (прем да
је и то мо жда оп ти ми стич на ци фра).
Сви оста ли или ни чи це по бег ну пре -
ко гра не или та во ре на иви ци про сја -

По вра так 
у „нор ма лу”

Ле то ла га но из ми че, а с њим и се зо -
на го ди шњих од мо ра. По чи ње школ -
ска го ди на и, док ла га но кли зи мо у
је сен, вра ћа мо се у сва ко дне вич ну
нор ма лу. Та ко ре ћи нор ма лу, ако се
то ов де икад мо гло та ко на зва ти...

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Мали као велики, знају ко су им идоли. „Yasserstain”! 

У суботу, 27. августа, на платоу Дома омладине  

Снимио Владимир Ђурђевић

• Нај ви ђе ни ји су они љу ди ко ји ужи ва ју па жњу по ли ци је. 
• На род пљу је по ли ти ча ре да их не урек не! 
• Ово је зе мља срећ них љу ди. Све ви ше нас се сме је као луд на
бра шно! 
• Код нас је де мо крат ски ди ја лог до те ме ре пар ла мен та ран да ви -
ше ни ко ни ко га не слу ша! 
• Мо ја же на спа ва у сво јој со би, а ја у сво јој. Има се, мо же се. 

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СМО УЧИ ЛИ ПО ГРЕ ШНУ ИСТО РИ ЈУ. У СТВА РИ, МИ КАО 
НА РОД ОДАВ НО НЕ ПО СТО ЈИ МО. 

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Сад је мо јих пет ми ну та,
без кра ва те рас коп чан.
Ако збри шеш траг ми с пу та,
пле сач сам ко ји пле ше сам.
Сад је мо јих пет ми ну та,
пу шка ма стра же пје ва ју.
А зо ра ка да ноћ про гу та,
оне им пје сме вра ћа ју.
Из да ју ме мо је ми сли
ко је су за бра ње не, знам.
Ал’ кад се вра тим, 
бит ћу онај исти
на ста ни ци што пје ва: 
че е кај ме, че е кај ме...

Да нас су ми бли зу зви је зде,
ста нем на пр сте и већ су ту,
да у џе пу их по не сем,

скло на је сре ћа ви те зу.
И ми слим са мо та кве ми сли
ко је су за бра ње не, знам,
кад се вра тим бит ћу онај исти
на ста ни ци што пје ва: 
че е кај ме, че е кај ме...

Он да ћу би ти хе рој твој
и за на ше вјеч не са те,
и бит ћу вје ша ли ца,
по су да за дје цу,
ка ва у по сте љи 
и љу бав ник са дна.
Ми слим са мо та кве ми сли
ко је су за бра ње не, знам,
кад се вра тим бит ћу онај исти
на ста ни ци што пје ва: 
че е кај ме,че е кај ме...

Че кај ме



Кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Стан ко Па у но вић
НИС-РНП” је у пр вом по лу -
го ди шту ове го ди не из ве ло
ви ше од че тр де сет про гра ма
и на сту па у зе мљи и ино -
стран ству. Ан сам бли, ор ке -
стри и пе вач ке гру пе „Па у -
но ви ћа” уче ство ва ли су на
смо тра ма и фе сти ва ли ма, у
про гра ми ма до че ка ви со ких
зва нич ни ка из ино стран ства,
на сни ма њу те ле ви зиј ских
еми си ја, у про гра ми ма обе -
ле жа ва ња зна чај них да ту -

ма... Оства ре на је и до бра са -
рад ња с дру гим ан сам бли ма,
уста но ва ма кул ту ре у гра ду и
шко ла ма, а наш град је успе -
шно пред ста вљен на мно гим
ма ни фе ста ци ја ма од по кра -
јин ског и ре пу блич ког зна -
ча ја. Ни су из о ста ла ни при -
зна ња. Деч ји ан самбл ни жих
раз ре да осво јио је злат ну
пла ке ту на 55. Му зич ком
фе сти ва лу де це Вој во ди не, а
исто при зна ње до био је и ан -
самбл ви ших раз ре да, ко ји је
тој пла ке ти до дао још јед ну
злат ну са 11. Смо тре деч јих

фол клор них ан сам ба ла Ср -
би је у Ва ље ву. Пр ви из во ђач -
ки ан самбл у ква ли фи ка ци -
ја ма за по кра јин ски фе сти -
вал од ра слих, ко ји ће би ти
одр жан у ок то бру у Ру ми,
осво јио је пр во ме сто.

– Про бе пр вог из во ђач ког
и омла дин ског ан сам бла у
но вој се зо ни по че ле су 22.
ав гу ста, а при пре ме деч јих
ан сам ба ла 1. сеп тем бра.
Оче ку ју нас уче шћа на кон -
цер ти ма, фе сти ва ли ма и ма -
ни фе ста ци ја ма у Су бо ти ци,

Вр ба су, Ру ми, Круп њу, Швај -
цар ској и Ау стри ји. У то ку су
и при пре ме за одр жа ва ње
16. Ет но-гла са, ко ји ре а ли зу -
је мо у са рад њи с До мом
омла ди не, уз по др шку гра да
Пан че ва и По кра јин ског се -
кре та ри ја та за кул ту ру – ка -
же Де јан Три фу но вић, умет -
нич ки ди рек тор ан сам бла.

Упис но вих чла но ва  је у
то ку сва ког рад ног да на од
10 до 13 и од 17 до 20 са ти у
про сто ри ја ма КУД-а, ко је се
на ла зе у До му омла ди не
Пан че во. М. М.

За хва љу ју ћи Те ни ском клу бу
Ди на мо, Пан че во је опет обо је -
но у бе ло. У по не де љак, 29. ав -
гу ста, зва нич но је отво рен тра -
ди ци о нал ни, два де се ти по ре -
ду, тур нир за те ни сер ке и те ни -
се ре до 18 го ди на, по знат по
име ну „ИТФ Ин тер на ци о нал”.

Као и прет ход них го ди на, го -
то во цео свет до шао је у наш
град. Тур нир дру ге ка те го ри је
је од у век био пра ви иза зов за
мла де игра че, па су та ко сво је
пр ве бо до ве упра во на те ре ни -
ма на СЦ-у „Мла дост” осва ја ли
и Но вак Ђо ко вић, Ана Ива но -
вић, Јан ко Тип са ре вић..., а про -
шле го ди не и Ол га Да ни ло вић. 

– За хва лио бих сви ма ко ји
су уче ство ва ли у ор га ни за ци ји
овог тур ни ра. ИТФ-у, ТСС-у,
Гра ду Пан че ву, ЈКП-у „Мла -
дост”, као и свим чла но ви ма
клу ба ко ји су да ли свој до при -
нос. Дра го ми је да овај тур -
нир, ко ји су пре два де сет го -
ди на по кре ну ли Мир ко Бун -
да ло и Дра го мир Ву ко вић, још

увек тра је. И ове го ди не има -
мо так ми ча ре из пр вих сто
ран ги ра них на ИТФ ли сти до
18 го ди на, ка ко у му шкој, та ко
и у жен ској кон ку рен ци ји. У
на шем гра ду тре нут но су де -
вој ке и мом ци с прак тич но
свих кон ти не на та и из свих зе -
ма ља на све ту. У глав ном жре -
бу, ТК Ди на мо има јед ну
пред став ни цу – то је Еми ли ја
Ко ји чић, ко ја се вр ло успе шно
пе ње на ранг-ли ста ма, та ко да

је, за хва љу ју ћи свом вред ном
ра ду и ре зул та ти ма, за слу жи -
ла да без ква ли фи ка ци ја уђе у
глав ни жреб, па од ње оче ку је -
мо со ли дан ре зул тат – ре као је
Сло бо дан Ре жа, пред сед ник
ТК-а Ди на мо.

Ме че ви се игра ју сва ко днев -
но, по чев ши од уто р ка, 30. ав -
гу ста, на те ре ни ма на СЦ-у
„Мла дост”.

– Свим так ми ча ри ма же лим
успе шну спорт ску не де љу и
при ја тан бо ра вак у Пан че ву.

На дам се да ће нас вре ме по слу -
жи ти и да ће мо би ти у при ли ци
да гле да мо леп те нис. По зи вам
пу бли ку да до ђе и пра ти ме че ве,
а још јед ном за хва љу јем сви ма
ко ји су нам по мо гли у ор га ни за -
ци ји – ре као је ди рек тор тур ни -
ра Мла ден Ву ко вић, ко ји је зва -
нич но и отво рио ју би лар ни
„ИТФ Ин тер на ци о нал”.

Фи нал ни ме че ви пла ни ра -
ни су за суботу, 3. сеп тем бра.

А. Ж.

Пан че вач ки књи жев ник
Ву ле Жу рић до бит ник је
Ан дри ће ве на гра де за
2015. го ди ну за књи гу при -
по ве да ка „Тај на цр ве ног
зам ка”. Жи ри је јед но гла -
сно до нео ту од лу ку, а у
ужем из бо ру за ово зна чај -
но књи жев но при зна ње би -
ла су и де ла Ср ђа на В. Те -
ши на – „При че с Мар са” и
Не бој ше Ћо си ћа – „Где је
мој Пе трар ка” – са оп ште но

је из За ду жби не Иве Ан -
дри ћа.

М. М.

АКТУЕЛНО
Петак, 2. септембар 2016.
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ПО ЧЕО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ТУР НИР У НА ШЕМ
ГРА ДУ

ИТФ Интернационал –
двадесето издање

ПО ЧИ ЊЕ ПАФФ

У шест про гра ма 
ше зде се так фил мо ва

Ме ђу на род ни „Пан че во филм
фе сти вал” (ПАФФ) по че ће про -
јек ци јом не мач ког фил ма „То ни
Ер ден” ре ди тељ ке Ма рен Аде у
сре ду, 7. сеп тем бра, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра. Про грам ма -
ни фе ста ци је пред ста вљен је у
уто рак, 30. ав гу ста, на кон фе -
рен ци ји за ме ди је у „Филм ском
цен тру Ср би је” у Бе о гра ду. У
шест филм ских про грам ских
це ли на – ре ви јал них и так ми -
чар ских – би ће при ка за но ше -
зде се так ау тор ских оства ре ња.

О два так ми чар ска про гра ма
– „Све ти о ни ци”, ко ји об у хва та
осам ду го ме тра жних фил мо ва

и „Ра ни ра до ви”, у окви ру ког
има два де сет крат ко ме тра -
жних оства ре ња, го во рио је
Сте фан Иван чић, умет нич ки
ди рек тор и се лек тор. О нај бо -
љем фил му у се лек ци ји „Све -
ти о ни ци” од лу чи ва ће жи ри у
са ста ву: ре ди тељ ка Мар та По -
пи во да (Ср би ја), се лек тор бер -
лин ског филм ског фе сти ва ла
Џејмс Ла ти мер (Ве ли ка Бри та -
ни ја), се лек тор филм ског фе -
сти ва ла у Ро тер да му Јев ге ниј
Гу сје тин ски (Ру си ја), филм ски
кри ти чар Мајкл Пе ти сон (Ве -
ли ка Бри та ни ја) и хр ват ски ре -
ди тељ Зво ни мир Ју рић.

– У се лек ци ји „Ра ни ра до ви”,
од два де сет крат ких оства ре ња
из це лог све та, се дам су де ла
срп ске про дук ци је или ре ди те -
ља из Ср би је ко ји су сни ма ли у
ино стран ству. Жи ри ове се лек -
ци је чи ни ше сна ест сред њо -
шко ла ца из Пан че ва, Бе о гра да
и дру гих гра до ва, а мен то ри ће
им би ти Ни ко ла Љу ца, наш
филм ски ре ди тељ, и ње гов ко -

ле га Ђа ко мо Абру це зе из Ита -
ли је – ка же Иван чић.

У се лек ци ји „The Amazed
Spectator” гле да о ци ће мо ћи да
ви де осам фил мо ва по из бо ру
Ола фа Ми ле ра, јед ног од нај по -
зна ти јих филм ских кри ти ча ра.
У ре ви јал ној ау тор ској се лек ци -
ји „Све тла бу дућ ност” би ће
пред ста вље но три на ест крат ких
фил мо ва мла дог хр ват ског ау -
то ра Иго ра Бе зи но ви ћа.

Про грам хо рор фил мо ва
„По ноћ на је за” об у хва ти ће пет
но вих оства ре ња. Фил мо ве у
овој се лек ци ји ода брао је ре ди -
тељ Џу ли јан Ри чардс.

– За пу бли ку је мо жда нај за -
ни мљи ви ја се лек ци ја „Паф -
фо ра ма”. Она пред ста вља пре -
сек не ких од нај ве ћих фе сти -
вал ских хи то ва из прет ход не
се зо не, за ко је ми сма тра мо да
има ју за ни мљив филм ски је -
зик – ка же Ог њен Гла во нић,
ди рек тор и се лек тор ПАФФ-а.

У окви ру пра те ћег про гра -
ма, 2. сеп тем бра би ће отво ре -
на из ло жба стри по ва Бо ри са
Ста ни ћа, ко ји је и ау тор гра -
фич ког ре ше ња пла ка та – на -
ја ви ла је Ма ри ја Са мар џић,
из вр шна ди рек тор ка.

Хр ват ски ре ди тељ Зво ни -
мир Ју рић одр жа ће ма стер-
клас на ко ме ће се раз го ва ра ти
о филм ској ре жи ји и глу ми.
Ра ди о ни ца „Ма ли филм” пла -
ни ра на је за 3. сеп тем бар у На -
род ној ба шти, а сва ки фе сти -
вал ски дан би ће за вр шен му -
зич ким про гра мом. Фе сти вал
ће тра ја ти до 11. сеп тем бра, а
улаз на све про гра ме је бес -
пла тан. М. М.

Ло кал на са мо у пра ва ће у по -
не де љак, 5. сеп тем бра, у ма -
лој са ли Град ске упра ве ор га -
ни зо ва ти кон фе рен ци ју по во -
дом по чет ка про јек та „Еду куј
се, за по сли се” и јав ног по зи -
ва мла дим не за по сле ним осо -
ба ма за уче шће у про јек ту ко -
ји је у то ку, а отво рен је до 15.
сеп тем бра. 

Про је кат ре а ли зу је Ре ги о -
нал ни еду ка тив ни цен тар
„Ба нат”, уз фи нан сиј ску по -
др шку Ми ни стар ства омла -
ди не и спо р та Ре пу бли ке Ср -
би је и у парт нер ству са Гра -
дом Пан че вом, Ре ги о нал -
ним цен тром за дру штве но-

еко ном ски раз вој „Ба нат” и
књи го вод стве ном аген ци јом
„Бе ба Company” из Пан че ва.

Пла ни ра но је да 30 мла -
дих не за по сле них Пан че ва -
ца са еви ден ци је На ци о нал -
не слу жбе за за по шља ва ње
по ха ђа обу ку из обла сти
пред у зет ни штва, а за три
нај бо ље по слов не иде је би ће
обез бе ђе на фи нан сиј ска по -
др шка у по је ди нач ном из но -
су од 240.000 ди на ра.

Сви за ин те ре со ва ни мо гу
до би ти де таљ не ин фор ма ци -
је на са мој кон фе рен ци ји ко -
је је за ка за на за 12 ча со ва. 

Д. В. 

КУД „СТАН КО ПА У НО ВИЋ НИС-РНП”

Још јед на успе шна 
се зо на

ДЕ ША ВА ЊА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Обу ка за не за по сле не 

ВЕ ЛИ КО ПРИ ЗНА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НИ КУ

Ан дри ће ва на гра да
Жу ри ћу

Пе сник го во рио ду же
од сат и по пе сме и
по е ме

Стварнија од живота

Ве че по е зи је ака де ми ка и
књи жев ни ка Ма ти је Бећ ко ви -
ћа, ко је су ор га ни зо ва ле „Кри -
ла те пе сме” и Град ска би бли о -
те ка, одр жа но је у пе так, 26.
ав гу ста, у чи та о ни ци. Пан че -
вач ке пе сни ки ње Гор да на Вла -
јић и Ми ло са ва Ми ка Па вло -
вић ре ци то ва ле су Бећ ко ви ће -
ву би о гра фи ју и по са мо јед ну
сво ју пе сму јер, ка ко су на ве -
ле, ни су же ле ле ни ми нут вре -
ме на да оду зму го сту. Па вло -
ви ће ва је от кри ла да је ака де -
мик по след њи пут био у Пан -
че ву пре 27 го ди на као њен
гост на Ра дио Пан че ву, у окви -
ру це ло ве чер ње еми си је.

Ду же од сат и по Бећ ко вић
је не у мор но пред ста вљао сво је
пе сме и по е ме, у ко ји ма су
ужи ва ли мно го број ни по што -
ва о ци ње го вог де ла. Он ни је
крио за до вољ ство што се до га -
ђа ју ода звао ве ли ки број љу ди. 

– Сва ки дан слу ша те ка ко је
вре ме по е зи је про шло, да пе -
сни ци ни су оно што су би ли и
ка ко је по е зи ју, пе сни ка и
књи гу сме ни ла јед на дру га ци -
ви ли за ци ја и ме ди ји. А упр кос
то ме, ви сте се од лу чи ли да
до ђе те и слу ша те по е зи ју. А
кад сте од лу чи ли да слу ша те
пе сни ка, зна ли сте да вас ов де

МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ ПО НО ВО У ПАН ЧЕ ВУ

ПО Е ЗИ ЈА ЈЕ ТАЈ НА

не че ка ни ка ква за ба ва, ни му -
зи ка. Не ма чак ни па у за. И као
да сте се и ви за же ле ли сво га
соп стве но га је зи ка, ње го вих
за ко на, ње го вих са зве жђа... –
ка зао је Ма ти ја Бећ ко вић.

Ака де мик је от крио шта је
по е зи ја, али и ко ли ко је она ва -
жна за исто ри ју на шег на ро да. 

– Би ло је сва ко ја ких фор му -
ла ци ја шта је по е зи ја, али она
оста је тај на, а кад би се ра стај -
ни ла, она би пре ста ла да по -
сто ји. Има ли би смо већ ау то -
ма те за пи са ње пе са ма и уба -
ци ва ли же то не да нам не ку, на
од ре ђе ну те му, по же љи ис пи -
шу. Ме ђу тим, тај на оста је не -

рас тај ње на. Ни је слу чај но да
смо ми Ср би на зва ни пе снич -
ким на ро дом и да је у на шој
исто риј ској суд би ни по е зи ја
од и гра ла та ко ва жну уло гу,
као и да је она, та ко ре ћи,
ствар ни ја не го жи вот. О то ме
су на пи са не чи та ве књи ге, сту -
ди је, а још да нас по сто је мла -
ди љу ди ко ји се опре де љу ју за
сту ди је књи жев но сти. Ти мла -
ди љу ди иза бра ли су то за ни -
ма ње и тај жи вот у ком их не
че ка ни ка кво ма те ри јал но бо -
гат ство, не го са мо оно мно го
ду бље и ва жни је. Јед на од
исти на је да у на шем на ро ду,
упр кос све му, жи ве по ве ре ње у

књи гу и убе ђе ње да се у књи гу
не ла же – ре као је Бећ ко вић.

„Кри ла те пе сме” чи не Ми ло -
са ва Ми ка Па вло вић, Иван ка
Рад ма но вић и Гор да на Вла јић.

– Циљ на ших про гра ма је да
по е зи ју нео че ки ва но до ве ду
на нео че ки ва на ме ста, па смо
је та ко го во ри ле у Мик сер ха -
у су, на бро ду, у трам ва ју... Же -
ли мо и да по том ци ма по е зи је
да ру је мо су сре те с не про це -
њи во ве ли ким пе снич ким
име ни ма. Оту да, нај ве ће хва -
ла Ма ти ји Бећ ко ви ћу ко ји је
при хва тио наш по зив – ка за ла
је Гор да на Вла јић. 

М.Ма нић

Кул тур ни цен тар Пан че ва
рас пи сао је кон курс за из ла -
га ње у га ле риј ским про сто -
ри ма у 2017. го ди ни. По зив
се од но си на ау тор ске, са мо -
стал не и груп не из ло жбе, као
и мул ти ме ди јал не про јек те и
про гра ме. Пред ност ће има -
ти ино ва тив ни про јек ти ко ји
ни су већ би ли ре а ли зо ва ни у

га ле риј ским про сто ри ма ове
кул тур не ин сти ту ци је. На
рас по ла га њу су га ле ри је са -
вре ме не умет но сти и Ми ло -
ра да Ба те Ми хај ло ви ћа, као
и фо а је Кул тур ног цен тра.
Кон курс је об ја вљен на сај ту
Кул тур ног цен тра, а отво рен
је до 30. сеп тем бра ове го ди -
не. М. М.

ТРО ФЕ ЈИ ИЗ БЕ О ГРА ДА

Про шлог ви кен да у Бе о гра ду су одр жа на два тур ни ра за
игра че до 18 го ди на на ко ји ма су уче ство ва ли и чла но ви ТК-
а Ди на мо – Ми ла на Ву лин и Дра ган Ом чи кус, ко ји го ди на -
ма ра де с тре не ром Мла де ном Ву ко ви ћем.

Че тр на е сто го ди шња Ми ла на је сти гла до фи на ла, где је пре -
тр пе ла по раз од Бе о гра ђан ке Мие Вуч ко вић, док је Дра ган за -
у ста вљен у по лу фи на лу, али је осво јио пе хар за тре ће ме сто.

М. Бећ ко вић: „По е зи ја је ствар ни ја не го жи вот” 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПАН ЧЕ ВА

Кон курс за из ла га ње у
га ле ри ја ма



Гра до на чел ник Са ша Па влов
и ге не рал ни ди рек тор ПКВ
кор по ра ци је Дра ги ша Пе тро -
вић пот пи са ли су уго вор о по -
слов ној са рад њи у че твр так,
25. ав гу ста, у ма лој са ли Град -
ске упра ве. Уго вор се од но си
на ски да ње 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.

Па влов је том при ли ком ка -
зао да ће ло кал на са мо у пра ва
и да ље ис пу ња ва ти оба ве зе ко -
је су пред ви ђе не За ко ном о
по љо при вред ном зе мљи шту, а
да овај уго вор пред ста вља је -
дан од ко ра ка у том про це су.

– Од бор бе са узур па то ри ма
бит ни ја је до след ност спро во -
ђе ња За ко на о по љо при вред -
ном зе мљи шту. Ка лен дар ски
смо у пе ри о ду ски да ња сун цо -
кре та, али и ку ку ру за, а над ле -
жне слу жбе су бла го вре ме но

од ра ди ле свој део по сла с ци -
љем спро во ђе ња по ме ну тог
за ко на. Ан га жо ва на је ре но -
ми ра на ком па ни ја и за и ста
сам за до во љан што се у овом
слу ча ју ра ди о ПКБ кор по ра -
ци ји, јер то по ка зу је озбиљ -
ност ло кал не са мо у пра ве и це -
ле др жа ве у бор би про тив ове

не га тив не по ја ве – из ја вио је
Па влов.

Го во ре ћи о по вр ши ни узур -
пи ра ног зе мљи шта, он је ре -
као да се јав ни по зив од ви јао
па ра лел но са ин спек циј ским
утвр ђи ва њем чи ње нич ног ста -
ња на те ре ну и да је због то га у
уго во ру на ве де на по вр ши на

ко ја је би ла про це ње на да ће
би ти узур пи ра на.

– Још увек не ма мо ја сно де -
фи ни са ну узур пи ра ну по вр -
ши ну. Ин спек ци ја Ми ни стар -
ства по љо при вре де је је ди на
над ле жна да утвр ди узур пи ра -
ност. Има мо кон ти ну и ра не за -
пи сни ке и ка ко се они бу ду об -
ра ђи ва ли на под руч ју јед не ка -
та стар ске оп шти не, ми ће мо
оба ве шта ва ти из вр ши о ца ра -
до ва, то јест ПКБ – об ја снио је
гра до на чел ник, до дав ши да се
ин спек ци ја на те ре ну су сре ће
с не ве ро ват ним си ту а ци ја ма.

Обра ћа ју ћи се ме ди ји ма,
Пе тро вић је на вео да ПКБ по -
се ду је по треб ну ме ха ни за ци ју,
као и да је у до го во ру с Гра дом
Пан че вом мо гу ће да већ по сле
јед ног да на од пот пи си ва ња
спо ра зу ма поч не ре а ли за ци ја
став ки из уго во ра.

С. П.

4 ПОЛИТИКА

Алек сан дар Ву чић је у По то ча ри ма, у ства ри, на пао сам
се бе јер је ма са та ко ре а го ва ла на ње го ве ра ни је из ја ве о
ре зо лу ци ји о Сре бре ни ци, хап ше њу На се ра Ори ћа и на
још мно го то га. Ни је ни чу до што због то га ни ко ни је мо -
гао да сми ри бур не ре ак ци је гра ђа на.
(Из ја ва Са ди ка Ах ме то ви ћа, по сла ни ка у Пред став нич ком
до му Пар ла мен та БиХ за ру бри ку „Ве ро ва ли или не”.)

* * *

До ста је мр жње. Же ли мо да
што пре до ђе до су сре та нај -
ви ших хр ват ских и срп ских
зва нич ни ка и уве ре ни смо
да ће се то уско ро до го ди ти.
Осу ђу је мо ху шкач ку и рат ну
ре то ри ку и же ли мо да под -
стак не мо здрав ди ја лог, а не
мр жњу и екс тре ми зам.
(Јо сип Клем, је дан од хр ват -
ских бра ни те ља, о ње го вом
апе лу и апе лу ње го вих ко ле -
га за нор ма ли за ци ју од но са
из ме ђу хр ват ских и срп ских
по ли ти ча ра.)

* * *

Срам ме је зе мље у ко јој је „ово” (Зо ран Ми ла но вић, бив -
ши пре ми јер Хр ват ске) би ло на че лу вла де. Он и да ље
вре ђа на ше су се де ко ји ће нам до ве ка оста ти су се ди.
(Ко мен тар хр ват ске књи жев ни це Ве дра не Ру дан по во -
дом оп ту жби ли де ра хр ват ске СДП на ра чун Ср би је и Бо -
сне и Хер це го ви не.)

* * *

Ни ко га не оп ту жу јем да је ком про ми то ван. Ни ти јед ну
је ди ну осо бу. Ја са мо ди јаг но сти ку јем да су гра ђа ни по -
ве за ли Де мо крат ску стран ку с „жу тим ло по ви ма”, да се
осе ћа ју из не ве ре ним и да су нам окре ну ли ле ђа. То су
чи ње ни це. За то мо ра мо не што да про ме ни мо. Про ме не
без но вих љу ди, ко ји би и сим бо лич ки и су штин ски
пред ста вља ли но ву по ли ти ку и ста ре вред но сти у очи ма
ве ћи не на ших би ра ча и сим па ти зе ра, јед но став но ни су
мо гу ће.
(Зо ран Лу то вац, кан ди дат за пред сед ни ка ДС-а, у ин тер -
вјуу за лист „Да нас”.)

КОНЦЕПТ

Во ли чо век да се сам
на па да

– Ова Вла да је у крат ком ро -
ку на пра ви ла мно го ве ли ких
про бле ма свим гра ђа ни ма
Ср би је. Од сма ње ња пен зи ја и
пла та и по ве ћа ња свих по ре -
за, до шли смо у си ту а ци ју да
Ср би ја бу де нај си ро ма шни ја
зе мља у ре ги о ну, а да на ши
гра ђа ни има ју нај ни жи жи -
вот ни стан дард. Ср би ја ви ше
ни је на до бр ом пу ту. Љу ди

ко ји во де ову др жа ву не раз у -
ме ју кон текст и вре ме у ко ме
се жи ви. Сва ког да на уве ра ва -
мо да смо у сва ђи са сви ма у
окру же њу уме сто да не бу де
та ко. Де мо крат ска стран ка
тре ба да се за ла же за су жи вот
и на ста вак ја ких и круп них
ко ра ка ка уво ђе њу европ ских
стан дар да у на шу др жа ву. Да
бисмо ус пе ли у то ме, ти стан -
дар ди пр во мо ра ју да се уве ду
у на шу Вла ду – из ја вио је
Дра ган Шу та но вац, је дан од
не ко ли ко кан ди да та за пред -
сед ни ка Де мо крат ске стран ке
на из бо ри ма ко ји ће се одр -
жа ти 24. сеп тем бра. 

Он је, за јед но са Бра ни сла -
вом Ле чи ћем, по зна тим
глум цем, Та ма ром Три пић и
Иго ром Се ла ком, ко је је
пред ста вио као чла но ве ње -
го вог из бор ног ти ма, 29. ав гу -
ста по се тио Град ски од бор

Де мо крат ске стран ке у Пан -
че ву. Ру ко вод ству и чла но ви -
ма пан че вач ког ДС-а из нео је
основ не цр те свог про гра ма,
као и ста во ве о тре нут ној по -
ли тич кој си ту а ци ји у Ср би ји. 

Пре драг Бо га тин че вић,
пред сед ник Град ског од бо ра
ДС-а, из ја вио је да ће на из бо -
ри ма за пред сед ни ка и пет
пот пред сед ни ка те стран ке

мо ћи да гла са ју сви ко ји су
пла ти ли чла на ри ну и по пу -
ни ли тзв. ре ви зи о ни обра зац,
ко јим по твр ђу ју да су још
увек чла но ви Де мо крат ске
стран ке. 

– Од ка ко је по че ла кам па -
ња за пред сед ни ка ДС-а, Дра -
ган Шу та но вац је тре ћи кан -
ди дат за пред сед ни ка ко ји
нам је пред ста вио свој про -
грам. Пре ње га су то учи ни ли
Бо јан Пај тић и Ср бо љуб Ан -
тић, а иду ћег по не дељ ка би
тре ба ло да у Пан че во до ђе и
Зо ран Лу то вац. Ми смо отво -
ре ни за све кан ди да те за пред -
сед ни ка на ше стран ке јер је то
нор мал на де мо крат ска про -
це ду ра. Спрем ни смо да сва -
ког са слу ша мо и да ви ди мо
шта ну ди, и шта је то што ће
нас убе ди ти да гла са мо за ње -
га – из ја вио је Богатинчевић. 

М. Г. 

Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ЗА ХУК ТА ВА СЕ КАМ ПА ЊА ЗА ИЗ БОР

ПРЕД СЕД НИ КА ДС-а

Шутановац по се тио
Пан че во

Хо ће ли би ти 
санк ци о ни са ни они
ко ји су се обо га ти ли
од по љо при вред ног
зе мљи шта на 
про тив за ко нит 
на чин?

– По во дом осно ва них сум њи
да је би ло озбиљ них и ви ше -
ми ли он ских „мућ ки” ка да је
реч о из да ва њу у за куп др -
жав ног по љо при вред ног зе -
мљи шта, по ста вљам пи та ње
због че га се до са да ћу та ло о
то ме и хо ће ли би ти ка жње ни
они ко ји су се обо га ти ли на
та кав на чин – из ја вио је Пе -
тар Јо јић, пан че вач ки адво -
кат и по сла ник Срп ске ра ди -
кал не стран ке у Скуп шти ни
Ср би је.

Он је на ја вио да ће ових да на
у пар ла мен ту по ста ви ти по сла -
нич ко пи та ње у ко ме ће тра жи -
ти да над ле жни об ја ве по дат ке
о то ме ко ли ко др жав ног по љо -
при вред ног зе мљи шта има у
Ср би ји и на те ри то ри ји Пан че -
ва и због че га до са да шња ми -
ни стар ства по љо при вре де и
ин спек циј ске слу жбе уоп ште
ни су кон тро ли са ли ка ко се оно
из да ва ло у за куп.

Јо јић је на ја вио да ће као
по сла ник Срп ске ра ди кал не
стран ке тра жи ти по дат ке и о
то ме ко ли ко је уго во ра о за ку -
пу за кљу че но, с ко јим по је -
дин ци ма и по ко јим це на ма. 

– Ја сам се ба вио овим про -
бле мом не ко ли ко го ди на и за -
хва љу ју ћи мом за ла га њу, у за -
кон ко јим се ре гу ли ше из да ва -
ње др жав не зе мље уне те су од -

ПЕ ТАР ЈО ЈИЋ, ПО СЛА НИК СРП СКЕ РА ДИ КАЛ НЕ СТРАН КЕ

КА ЗНИ ТИ ОД ГО ВОР НЕ 
ЗА ВИ ШЕ МИ ЛИ ОН СКЕ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ

ред бе у ко ји ма пи ше да пра во
пре чег за ку па мо ра ју да има ју
ин ди ви ду ал ни по љо при вред ни
про из во ђа чи, а не тај ку ни. На -
жа лост, и по ред то га, че сто се
де ша ва ло да се на ли ци та ци ја -
ма за да ва ње зе мљи шта у за куп
по ја ве љу ди ко ји су ку по ва ли
зе мљу у име дру гих и та ко им
омо гу ћа ва ли да се бо га те и
сти чу огром ну про тив за ко ни ту
ко рист – на гла сио је Јо јић.

Он је до дао да овај про блем
ни ка ко не сме да се за та шка,
већ др жав ни ор га ни тре ба ја -
сно да об ја ве да ли је би ло
кри ми на ла ка да је реч о за ку -
пу др жав ног зе мљи шта, као и
да сва сум њи ва ли ца мо ра ју да
сно се за кон ску од го вор ност.

Јо јић: За што се ћу та ло до са да?

ПОТ ПИ САН УГО ВОР С ПКБ-ом

До след ност спро во ђе ња За ко на 
о по љо при вред ном зе мљи шту

ЛСВ ТРА ЖИ ОД НО ВЕ ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА СТИ 

Са чу ва ти пру ге у Вој во ди ни
Ли га со ци јал де мо кра та Вој во -
ди не сма тра да но ва по кра јин -
ска власт тре ба да пре у зме пу -
ну бри гу о же ле знич ком са о -
бра ћа ју и пру га ма у по кра ји -
ни, као и да у са рад њи са ло -
кал ним са мо у пра ва ма са чу ва
овај вид пре во за на вој во ђан -
ској те ри то ри ји.

У са оп ште њу ЛСВ-а на во ди
се да но ва по кра јин ска власт
не сме да до зво ли уки да ње же -
ле знич ког са о бра ћа ја на број -
ним пру га ма на те ри то ри ји
Вој во ди не. ЛСВ ука зу је да се
од укуп но 800 ки ло ме та ра
пру га ши ром зе мље, три че -

твр ти не на ла зи на те ри то ри ји
на ше по кра ји не.

– Док се у Евро пи те жи рас -
те ре ће њу друм ског са о бра ћа ја
и, из ме ђу оста лог, ве ћој упо -
тре би же ле зни це, Ми ни стар -
ство са о бра ћа ја Ср би је пла ни -
ра га ше ње же ле знич ког са о -
бра ћа ја на 800 ки ло ме та ра
пру га ши ром зе мље, од че га
три че твр ти не пред ста вља ју
де о ни це у Вој во ди ни. На те ри -
то ри ји на ше по кра ји не по тре -
бан је же ле знич ки са о бра ћај
ка ко из ме ђу Вр ба са, Сен те,
Бе че ја или Сом бо ра, та ко и
из ме ђу Вр шца и Бе ле Цр кве,

Зре ња ни на и Вр шца, Ши да и
Срем ске Ра че, Сом бо ра и Апа -
ти на, Бе о чи на и Пе тро ва ра ди -
на и број них дру гих ме ста. Та -
мо где се пру га јед ном уга си
те шко ће по но во про ра ди ти.
Га ше ње пру га у по је ди ним
вој во ђан ским ме сти ма је пут
ка га ше њу жи во та у њи ма.
Због то га по кра јин ска власт
тре ба да учи ни све да са чу ва
те пру ге – пи ше, из ме ђу оста -
лог, у са оп ште њу ЛСВ-а. 

Ли га со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не сма тра и да би, без об -
зи ра на то ко ли ко би тро шко -
ви одр жа ва ња же ле знич ких

ли ни ја би ли ве ли ки, но ва по -
кра јин ска власт мо ра ла да их
по кри је и да ор га ни зу је ре дов -
не и тач не по ла ске во зо ва.

То би, по ми шље њу ли га ша,
олак ша ло жи вот ста нов ни ци -
ма Вој во ди не. У са оп ште њу
ЛСВ-а је за та кву тврд њу на ве -
ден кон кре тан при мер. Це на
ђач ке ме сеч не ау то бу ске кар те
из ме ђу Но вог Са да и Бе о чи на
из но си 3.800 ди на ра, а да на
тој ре ла ци ји ни је уга ше на же -
ле знич ка ли ни ја кар та би би ла
знат но јеф ти ни ја и ко шта ла
би ма ње од 1.800 ди на ра. 

М. Г. 

– Гра ђа ни мо ра ју да зна ју
шта су по во дом ово га ура ди -
ли Ми ни стар ство по љо при -
вре де и ње го ве ин спек циј ске
слу жбе. Исто та ко мо ра ју да
до би ју од го вор на пи та ње да
ли ће, ако се утвр ди да је би -
ло зло у по тре ба и не са ве сног
ра да, не ко од го ва ра ти за
ште ту ко ја је при чи ње на. На
при мер, на јед ној од ли ци та -
ци ја за за куп зе мљи шта у Ба -
нат ском Бре стов цу де си ло се
да је јед на осо ба из ли ци ти ра -
ла 152 хек та ра зе мље, иа ко
не ма ни шта од по љо при вред -
не ме ха ни за ци је, а да је он да
дру гом ли цу да ла ту зе мљу у
за куп! По ред то га, на те ри то -
ри ји на ше га гра да из да то је

6.000 хек та ра др жав ног по -
љо при вред ног зе мљи шта, а
не зна се шта се де си ло с пре -
о ста ле три-че ти ри хи ља де
хек та ра. Ор га ни го ње ња ни су
пред у зе ли ни шта по во дом
то га, иа ко по сто ји кри вич но
де ло узур па ци ја по љо при -
вред ног зе мљи шта – до дао је
Јо јић.

Он је до дао и да би, ка да је
о про бле му узур па ци је др -
жав ног по љо при вред ног зе -
мљи шта реч, тре ба ло по ста -
ви ти пи та ње и због че га Де -
мо крат ска стран ка ни је пред -
у зе ла ни шта да спре чи тај
кри ми нал док је би ла на вла -
сти.

М. Глигорић
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За кон Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђа
оба ве зно основ но обра зо ва ње за све
нај мла ђе гра ђа не. То под ра зу ме ва бес -
пла тан упис у шко ле, али из и ску је и
до дат не тро шко ве, ко ји за јед ну про -
сеч ну по ро ди цу уоп ште ни су ма ли.
Сва ког ав гу ста ро ди те љи из вр ћу ско ро
пра зне џе по ве ка ко би за сво је шко -
лар це обез бе ди ли уџ бе ни ке, школ ски
при бор и оде ћу за шко лу. Пи та ли смо
на ше су гра ђа не ка ко из ла зе на крај с
тро шко ви ма шко ло ва ња и да ли је
шко ло ва ње у Ср би ји за и ста бес плат но.

ПРЕ ДРАГ СТАН КО ВИЋ, про гра мер:
– Ни је бес плат но, то је ло гич но.

Мо ја де ца су за вр ши ла шко лу, али
про шао сам кроз то и знам ко ли ко
ко шта то „бес плат но” шко ло ва ње.
Ус пео сам да пре бро дим, али је би ло
те шко, па чак и по ред то га што и су -
пру га и ја ра ди мо. Ипак, по зна јем
љу де ко ји се су сре ћу с тим про бле -
ми ма. Са мо шко ло ва ње је сте бес -
плат но, али по сто ји мно го ства ри ко -
је се мо ра ју ку пи ти, а то су све ске,
ле њи ри, бло ко ви и још сто чу да.

ЈА СНА ЈЕ ЛЕ НИЋ, пред у зет ни ца:
– Ја не мам де це, па ни уну чи ће, али

ге не рал но, ми слим да школ ство ни је
бес плат но. По ред то га, сма трам да је

нај бо ља шко ла „Ла зар Са ва тић” из Зе -
му на. То је це ло днев на шко ла, ту де ца
пре под не иду на на ста ву, а по под не
уче. При том, ро ди те љи у сва ком тре -
нут ку зна ју где су им де ца. То је ком -
плет на шко ла ко ја усме ра ва де цу да са -
ма уче и да ра де, а про фе со ри им по ма -
жу. Ми слим да та ква вр ста шко ло ва ња
тре ба да бу де уве де на у ви ше шко ла.

ДЕ ЈАН ЈО ВА НО ВИЋ, 
елек тро тех ни чар:

– Игром слу ча ја имам јед ног шко -
лар ца ко ји ове го ди не кре ће у пр ви
раз ред. Ми слим да шко ло ва ње ни је
бес плат но јер има мно го тро шко ва.
При ме ра ра ди, раз ли ка из ме ђу мо је
де це је јед на школ ска го ди на и ве ли -
ка је ве ро ват но ћа да мла ђа ћер ка не -
ће мо ћи да ко ри сти уџ бе ни ке  ста ри -
је ћер ке. Ако на не че му тре ба по ра -
ди ти и на не што обра ти ти па жњу, то
је упра во шко ло ва ње.  

ЈО ВАН КА ЗДРАВ КО ВИЋ, 
еко но мист ки ња:

– Шко ло ва ње је ве о ма ску по. Као
мај ка че тво ро де це, и то ву ко ва ца, то
сам нај бо ље осе ти ла. То зна чи да смо
нон-стоп у кре ди ти ма, ди же мо кре ди -
те да би смо де цу шко ло ва ли. Имам три
сту ден та у ку ћи, ћер ка је ове го ди не

упи са ла фа кул тет и опет мо ра мо да
диг не мо кре дит да би смо из гу ра ли ње -
но шко ло ва ње. Нај го ре је што ди пло ме
ов де ни шта не зна че. Ка да де ца за вр ше
фа кул те те, мо ра ју да ра де као про мо -
те ри, ан ке та ри или слич но. То је жа ло -
сно и по ни жа ва ју ће у Ср би ји. Ова др -
жа ва ни шта не ра ди по пи та њу школ -
ства, и то мо гу сло бод но да ка жем.

НЕ ВЕ НА МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, 
ар хи тек тон ски тех ни чар:

– Шко ло ва ње у Ср би ји ни је бес плат -
но, на про тив – ве о ма је ску по. Имам
дво је де це ко ја иду у тре ћи и ше сти
раз ред и пла ти ла сам уџ бе ни ке пре ко
30.000 ди на ра за обо је. По ред то га, ку -
пи ла сам и све ске, ран че ве и дру ги
при бор. Оче ку ју нас и екс кур зи је, ужи -
не и оста ло. Шта је ту бес плат но?

РА ДИ СЛАВ СЕ ДЛА РОВ, про свет ни
рад ник у пен зи ји:

– Шко ло ва ње ни је бес плат но. То
под ра зу ме ва да су уџ бе ни ци мно го
ску пи, а ту је и ком плет на опре ма –
па ти ке, та шне и све оста ло, и то све
иза ђе ве о ма ску по. Ка да из ра чу на те,
по треб но је ско ро 150 евра за ђа ка пр -
ва ка. По што имам ђа ка пр ва ка у по ро -
ди ци, знам ка ква је си ту а ци ја.

Анкетирао К. Балтеану

Ј. ЗДРАВКОВИЋД. ЈОВАНОВИЋ Н. МОМЧИЛОВИЋ Р. СЕДЛАРОВ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЈЕ ШКО ЛО ВА ЊЕ У СР БИ ЈИ ЗА И СТА БЕС ПЛАТ НО?

Школовање на кредит

Ј. ЈЕЛЕНИЋП. СТАНКОВИЋ

Са 122 хек та ра до би је но
пре ко 270 то на 
сун цо кре та 

По ја чан над зор над 
пре о ста лим по вр ши на ма 

Др жа ва је, бар на те ри то ри ји Пан че ва,
по че ла да спро во ди не ке од кључ них
од ред би За ко на о по љо при вред ном
зе мљи шту, ка да су ком бај ни „ПКБ
Кор по ра ци је”, у не де љу, 28. ав гу ста,
по че ли да ски да ју сун цо крет са узур -
пи ра них др жав них по љо при вред них

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Пу не ру ке по сла 
за ре ви зо ре

ПО ЧЕ ЛО СКИ ДА ЊЕ УСЕ ВА СА УЗУР ПИ РА НИХ ЊИ ВА

ДР ЖА ВА РЕ ШИ ЛА ДА ЗА ШТИ ТИ
СВО ЈУ ИМО ВИ НУ

од у ста ла од санк ци о ни са ња узур па -
то ра. Да то ни је та ко не го во ри са мо
ова из ја ва град ске зва нич ни це, већ и
чи ње ни це да су у це лу ак ци ју вр ло
ак тив но укљу че ни сви над ле жни др -
жав ни ор га ни. 

Са го вор ни ца „Пан чев ца” на ве ла је
ка ко по сто је при ме ри да су узур па то -
ри пре те кли власт на не ким пар це ла -
ма, али очи то на соп стве ну ште ту, јер
су ски ну ли зе ле не усе ве ко је те шко
да ће мо ћи да ис ко ри сте осим де ли -
мич но за си ла жу.

– Има мо си ту а ци ју у Гло го њу где је
узур па тор ко ји нам је по знат ски нуо
25 хек та ра. Ње му ће би ти по ну ђе но да
пла ти тро стру ку за куп ни ну, а  уко ли -
ко то не при хва ти пре да ће мо кри вич -
ну при ја ву над ле жном ту жи ла штву на
осно ву за пи сни ка ко ји су са чи ни ли
По љо чу вар ска слу жба, По љо при вред -
на ин спек ци ја и по ли ци ја. По сто ји је -
дан слу чај у До ло ву где су усе ви ски -
ну ти сре ди ном ав гу ста, да кле пот пу но
не зре ли. И за то ће мо пре да ти кри -
вич ну при ја ву про тив не по зна тог из -
вр ши о ца – из ја ви ла је Зо ри ца Ре пац.

Она је на ве ла ка ко је у ве ли кој ме -
ри за вр ше но обе ле жа ва ње узур пи ра -
них пар це ла под со јом, укуп не по вр -
ши не сто ти нак хек та ра, а на ста вља се
и ло ци ра ње по вр ши на за се ја них ку -
ку ру зом. Са же твом те жи та ри це мо -
ра ће још да се че ка, јер ку ку руз на
мно гим ме сти ма ни је до сти гао ни
фа зу во шта не зре ло сти. Не за ви сно до
то га, све узур пи ра не др жав не њи ве
ко је су до сад иден ти фи ко ва не, с ко -
јих род ни је ски нут, би ће под по ја ча -
ним над зо ром. 

Зо ри ца Ре пац је оце ни ла да су сви
ан га жо ва ни над ле жни ор га ни од лич но
са ра ђи ва ли по ка зу ју ћи озбиљ ност на -
ме ра др жа ве да за ве де за ко ни тост у ову
област. Ис та кла је пре дан рад тро је по -
љо при вред них ин спек то ра, ко ји су за
крат ко вре ме об ра ди ли ве ли ке де ло ве
ата ра, и од лич ну аси стен ци ју по ли ци је
без ко је све то не би би ло мо гу ће. 

До са да шњи рад ин спек то ра и оста -
лих слу жби на те ре ну по ка зао је да
пр во бит на про це на ка ко је 3.000 хек -
та ра зе мље бес прав но за у зе то ни је
тач на. На кон две тре ћи не об ра ђе них
по вр ши на уста но вље но је да не ма лу
по вр ши ну за у зи ма ју гро бља и дру ге
вр сте нео бра ди вог зе мљи шта. Осим
то га, Зо ри ца Ре пац је на по ме ну ла ка -
ко је и ста ње усе ва на узу р пи ра ним
ора ни ца ма „ша ре но”, јер су не ке од
њих тре ти ра не на од го ва ра ју ћи на -
чин, док су дру ге пот пу но за ко ро вље -

не и за се ја не ло шим се ме ном, па су
гла ви це сун цо кре та ма ње од пе сни -
це. Упр кос то ме, на ша са го вор ни ца
твр ди ка ко фи нан сиј ски ефек ти не ће
из о ста ти, од но сно да ће др жа ва на -
пла ти ти ште ту. Ду го роч но гле да но,
уко ли ко ак ци ја ски да њем усе ва бу де
из ве де на до кра ја, нај ве ћа ко рист би -
ће уво ђе ње ре да и за ко ни то сти у бу -
ду ће ко ри шће ње др жав не зе мље.

Та ме ра, ме ђу тим, не ће би ти до -
вољ на без спро во ђе ња ко ма са ци је и
за во ђе ња ре да у зе мљи шним књи га -
ма. Ово дру го је по сао Ре пу блич ког
ге о дет ског за во да, а пред ста вља ло је
и ра ни је је дан од глав них про бле ма

Већ ни ци су усво ји ли фи нан сиј -
ски из ве штај Град ске стам бе не
аген ци је за 2015. го ди ну, пре ма ко -
ме је та фир ма има ла не зна тан гу -
би так у по сло ва њу због од ре ђе них
за хва та ња др жа ве, али је то са ни ра -
но из до би ти оства ре не у прет ход -
ним го ди на ма. План ета жног одр -
жа ва ња стам бе них згра да ре а ли зо -
ван је са 95 про це на та, па је оце ње -
но да се ра ди о тен ден ци ји па да
ула га ња ста на ра у одр жа ва ње не -
крет ни на чи ји су вла сни ци јер има -
ју све ма ње нов ца за те по тре бе. У
из ве шта ју је кон ста то ва но да про -
блем и да ље пред ста вља на пла та за -
ку па со ци јал них ста но ва у ко ји ма
жи ве ко ри сни ци раз ли чи тих ви до ва
по мо ћи Цен тра за со ци јал ни рад.
ГСА у тим слу ча је ви ма успе ва да
на пла ти са мо 44 од сто ки ри је.

Град ска вла да је по др жа ла фи -
нан сиј ске из ве шта је за про те клу го -
ди ну не ких се о ских ЈКП-ова с при -
па да ју ћим ре ви зор ским из ве шта ји -
ма о то ме. За ни мљи ви су при ме ри
ко му нал них фир ми БНС и „До ло -
ви”, у ко ји ма су ре ви зо ри на шли
низ не пра вил но сти ве за них за не -
пра вил но књи же ње вред но сти имо -
ви не, „на ду ва них” при хо да, не ре ал -
них по да та ка о по тра жи ва њи ма и
слич но. Све то мо ра ће да бу де от -
кло ње но до кра ја го ди не ка ко би се
у по слов ним књи га ма на шло ре ал -
но ста ње.

Већ ни ци су одо бри ли пре лог да
Град убу ду ће фи нан си ра че твр ти
по ку шај ван те ле сне оплод ње от кад
је Ре пу бли ка од лу чи ла да пла ти
тре ћи по ку шај до би ја ња по том ства.
Пре ма но вој од лу ци, би ће по ме ре на
ста ро сна гра ни ца за же не са 40 на
42 го ди не. Же не у тој до би жи во та
мо ћи ће да кон ку ри шу и за тре ћи
по ку шај ван те ле сне оплод ње, јер
оне не ће мо ћи да кон ку ри шу за ре -
пу блич ка сред ства. Осим то га, убу -
ду ће ће па ро ви има ти пра во да по -
ку ша ју да до ђу до де це и у стра ним
кли ни ка ма. 

Д. В. 

Неке комуналне фирме
мораће да исправе 
податке у пословним
књигама

Град ско ве ће је на сед ни ци одр жа -
ној у уто рак, 30. ав гу ста, усво ји ло
Информaцију о сте пе ну ускла ђе но -
сти пла ни ра них и ре а ли зо ва них ак -
тив но сти, из про гра ма по сло ва ња
јав них пред у зе ћа чи ји је осни вач
Град, за пр вих шест ме се ци 2016.
го ди не. Скра ће но, реч је о по лу го -
ди шњем из ве шта ју о ра ду ко му нал -
них и дру гих град ских фир ми.

Пре ма том до ку мен ту, „Во до вод”,
„Зе ле ни ло” и „Мла дост” по сло ва ли
су у на ве де ном пе ри о ду с гу би ци ма.
При ли ком усме ног пред ста вља ња
из ве шта ја ни су на ве де ни раз ло зи
не га тив них по слов них ре зул та та
ових фир ми, али се у слу ча ју „Во до -
во да” мо же прет по ста ви ти да је реч
о ста ром про бле му из у зет но ви со ке
амор ти за ци је због ве ли ке вред но -
сти имо ви не фир ме, што тра ди ци о -
нал но оп те ре ћу је ње но по сло ва ње
не ути чу ћи на ње ну ефи ка сност.

„Зе ле ни ло” нас је већ на ви кло да
ис ка зу је гу бит ке упр кос то ме што
му Град на раз ли чи те на чи не по ма -
же ди рект ним и ин ди рект ним суб -
вен ци ја ма. Је дан од раз ло га за ова -
кве ре зул та те је сте све ло ши ја за ра -
да од Бу вља ка, а по сто је и дру ги
раз ло зи ко ји би мо гли да бу ду ин те -
ре сант ни за јав ност. Што се „Мла -
до сти” ти че, пре ма до са да шњој
прак си, ова фир ма ра ди с гу бит ком
због то га што не мо же да на пла ти
све услу ге ко је пру жа ко ри сни ци ма.

Сва град ска пред у зе ћа до би ће на -
лог да у што кра ћем ро ку спро ве ду
пре по ру ке ре ви зо ра из ју на ове го -
ди не о спро во ђе њу ра ци о на ли за ци -
је свих тро шко ва и уна пре ђе њу про -
це са по сло ва ња. Осим то га, би ће
упо зо ре на да го ди шње про гра ме по -
сло ва ња мо гу спро ве сти ис кљу чи во
уко ли ко су оне од стра те шког или
др жав ног ин те ре са. 

ХРОНИКА

по вр ши на у Омо љи ци. До сре де, 31.
ав гу ста, са 122 хек та ра у ата ри ма
Омо љи це, Ба нат ског Бре стов ца и
Стар че ва до би је но је ви ше од 270 то -
на ове уља ри це, или у про се ку 2,2 то -
не по хек та ру. Ле ти на је од мах са по -
ља од ве зе на ка ми о ни ма бе о град ског
пред у зе ћа „Агро фи нанс”, с ко јим је
ло кал на са мо у пра ва скло пи ла уго вор
о от ку пу по акон та ци о ној це ни од 30
ди на ра за ки ло грам. Ко нач на це на
сун цо кре та би ће јед на ка мак си мал -
ном из но су по ко ме ће ову ро бу пла -
ћа ти „Вик то ри ја гру па” и „Ди ја мант”.

Био је то пр ви при мер у Ср би ји да
др жа ва на свим ни во и ма озбиљ но
при ме њу је ка зне не ме ре За ко на о по -
љо при вред ном зе мљи шту у слу ча ју
ње го вог бес прав ног ко ри шће ња. По -
чет ку ак ци је ски да ња усе ва при су ство -
ва ли су гра до на чел ник Са ша Па влов,
Ти гран Киш, пред сед ник Скуп шти не
Пан че ва и Зо ри ца Ре пац, ре сор но за -
ду же на чла ни ца Град ског ве ћа.

– Ово је је ди на ак ци ја ко ју мо же мо
да спро ве де мо да би смо при ме ни ли
За кон и за шти ти ли др жав но зе мљи -
ште. Из у зет но ми је дра го што смо на
ова кав на чин да ли ја сан знак да др -
жа ва функ ци о ни ше и да ће мо ста ти
на пут свим узур па то ри ма ка ко би смо
из гра ди ли ја сну аграр ну по ли ти ку за -
сно ва ну на за кон ским ре ше њи ма, где
ће сви ко ји ра де по ште но има ти под -
јед на ке шан се да жи ве од по љо при -
вре де – ре као је Па влов у Омо љи ци.

Слич ну оце ну из ре кла је и Зо ри ца
Ре пац, и до да ла ка ко се ло кал на
власт и сви др жав ни ор га ни с ко ји ма
она спро во ди ове ме ре не ће за у ста ви -
ти, те да ће, осим ве ли ких узур пи ра -
них пар це ла, би ти об ра ђе не и оне ма -
ле од све га два де се так ари.

– Све се ра ди на осно ву за пи сни ка
ре пу блич ке По љо при вред не ин спек -
ци је и сни ма ка ко је је на чи ни ла ан -
га жо ва на ге о дет ска фир ма. По че ли
смо с Омо љи цом, јер су ту ма ло ве ћи
ком плек си узур пи ра ног зе мљи шта и
не што ма ња вла га усе ва. У Омо љи ци
смо ски ну ли сун цо крет са 60 хек та -
ра, а по том и са по вр ши не од 42 хек -
та ра у Бре стов цу. Пла ни ра ли смо да
та мо ура ди мо још, али ни је би ло мо -
гу ће због то га што ме ха ни за ци ја на
не ким ме сти ма ни је мо гла да уђе у
њи ве јер је тло рас ква ше но под зем -
ним во да ма. Осим то га, Ин сти тут
„Та миш” нам је са ве то вао да од ло жи -
мо ра до ве због пре ве ли ке вла жно сти
усе ва на тим пар це ла ма. У Стар че ву
је по жње ве но 20 хек та ра сун цо кре та,

ма да је и ту би ла раз ли чи та зре лост и
вла га. Та мо је оста ло још 58 хек та ра
ко ји су пот пу но не спрем ни за ком -
бај ни ра ње, јер је сун цо крет то ли ко
вла жан да га пче ле још увек об ле ћу.
По сто ји још 80 хек та ра у ко је би тре -
ба ло ући, али смо за кљу чи ли да би
да ље ан га жо ва ње ком бај на због ста -
ња усе ва мо гло да до ве де до оште ће -
ња ме ха ни за ци је, па смо их вра ти ли
у ПКБ, али ће они би ти спрем ни да
се вра те ка да их по но во по зо ве мо –
ис при ча ла је Зо ри ца Ре пац.

Она је на тај на чин од го во ри ла на
гла си не ка ко је од ла зак ме ха ни за ци -
је са по ља знак да је ло кал на власт

при ли ком спро во ђе ња по ступ ка ли -
ци та ци је др жав ног зе мљи шта. Уко -
ли ко др жа ва за и ста же ли да уве де
одр жи во по што ва ње про пи са, мо ра -
ла би да се по за ба ви ра дом ка та стра.

Д. Ву ка ши но вић



Др жа ва бр зо 
ре а го ва ла, али тре ба
са че ка ти ре зул та те 

Рад ни ци фа бри ке „Утва ави о -
-ин ду стри ја” су 22. ав гу ста
зва нич но сту пи ли у штрајк, а
раз лог су не ис пла ће не за ра де
и не ве ри ца да ће уоп ште би ти
по сло ва од ко јих ће за по сле ни
мо ћи да обез бе де пла те. На -
кон то га они су се пи смом
обра ти ли пре ми је ру Алек сан -
дру Ву чи ћу, над ле жним ми -
ни стар стви ма од бра не и при -
вре де, те фир ми „Ју го им порт
СДПР”, пре ко ко је по слу ју већ
осам го ди на, као и гра до на -
чел ни ку Са ши Па вло ву.

Ка би нет пре ми је ра је вр ло
бр зо од го во рио, је дан са ста нак
је већ одр жан у Ми ни стар ству
при вре де, а Па влов је су срет с
рад ни ци ма за ка зао за пе так, 2.
сеп тем бар. Ко ли ко ће вај де би -
ти од све га, тре ба тек да се ви -
ди, јер је и ра ни је би ло ску по ва
на ко ји ма су из но ше ни пла но -
ви за „Утву” и да ва на обе ћа ња,
па је све оста ло на то ме. 

Сло бо дан Ко стић, пред сед -
ник Син ди ка та фа бри ке, ре -
као је да је об у ста ви ра да
прет хо дио тро днев ни штрајк
упо зо ре ња, а пре то га су рад -
ни ци са ми из про те ста по че ли
да га се ма ши не.

– За ра де нам ка сне два ме -
се ца, а ка да смо ми из син ди -

ка та об ја сни ли за по сле ни ма
да ви ше не ма мо уго во ре них
по сло ва од ко јих би смо мо гли
да обез бе ђу је мо за ра де, об у -
ста ва ра да је би ла не из бе жна.
Ди рек тор нас је на го ва рао да
за вр ши мо за по че ти по сао ка ко
би нам ис пла тио бар по ло ви ну
јун ске за ра де, али кад сам га
пи тао шта по сле то га, ни је од -
го во рио – ре као је Ко стић.

Он је не ги рао тврд ње ко је је
То ми слав Бје ло гр лић, ди рек -
тор пред у зе ћа, из нео у не ким
ме ди ји ма о то ме да „Утва”
има уго во ре не по сло ве.

– Је ди ни услов да пре ки не -
мо штрајк је да нам за ра де бу -
ду ис пла ће не, или да ди рек -
тор до ђе и об ја сни за по сле ни -
ма за што не ма пла та, ка да ће
их би ти, ко је то још по сло ве
на вод но има мо, а ни смо их за -

вр ши ли, и ко је крив за то –
ре као је Ко стић.

Он је додао да би фа бри ка
мо гла ла ко да обез бе ди ду го -
роч не по сло ве из ра де ре зер вних
де ло ва за бо инг и ер бас, али је
услов да се у уре ђе ње јед не сру -
ше не фа брич ке ха ле и оспо со -
бља ва ње  по го на гал ва ни за ци је
уло же од ре ђе на сред ства. Ко -
стић је под се тио ка ко је „Ју ги -
ом порт” још у ја ну а ру 2015. у
Мо ста ру ку пио ве ли ке ма ши не
спо соб не да пра ве ре зер вне де -
ло ве, али оне и да ље сто је не -
мон ти ра не. „Утва” би про да јом
имо ви не ко ја јој ни је по треб на
мо гла да до ђе до сред ста ва за
ове ин ве сти ци је, али јој др жа ва
већ го ди на ма не да је одо бре ње. 

Поред то га, про шло је тач но
го ди ну да на од ка да су бив ши
ми ни стар од бра не Бра ти слав

Га шић и Љу бо мир Шу ба ра,
ди рек тор Аген ци је за при ва -
ти за ци ју, по кре ну ли ре ша ва -
ње ста ту са фа бри ке ави о на.
Убр зо по том сме њен је нај пре
Шу ба ра, а по том и Га шић, и
све је ста ло. Ко стић је оце нио
да је „Ју го им порт”, од ко га се
оче ки ва ло да бу де стра те шки
парт нер фа бри ке, та ко ђе од го -
во ран за то што утва ши не зна -
ју ка ква им је суд би на. 

О све му то ме би ло је ре чи у
че твр так, 31. ав гу ста, на са стан -
ку у Ми ни стар ству при вре де,
ко ме су при су ство ва ли пред -
став ни ци Вој ске Ср би је и син -
ди ка ли сти из „Утве”. Ми лан
Три ву нац, по моћ ник ми ни стра,
ре као је да ће пред у зе ће до би ти
са гла сност за про да ју де ла имо -
ви не уко ли ко она ни је под хи -
по те ком чим у Ми ни стар ство
стиг не зах тев за са гла сност. 

Што се ти че ре ша ва ња ста -
ту са фа бри ке, пред став ни ци
Вој ске су пред ло жи ли да се о
то ме раз го ва ра ка да бу ду по -
зва ни чел ни ци „Ју го им пор та”.
Они су под се ти ли ка ко је ра -
ни је нај пре од лу че но да ВЈ
пре у зме „Утву” и зе мун ски
„Те ле оп тик”, а за тим је од лу ка
про ме ње на, па је за пан че вач -
ку ави о -ин ду стри ју тре ба ло
на ћи стра те шког парт не ра.
Сви су оче ки ва ли да ће то би -
ти је ди ни др жав ни тр го вац
оруж јем, али се он и да ље не
из ја шња ва. Д. В. 

ФА БРИ КА АВИ О НА У ШТРАЈ КУ

Не ис пла ће не за ра де и не из ве сна бу дућ ност
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Фи нан си ра ње 
про је ка та из обла сти
спо р та, кул ту ре, 
еко ло ги је, на у ке 
и ху ма ни тар них 
де лат но сти у 2016.

Чак 106 про гра ма за
уна пре ђе ње жи во та 
у Ср би ји

По сао вре дан 110,5
ми ли о на ди на ра

Нафт на ин ду стри ја Ср би је об -
ја ви ла је про шле не де ље ре -
зул та те јав ног кон кур са за до -
де лу нов ца за ре а ли за ци ју
про је ка та из обла сти спо р та,
кул ту ре, еко ло ги је, на у ке и
про је ка та ху ма ни тар ног и со -
ци јал ног ка рак те ра, рас пи са -
ног у са рад њи с ло кал ним за -
јед ни ца ма. Пре ма ре чи ма ме -
наџ мен та, од зив је био ве о ма
ве ли ки (971 при ја ва), што ука -
зу је на то да гра ђа ни ве ру ју
НИС-у, па ру ко вод ство за хва -
љу је свим уче сни ци ма на до -
ста вље ним пред ло зи ма и ин -
те ре со ва њу.

Ка да је реч о на шем гра ду,
ко ми си ја за ода бир про је ка та
по јав ном кон кур су има ла je
озби љан за да так и, на кон ве -
ри фи ка ци је и ева лу а ци је свих
про гра ма, до не ла је од лу ку да
де вет про је ка та пан че вач ких
ор га ни за ци ја, дру шта ва и
уста но ва до би је по др шку ру -
ско-срп ског нафт ног ги ган та.
Нај ви ше нов ца – че ти ри ми -
ли о на ди на ра од укуп но 15,
ко ли ко је НИС на ме нио за по -
моћ на шем гра ду, до био је
Фуд бал ски клуб „Ди на -
мо1945” за по ди за ње ни воа
без бе до но сно-си гур но сних
усло ва на град ском ста ди о ну,
тј. за адап та ци ју глав не ка пи је
на ула ску у ста ди он, као и по -
моћ не ка пи је, ка ко би се по ве -
ћао сте пен си гур но сти гле да -
ла ца, за шти та клуп ске ин фра -
струк ту ре и по крет не имо ви не
клу ба. По том сле ди За вод за
јав но здра вље, ко ји је за на бав -
ку опре ме, што ће ство ри ти
усло ве за по ве ћа ње оби ма и
вр сте ис пи ти ва ња у ми кро би о -

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ЈАВ НОГ КОН КУР СА НАФТ НЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ СР БИ ЈЕ

ПО ДР ШКА ЛО КАЛ НОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ
ло шкој ла бо ра то ри ји, до био
3.136.046 ди на ра. Кул тур ни
цен тар ће и ове го ди не има ти
фи нан сиј ску по др шку НИС-а
ка да је реч о ре а ли за ци ји 19.
Пан че вач ког џез фе сти ва ла
(2.639.789), а за по сле ни у До -
му за ли ца са оште ће ним ви -
дом „Збри ња ва ње” мо ћи ће да
опре ме про сто ри је ко је ће слу -
жи ти као ме сто оку пља ња и
ин тер ак ци је за сла бо ви де и
сле пе (1.053.504).

Сва удру же ња гра ђа на и
дру ге не про фит не уста но ве с
те ри то ри ја де сет оп шти на и
гра до ва с ко ји ма је ру ско-срп -
ски нафт ни ги гант пот пи сао
спо ра зум кон ку ри са ли су за
фи нан сиј ску по др шку про јек -
ти ма из обла сти спо р та, кул -
ту ре, за шти те жи вот не сре ди -
не, на у ке и по мо ћи со ци јал но
угро же ним гру па ма. Укуп на

вред ност це лог про јек та из но -
си 110,5 ми ли о на ди на ра и он
се оства ру је у окви ру кор по -
ра тив ног про гра ма НИС-а
под на зи вом „Са рад ња ра ди
раз во ја”, а рок за ре а ли за ци ју
про је ка та је 31. март 2017. го -
ди не.

Већ осму го ди ну за ре дом
НИС ре а ли зу је про грам са -
рад ње с ло кал ним за јед ни ца -
ма у Ср би ји и то ком тог пе ри -
о да он је по стао пре по зна -

тљив кор по ра тив ни бренд
ком па ни је. Нафт на ин ду стри -
ја Ср би је, у окви ру са рад ње с
ре ги о ни ма, да је љу ди ма мо -
гућ ност да по кре ну свет у бо -
љем прав цу, та ко што са ми
од ре ђу ју при о ри те те ло кал не
за јед ни це у ко јој жи ве. Ме -
наџ мент тог ре ги о нал ног ги -
ган та дао је шан су сви ма ко ји
же ле да ме ња ју свет на бо ље
да не што кон крет но ура де.
Се лек ци ју про је ка та је оба ви -
ла ко ми си ја са ста вље на од
пред став ни ка НИС-а и кон -
крет не ло кал не за јед ни це на
ко ју се про је кат од но си, во де -
ћи ра чу на о то ме да се рав но -
мер но пру жи по др шка про -
јек ти ма из свих обла сти ко је
су пред мет кон кур са (енер ги -
ја спо р та, кул ту ра без гра ни -
ца, енер ги ја зна ња, по моћ со -
ци јал но угро же ним гру па ма,

за шти та жи вот не сре ди не),
као и о ре ле вант но сти про -
бле ма ко ји ма се про је кат ба ви
у од но су на по тре бе ло кал не
за јед ни це.

Ја сно ћа и је дин ство по ста -
вље них ци ље ва, пред ло же них
ак тив но сти и оче ки ва них ре -
зул та та, одр жи вост про јек та и
оправ да ност бу џе та у од но су
на пред ло же не ак тив но сти та -
ко ђе су би ли кри те ри ју ми ко -
ји ма се ко ми си ја во ди ла.

Да под се ти мо, пре не ко ли -
ко ме се ци пот пи са ни су уго -
во ри с Но вим Са дом, Ни шом,
Пан че вом, Зре ња ни ном, Ки -
кин дом, Но вим Бе че јем, Жи -
ти штем, Ка њи жом и Ср бо -
бра ном. Спо ра зум под ра зу -
ме ва по бољ ша ње укуп не дру -
штве не и ин ве сти ци о не кли -
ме и ве ће уче шће НИС-а у ре -
ша ва њу кон крет них ло кал -
них про бле ма и ре а ли за ци ји
про је ка та. Кон курс ни је био
на ме њен фи нан си ра њу ак -
тив но сти по ли тич ких стра на -
ка, вер ских и ре ли гиј ских
гру па ци ја, а ко ми си ја ни је
раз ма тра ла ни по је ди нач не
мол бе ко је су се од но си ле на
сту ди је, уче шће на кон фе рен -
ци ја ма, тро шко ве сме шта ја,
ис хра не и слич но.

Про грам „За јед ни ци за јед -
но” осми шљен је с ци љем уна -

пре ђе ња ква ли те та жи во та и
раз во ја ло кал них за јед ни ца у
ко ји ма НИС по слу је. Све сна
да успех ни је пот пун док се не
по де ли са окру же њем, ком па -
ни ја већ осму го ди ну за ре дом
успе шно ре а ли зу је и по др жа ва
дру штве но од го вор не про јек -
те, а до са да је кроз овај про -
грам уло же но го то во 800 ми -
ли о на ди на ра и по др жа но ви -
ше од 760 про је ка та.

З. Станижан

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, мастер инжењер за шти те биља

МИ НИ СТАР НЕ ДИ МО ВИЋ ПО НО ВО 
С ПАН ЧЕВ ЦИ МА

Оп ти ми зам на 
по чет ку ман да та 

По стиг ну та 
са гла сност о ва жним
пи та њи ма 

Но ви ми ни стар по љо при вре -
де Бра ни слав Не ди мо вић
при мио је у сре ду, 25. ав гу -
ста, чел ни ке удру же ња „Пан -
че вач ки ра та ри” и „Аграр ни
фо рум Пан че во” Јо ва на Не -
го ва на и Зо ра на Сеф ке рин -
ца, на њи хов зах тев, и с њи ма
раз мо трио не ко ли ко ва жних
пи та ња из обла сти агра ра.

Два удру же ња су на кон то -
га кон ста то ва ла да је раз го -
вор про те као у отво ре ном и
кон струк тив ном то ну, уз за -
кљу чак свих уче сни ка да раз -
ме на ми шље ња тре ба да бу де
на ста вље на, ка ко би про бле -
ми по љо при вре де би ли ре -
ша ва ни ин сти ту ци о нал но.

На сто лу је би ло не ко ли ко
ста рих те ма, као што су це не
по љо при вред них про из во да,
суб вен ци је и из ме не За ко на
о по љо при вред ном зе мљи -
шту. Сеф ке ри нац и Не го ван
су за кљу чи ли да се раз го во ри
о утвр ђи ва њу од го ва ра ју ће
це не сун цо кре та ово го ди -
шњег ро да кре ћу у до бр ом
прав цу, уз уве ре ње да ће би -
ти за вр ше ни на за до во ља ва -
ју ћи на чин. 

Они су пре не ли да ће по -
сто је ће суб вен ци је за ин ве -
сти ци је и на бав ку ме ха ни за -
ци је би ти за др жа не уз про ши -
ре ње спи ска по љо при вред них
ма ши на и сма ње ње ка мат них
сто па. На са стан ку је кон ста -
то ва но да би Ми ни стар ство
мо гло по но во да ис пла ћу је
ре грес за ди зел-го ри во, уко -
ли ко Вла да, за хва љу ју ћи су -

фи ци ту ре пу блич ког бу џе та,
ура ди ње гов ре ба ланс и из -
дво ји од го ва ра ју ћа сред ства. 

„Пан че вач ки ра та ри” и
„Аграр ни фо рум Пан че во”
за тра жи ли су да се у бу џе ту
за 2017. пла ни ра не ка да шњи
из нос под сти ца ја од 12.000
ди на ра по хек та ру, на шта је
ми ни стар Не ди мо вић од го -
во рио да ће се бо ри ти да сле -
де ће го ди не сред ства на ме -
ње на агра ру бу ду уве ћа на за
10 про це на та у од но су на
ово го ди шња.

Не го ван и Сеф ке ри нац су
по здра ви ли на ја ву да ће би -
ти отво ре на кан це ла ри ја за
мла де по љо при вред ни ке,
ко ја би тре ба ла да тој ка те го -
ри ји про из во ђа ча пру жи ве -
ћу по др шку др жа ве не го до
са да.

Ми ни стар и чел ни ци ових
удру же ња раз ма тра ли су и
зах тев па о ра да За кон о по -
љо при вред ном зе мљи шту бу -
де из ме њен. Не ди мо вић је
обе ћао да ће у тај акт би ти
уне те нор ме ко је ће, по узо ру
на Ма ђар ску, Пољ ску и Сло -
вач ку, спре ча ва ти стран це да
ку пу ју њи ве у Ср би ји. На и ме,
пре ма тек сту Спо ра зу ма о
ста би ли за ци ји и при дру жи -
ва њу, ко ји је пот пи сан са
Европ ском уни јом, стран ци
сти чу пра во на ку по ви ну зе -
мљи шта од сеп тем бра на ред -
не го ди не. Сва до ма ћа по љо -
при вред на удру же ња и асо -
ци ја ци је у ви ше на вра та ис -
ти ца ли су зах тев да то бу де
за ко ном за бра ње но, ка ко би
се обез бе дио оп ста нак срп -
ских про из во ђа ча хра не. 

Д. В.

Ра ди се о бо ле сти ко ју иза -
зи ва гљи ва Ustilago maydis, а
код нас ве ро ват но не ма њи ве
на ко јој се она не ја вља. Ме -
ху ра сти гар ку ку ру за обич но
за хва та је дан до два про цен -
та би ља ка, а рет ко кад и до
пет од сто усе ва, ка да не иза -
зи ва ве ће еко ном ске ште те.
Ре ђе се де ша ва да бо лест до -
стиг не епи фи то тич не раз ме -
ре (из не на да се ја ви и бр зо се
ши ри на ве ли ким по вр ши на -
ма), ка да мо же да за хва ти од
50 до 90 про це на та би ља ка. 

Ва жно је на по ме ну ти да
спо ре ове биљ ке ни су ток -
сич не, за раз ли ку од спо ра
Fusariuma, те да не иза зи ва ју

ни ка кве те го бе код до ма ћих
жи во ти ња. 

Гљи ва иза зи вач бо ле сти
на па да све над зем не де ло ве
ку ку ру за (ста бло, ру ка вац,
лист, ме тли цу, клип). Твор на
тки ва биљ ке су по себ но осе -
тљи ва на бо лест, па се на њи -
ма обра зу ју ме ху ра сте из ра -
сли не – гу ке или ту мо ри сун -
ђе ра сте са др жи не. Они су у

по чет ку чвр сти, све тле бо је и
по кри ве ни су глат ком оп -
ном. Ка да са зру, оп на по ста -
не там на и по чи ње да пу ца, а
кроз пу ко ти не се осло ба ђа
там на ма са спо ра ове гљи ве.
Нај ве ћи ту мо ри фор ми ра ју
се на кли пу.

Бо лест мо же да се ја ви у ве -
ћој ме ри ако на кон пе ри о да
су шног вре ме на пад не много
ки ше, а клип још увек ни је за -
вр шио раз вој. Та да он на ста -
вља да ра сте, из ра ста из ко му -
ши не и, по што је не за шти ћен,
ла ко до ла зи до за ра зе. 

Осло бо ђе не спо ре гљи ве
па да ју на окол но тло и пред -
ста вља ју је ди ни из вор за ра зе

за на ред ну
про из вод ну
г о  д и  н у .
Спо ре кли -
ја ју то ком
ве ге та ци је
ку ку ру за, а
ве тар их
раз но си до
би ља ка ко је
су осе тљи ве
у тој фа зи
р а з  в о  ј а .
Спо ре по -
чи њу да

кли ја ју већ при спољ ној тем -
пе ра ту ри од осам сте пе ни
цел зи ју са.

Ме ху ра ста гар ку ку ру за су -
зби ја се ме ха нич ким ме ра ма
у ко је спа да ју по што ва ње пло -
до ре да, па жљи ва ме ђу ред на
об ра да усе ва да не би до ла зи -
ло до оште ће ња би ља ка, те
укла ња ње и спа љи ва ње за ра -
же них ста бљи ка ку ку ру за. 

Ме ху ра сти гар 
ку ку ру за 



Јав но пред у зе ће „Вој во ди на -
шу ме” упу ти ло је апел ши рој
јав но сти у ко јем по зи ва гра -
ђа не да не ства ра ју ди вље де -
по ни је и не оста вља ју от пад у
шу ма ма. Ово пред у зе ће то -
ком це ле го ди не, у окви ру
ак ци је „Не пр љај – не маш
из го вор”, укла ња иле гал не
де по ни је, као и от пад ко ји се
на ро чи то го ми ла у ви кен да -
шким на се љи ма и на ме сти -
ма ко ја су пред ви ђе на за оку -
пља ње гра ђа на. По др шку у
овој кам па њи пру жа ју не вла -

ди не ор га ни за ци је, ло вач ка
и ри бо ло вач ка удру же ња,
шко ле и ло кал не за јед ни це.

СПОРТ/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ША ХОВ СКИ ШАМ ПИ О НАТ СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА

ЈОШ ЈЕ ДАН МАР КОВ БЉЕ САК
Сјај ни ре зул та ти 
на шег мла дог 
су гра ђа ни на

Нај у спе шни ји у 
се лек ци ји Ср би је

Европ ско пр вен ство у ша ху за
игра че од осам до осам на ест
го ди на одр жа но је од 17. до
28. ав гу ста у Пра гу. Ова нај ве -
ћа ша хов ска ма ни фе ста ци ја
на Ста ром кон ти нен ту тра ја ла
је го то во две не де ље, а об у хва -
ти ла је пре ко 2.500 уче сни ка
из 49 зе ма ља.

Тим ре пре зен та ци је Ср би је
чи ни ло је 19 на ших нај бо љих
мла дих ша хи ста, ме ђу ко ји ма
је био и осмо го ди шњи Пан че -
вац Мар ко Ми ла но вић, тро -
стру ки ка дет ски пр вак Ср би је.

Ре зул тат ко ји је Мар ко
оства рио вре дан је ве ли ког по -
што ва ња. Са се дам по бе да у
де вет пар ти ја, он је по де лио
дру го ме сто, осво јив ши са мо
по ла по е на ма ње од пр во пла -
си ра ног, а укљу чу ју ћи до дат не
кри те ри ју ме за пла сман – за у -
зео је ше сто ме сто.

У окви ру пр вен ства одр жа -
ни су и тур ни ри у убр за ном и

Апел

бр зо по те зном ша ху, на ко ји ма
је Мар ко осво јио дру го, од но -
сно пр во ме сто. Та кви ре зул -
та ти ви ше и не чу де, јер је наш
мла ди су гра ђа нин пр вак Ср -
би је у бр зо по те зном ша ху, и то
у кон ку рен ци ји игра ча две го -
ди не ста ри јих од се бе.

Иа ко нај мла ђи у на шем ти -
му, Мар ко Ми ла но вић је био

нај у спе шни ји члан ка дет ске се -
лек ци је Ср би је. Ко ли ко је на -
пре до вао и ка ква је ње го ва фор -
ма, све до чи и чи ње ни ца да је
ње гов та ко зва ни „реј тинг пер -
фор манс” (сна га игре), ко ји је
оства рио на шам пи о на ту у Пра -
гу, ви ше од 500 по е на из над ње -
го вог ме ђу на род ног реј тин га.

По сле бри љант ног на сту па
за ре пре зен та ци ју Ср би је на
Пр вен ству Евро пе, сле де ћи
Мар ков меч у на ци о нал ном
дре су за ка зан је за 17. сеп тем -
бар, ка да ће би ти одр жан ин -
тер нет меч из ме ђу Ср би је и
Сло ве ни је. 

А. Живковић

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

За хук та ва ју се шам пи о на ти у
ни жим фуд бал ским ли га ма у
на шој зе мљи. Про шлог ви кен -
да су на про гра му би ле утак -
ми це тре ћег ко ла, а у два раз -
ли чи та ран га пан че вач ки клу -
бо ви су за бе ле жи ли по ло ви -
чан успех...

У Срп ској ли ги „Вој во ди на”
фуд ба ле ри Же ле зни ча ра пре -
тр пе ли су по раз у Вр шцу од
исто и ме ног до ма ћи на с 2:1.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Алек сан дар Сте ва но вић до бро
су отво ри ли меч, би ли су за
ни јан су бо љи од ри ва ла, а пр -
ви су и до шли у вођ ство. Играо
се пет на е сти ми нут утак ми це
ка да је у ше сна е стер цу до ма -
ћег ти ма сру шен Да ни ло Ко -
ва че вић, на па дач по пу лар не
„ди зел ке”. Глав ни су ди ја су -
сре та оправ да но је до су дио је -
да на е сте рац, а си гу ран ре а ли -
за тор нај стро же ка зне био је
ка пи тен Жељ ко Стај чић: Вр -
шац –Же ле зни чар 0:1.

Дру го по лу вре ме до не ло је
пот пу ну до ми на ци ју фуд ба ле -
ра из Вр шца, али и бла гу на -
кло ност де ли ла ца (не)прав де
ка до ма ћем ти му... У та квом
од но су сна га, али и с при лич -
но бле дом игром, фуд ба ле ри
Же ле зни ча ра ни су се нај бо ље
сна шли, па је усле дио пре о -
крет. Вр шча ни су из јед на чи ли
у 60. ми ну ту, а у 80. су и дру ги
пут са вла да ли гол ма на Ка та -

ни ћа, па су ус пе ли да осво је
сва три бо да: Вр шац –Же ле -
зни чар 2:1.

По сле три ко ла, „ди зел ка”
за у зи ма ше сто ме сто у Срп ској

ли ги „Вој во ди на”, а у не де љу,
4. сеп тем бра, на свом те рену
до че ку је Ду нав из Ста рих Ба -
но ва ца. Утак ми ца на СЦ-у
„Мла дост” по чи ње у 16.30.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 на -
ста ви ли су по бед нич ки по ход
у Вој во ђан ској ли ги „Ис ток”.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Ср ђан Жи вој нов оства ри ли су
и тре ћу „ве за ну” по бе ду, а ово -
га пу та на Град ском ста ди о ну
„оруж је су мо ра ли да по ло же”
Ко вин ци: Ди на мо 1945 – Рад -
нич ки 6:1.

Иа ко су го сти пр ви до шли у
вођ ство, то Пан чев ци ма ни је
сме та ло да оства ре још је дан
убе дљив три јумф. Го ло ве за
Ди на мо 1945 по сти гли су Не -
бој ша Ар бу ти на (два), Не ма ња
Ни ко лић (три) и Бра ни слав
То шић.

Пан чев ци су на пр вом ме сту
на та бе ли с де вет осво је них
бо до ва, а пред сто је ћег ви кен -
да ће го сто ва ти у Ко ва чи ци,
где ће од ме ри ти сна гу са Сла -
ви јом. А. Ж.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

КО ВИН ЦИ МА ПУ НА МРЕ ЖА

Пе ти „Еко-Арт са јам” одр -
жан је у су бо ту, 27. ав гу ста, у
„Авив пар ку”, у окви ру
„Green Days” фе сти ва ла. Из -
ла га чи на овој ма ни фе ста ци -
ји би ли су кре а тив ни ства ра -
о ци, про из во ђа чи здра ве
хра не, као и мла ди ди зај не -
ри и ен ту зи ја сти ко ји су као
основ ну си ро ви ну ко ри сти ли
ре ци кла бил не ма те ри ја ле.
Ме ђу уче сни ци ма ово го ди -
шњег сај ма би ли су и пред -
став ни ци раз ли чи тих удру -
же ња гра ђа на. По се ти о ци су
има ли при ли ку да ви де и ку -
пе при род ну ко зме ти ку, мед,
али и на кит, кор пи це и тор -
би це на пра вље не од па пи ра,

но ви на, др ве та, елек трон -
ског от па да, рај сфер шлу са...

Као и прет ход них го ди на,
у са рад њи са „Хи ги је ном”,
ор га ни зо ва но је при ку пља ње
ре ци кла жни ог от па да, та ко
да су гра ђа ни у за ме ну за пет
ли мен ки и пет пла стич них
фла ша до би ја ли ма ји це у
зна ку „Green Days”-а. У
окви ру ово го ди шњег про гра -
ма, у Ба ру та ни су одр жа на
два ча са зум бе, та ко да су на -
ши су гра ђа ни ве жба ли уз ла -
ти но му зи ку. На сту пом уче -
ни ка му зич ке шко ле „Ги тар -
та” за вр шен је ово го ди шњи
еко-са јам.

З. Ст.

ОДР ЖАН ЕКО-СА ЈАМ

Ма ји це на по клон

КА ЧА РЕВ ЦИ СЕ НЕ ША ЛЕ
У Пр вој ју жно ба нат ској ли ги про шлог ви кен -

да је од и гра но дру го ко ло, а нај у бе дљи ви ју

по бе ду оства ри ли су фуд ба ле ри Је дин ства ко -

ји су у Ка ча ре ву са вла да ли Цр ве ну зве зду са

6:0.

Пар ти зан је у Га ју био бо љи од Стре ле из

Ива но ва (2:1), док је Бо рац у Стар че ву ми ни -

мал ним ре зул та том са вла дао Сло гу из Ба нат -

ског Но вог Се ла (1:0). По лет је у Ја бу ци

са вла дао Ју го сла ви ју с 2:0, а Мла дост из

Омо љи це је у Цре па ји три јум фо ва ла над Вој -

во ди ном с 3:1.

У сре ду, 31. ав гу ста, на про гра му је би ло че -

твр то ко ло, а пред сто је ћег ви кен да, у пе тој рун -

ди, у Га ју игра ју Пар ти зан и Бо рац, у Уљ ми се

са ста ју Пар ти зан и Стре ла, а у Ја бу ци Ју го сла -

ви ја и Сло га. У дер би ју ко ла, Је дин ство у Ка -

ча ре ву до че ку је Мла дост из Омо љи це.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ

СТАНОЈЕВИЋ НА ШЕСТОМ МЕСТУ
Милош Станојевић, члан ВК-а
Тамиш, једини сениор у срп-
ској репрезентацији на Свет-
ском првенству у Ротердаму,
такмичење у скифу за лаке ве-
слаче окончао је на шестом
месту. У финалу, које је одр-
жано 27. августа, постигао је
резултат 7:49.03. Злато је при-
пало такмичару из Ирске, сре-
бро је зарадио мађарски ве-
слач, а бронзу репрезентати-
вац Словачке. 

Наш „лакић”, који је про-
шле године на Светском пр-
венству освојио бронзу у
овој дисциплини, самим
пласманом у финале забеле-
жио је велики успех, тим
пре што је у овој конкурен-
цији било пријављено чак 25
чамаца (највише када је реч

о сениорима) и што је већи
део ове сезоне провео у че-
тверцу без кормилара, који
на крају није успео да се
квалификује за Олимпијске
игре у Рију.

– У финалу је дувао јак
бочни контра ветар, а ја сам
веслао у првој стази која је
била највише на удару. Ис-
поставило се да је требало
много јаче да запнем у полу-
финалу јер бих, да сам био
први или други, имао много
бољу стазу у борби за одлич-
ја. Овако, поред изузетних
противника, имао сам и ло-
ше услове, тако да није мо-
гло боље. Све у свему, преза-
довољан сам. У скиф сам
ушао месец и по дана пред
почетак шампионата у Хо-

ландији. Упркос свему, ус-
пео сам у Ротердаму да први
пут у каријери, и то у полу-
финалу, извеслам резултат
испод 6:55 – 6:54.15, што ми
је био главни циљ и пресре-
ћан сам због тога. И даље на-
предујем, а постоји још про-

стора за побољшање – рекао
је Милош Станојевић.

Популарни Станче ће кра-
јем септембра на Првенству
Србије покушати да освоји де-
сету узастопну титулу шампи-
она. 

А. Ж.

Кр ста ре ње бо га тих

Енер гет ска ефи ка сност

До пре не ко ли ко го ди на пу -
то ва ње бро дом од Па ци фи ка
до Атлан ти ка пре ко Се ве ро -
за пад ног про ла за би ло је не -
за ми сли во. Ме ђу тим, са да је
то мо гу ће за хва љу ју ћи гло -
бал ном за гре ва њу и већ је ор -
га ни зо ва но пр во кр ста ре ње
во да ма Арк тич ког оке а на за
имућ ни је. Јед но ме сеч но пу -
то ва ње иза зва ло је ин те ре со -
ва ње, али и кри ти ке због ути -
ца ја на жи вот ну сре ди ну. Ве -
ли ки кру зер, ду га чак 250 ме -
та ра, ис пло вио је 16. ав гу ста
из Сју ар да на Аља сци и тре ба
да упло ви у њу јор шку лу ку
17. сеп тем бра, по што про ђе

Грен ланд. Пут кроз ле ген -
дар ни Се ве ро за пад ни про лаз
ду га чак је око 1.500 ки ло ме -
та ра и во ди мор ским про -
стран ством ко је је по ста ло
плов но за хва љу ју ћи гло бал -
ном за гре ва њу. Пут ни ци ће
мо ћи да се ра зо но де та ко што
ће хе ли коп те ром оби ла зи ти
гле че ре и дру га под руч ја
при ро де и по сма тра ти бе ле
ме две де. Ме ђу тим, не гле да -
ју сви на ово пу то ва ње са одо -
бра ва њем. По је ди ни ак ти ви -
сти за жи вот ну сре ди ну оп ту -
жу ју ком па ни ју за кр ста ре ња
да из вла чи ко ри сти од уни -
шта ва ња пла не те.

Пре ма но вим ис тра жи ва њи ма,
енер гет ска ефи ка сност у
Европ ској уни ји кон стант но се
уна пре ђу је, ме ђу тим, из гле да
да је то ви ше ре зул тат еко ном -
ске кри зе не го на по ра ње них
чла ни ца. По тро шњу енер ги је
осет но су сма њи ли сек то ри ин -
ду стри је и стам бе ни сек тор,
док је у услу га ма и тран спор ту
за бе ле жен раст. За ма њу по тро -
шњу у ин ду стри ји, у ве ћој ме ри
од штед ње, за слу жна је еко -
ном ска кри за, а за про из вод њу
то не не ког про из во да и да нас
тре ба ис та ка ко ли чи на енер ги -
је као пре 15 го ди на. Енер гет -
ски нај е фи ка сни ја су европ ска
до ма ћин ства ко ја због ра ста
це на стру је и га са во де ра чу на
кад по де ша ва ју тер мо стат и ку -
пу ју енер гет ски ефи ка сни је
елек трич не апа ра те.

Реч је о сту ди ји Ис тра жи -
вач ког цен тра Европ ске ко ми -

си је ко ја ја сно по ка зу је да је
фи нал на по тро шња енер ги је у
ЕУ сма ње на за 6,35 од сто из -
ме ђу 2000. и 2014. го ди не.
Европ ска уни ја је сма ње њем
по тро шње за 72 ми ли о на то на
нафт ног екви ва лен та (мтое)
уште де ла енер ги ју ко ја од го ва -
ра го ди шњој по тро шњи у Фин -
ској. Ка ко је ис та кла Европ ска
ко ми си ја, 28 чла ни ца ЕУ већ је
ис пу ни ло ци ље ве енер гет ске
ефи ка сно сти из кли мат ског и
енер гет ског па ке та за 2020. Да
под се ти мо, реч је о па ке ту ме -
ра усво је ном 2008. го ди не ко ји
са др жи низ ак тив но сти, што
чла ни це тре ба да пре ду зму ка -
ко би до 2020. сма њи ле еми си -
ју га со ва са ефек ти ма ста кле не
ба ште за 20 про це на та, про из -
во ди ле 20 од сто енер ги је из об -
но вљи вих из во ра и по ве ћа ле
енер гет ску ефи ка сност за 20
про це на та.



Про бле ми се ре ша ва ју до бр ом во љом

Де цу од ма ле на тре ба учи ти
о то ме ко ли ко је бри га о ко -
жи ва жна, уз на гла сак да је
то ула га ње не са мо у есте ти -
ку већ и у здра вље. Све што
ура ди мо или не ура ди мо да -
нас, оста ви ће траг. Он мо -
жда не ће би ти ви дљив од -
мах, али за не ко ли ко го ди на
си гур но хо ће.

У два де се тим го ди на ма
на ша ко жа је пра ва фа бри ка
ко ла ге на, али већ у три де се -
тим мо ра мо са ми да под -
стак не мо њен рад. За то је
ва жно ра но по че ти не гу и
усво ји ти не ка пра ви ла ко ја
ће успо ри ти ста ре ње. Нај ва -
жни је је да се у кре вет не
иде пр ља вог ли ца, би ло да је
реч о шмин ки или не чи сто -
ћи од зно ја, пра ши не и ду ва -
на. У за ви сно сти од ти па ко -
же, мо же те ко ри сти ти бла ге
са пу не или пе не за мла ду
или ак но зну ко жу. По же љан
је то ник за ба лан си ра ње pH
вред но сти ко же или пак онај
за чи шће ње ак но зне ко же.
На кон чи шће ња ли ца, на су -
ву ко жу се на но си днев на
или ноћ на кре ма. Оба ве зно
је да днев на кре ма са др жи
УВ за шти ту, док ноћ на тре ба
да бу де хи дра тант на или на -
ме ње на ле че њу ак ни. Пи -
линг тре ба ра ди ти јед ном у
де се так да на ка ко би се по ре
про чи сти ле и да би се ски -
нуо из у мр ли слој ће ли ја.

За бо ра ви те на сун ча ње,
јер ко жа пам ти и у на до ла зе -

ћим го ди на ма мо же до ћи до
по ја ве фле ка или пре вре ме -
ног ста ре ња ко же – фо то-
ста ре ња. Ис хра на је из у зет -
но ва жна, не са мо за ко жу,
већ и за це ло куп но здра вље.
Млеч ни про из во ди, ше ће ри,
за си ће не ма сти и га зи ра на
пи ћа нај по губ ни ји су за ко -

жу. Из бе га вај те и пу ше ње,
јер због ње га ће ли је ко же
оста ју без ки се о ни ка, па ће
вам ли це из гле да ти си во, а
по ре ће би ти за пу ше не.

Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-
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По треб ни оде ћа, 
обу ћа и по сте љи на за
ма ли ша не до се дам
го ди на

До на ци је мо же те 
од не ти у не ки 
од вр ти ћа ПУ „Деч ја
ра дост”

Ак ци ја тра је до кра ја
сеп тем бра

По че так но ве школ ске го ди не
је вре ме ка да мно ги, док са би -
ра ју ути ске с ле то ва ња, сво јој
де ци ку пу ју но ву гар де ро бу,
обу ћу, ран че ве, школ ски при -
бор или нов на ме штај за њи -
хо ве рад не со бе. Не ки већ
пла ни ра ју и на ко је ће их све
ван на став не ак тив но сти упи -
са ти, а по не ко успе да из дво ји
и ле пу сво ту за мо дер ни ји те -
ле фон или не ку ску пљу спра -
ви цу за сво је ме зим че. Сеп -
тем бар је и вре ме ка да се пре -
тре са ју ор ма ри и па ку је оде ћа
ко ју су клин ци у ме ђу вре ме ну
пре ра сли. Не рет ко џа ко ви с
гар де ро бом за вр ше у кон теј -
не ри ма...

За то вре ме, из Деч јег оде -
ље ња пан че вач ке Оп ште бол -
ни це, ве ро ва ли или не, по је ди -
на де ца на кон ле че ња из ла зе –
у пи жа ми у ко јој су та мо бо ра -
ви ла! Ро ди те љи не ма ју шта да
им обу ку. Ова чи ње ни ца де лу -
је крај ње по ра жа ва ју ће. И што
је нај цр ње, уоп ште ни је реч о
спо ра дич ним слу ча је ви ма.

– На жа лост, то се ја ко че сто
де ша ва. Си ро ма шних љу ди
има да ле ко ви ше не го што мо -
же мо да за ми сли мо, а при зо -

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА „СРП СКЕ СПА Р ТЕ”

ДЕ ЦА ИЗ БОЛ НИ ЦЕ ИЗ ЛА ЗЕ У 
ПИ ЖА МИ ЈЕР НЕ МА ЈУ ШТА ДА ОБУ КУ!

Сиромашних породица има више него што можемо
да замислимо, па је свака помоћ добродошла.

др Слободан Продановић,
педијатар

Сло бо дан Про да но вић, на чел -
ник Деч јег оде ље ња.

Ва ше ма ло не ко ме је све
Овај про блем био је по вод за
то да Удру же ње спор ти ста
„Срп ска Спа р та”, у са рад њи с
ПУ „Деч ја ра дост”, по кре не
ху ма ни тар ну ак ци ју „Ма ли
дар за ве ли ку ствар”. У окви ру
ње ће се при ку пља ти оде ћа,
обу ћа и по сте љи на за ма ли ша -
не уз ра ста до се дам го ди на,
ко ја се ле че упра во на Деч јем
оде ље њу.

– Апе лу јем на све на ше су -
гра ђа не чи ја су де ца пре ра сла
сво ју гар де ро бу и обу ћу и ко ји
не зна ју шта би учи ни ли с тим
ства ри ма, да их спа ку ју и од -

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Па лен та с пе чур ка ма

Ка ча мак или па лен та вр ста
је тра ди ци о нал ног је ла
обич но од ку ку ру зног гри -
за. Пред ста вља здрав и уку -
сан оброк уз ко ји од ра ста ју
ге не ра ци је у Ср -
би ји, Цр ној Го ри,
Бо сни и Хер це го -
ви ни, Бу гар ској,
Ма ке до ни ји и
Тур ској. Мо же се
је сти у слат кој
или сла ној ва ри -
јан ти, уз број не
при ло ге. Нај че -
шће се до да ју
сир, сла ни на, ки се ло или
слат ко мле ко, ше ћер, мед
или кај мак.

Слич на је ла по сто је и у
дру гим кра је ви ма Бал ка на
и све та под раз ли чи тим на -
зи ви ма. У Ита ли ји и за пад -
ним зе мља ма по сто ји та ко -

ђе не што што се зо ве па -
лен та или по лен та, док га
на ју гу САД зо ву гритс. Ка -
да је реч о при пре ми па -
лен те, има ра зних ва ри ја -

ци ја на ту те му. Сло бод но
екс пе ри мен ти ши те. Де ци
се обич но нај ви ше до па да
слат ка ва ри јан та са шо љом
слат ког мле ка и ка фе ном
ка ши чи цом ме да. За од ра -
сле пред ла же мо ову сла ну,
уку сну и здра ву ва ри јан ту.

Са стој ци: Ве ли ка шо ља ку ку ру зног гри за, 3 ве ли ке шо ље во де, су -

пе на ка ши ка ма сли но вог уља, 200 г шам пи њо на, 75 г мла дог си ра,

со, би бер и пер шу нов лист.

При пре ма: Пе чур ке опе ри те и на се ци те на ли сти ће. У ти гањ си пај -

те уље, па дин стај те пе чур ке док не омек ша ју. По со ли те и по би бе -

ри те. У ду бљи суд си пај те во ду и гриз. Уз ме ша ње ку вај те на ла га -

ној ва три док не про кљу ча. Ски ни те са шпо ре та и до бро по со ли те.

До би је ну па лен ту по де ли те на три пор ци је. Си пај те у та њи ре. Од о -

зго ста ви те пе чур ке и на сец кан сир, па по спи те пер шу но вим ли -

стом.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Је дан од по себ но за ни мљи вих
про је ка та ре а ли зо ва них у
окви ру не дав но за вр ше ног,
дру гог по ре ду „Еге е Вот Аг!;"
фе сти ва ла, сва ка ко је био онај
под на зи вом „Жи ва би бли о те -
ка - не це ни књи гу по ко ри ца -
ма". Он је пред ста вљен у су бо -
ту, 27. ав гу ста, у дво ра ни
„Апо ло", у ор га ни за ци ји
КОМ ПАС-а. Реч је, за пра во, о
про јек ту Са ве та Евро пе ко ји се
у Ср би ји спро во ди у са рад њи с
Ми ни стар ством омла ди не и
спо р та и По ве ре ни ком за за -
шти ту рав но прав но сти још од
2007. го ди не и сма тра се нај -

бо љим ме то дом ру ше ња пред -
ра су да и сте ре о ти па о мар ги -
на ли зо ва ним дру штве ним
гру па ма.

У „Жи вој би бли о те ци" ве ли -
ки број на ших су грађана имао је
при ли ку да „из нај ми" и „про -

чи та" не ку од „жи вих књи га"
или тач ни је - љу ди, при пад ни -
ка мар ги на ли зо ва них гру па.
„Тран сек су ал на осо ба", „Са -
мо хра на мај ка", „Му сли ман",
„Осо ба с Да у но вим син дро -
мом", „Геј", „Де вој ка ко ја је
пре жи ве ла рак", „Осо ба ко ја
жи ви с ХИВ-ом", „Сле па осо -
ба" са мо су не ке од „књи га" с
ко ји ма су Пан чев ци и Пан чев -
ке с ве ли ким за ни ма њем раз -
го ва ра ли то ком чи та вог по по -
дне ва и ве че ри. Ма ни фе ста -
ци ју су по се ти ли и Са ша Па -
влов, гра до на чел ник Пан че ва,
Ко са на Бе кер, по моћ ни ца По -

ве ре ни це за за шти ту рав но -
прав но сти РС и Ма ри ја Је вић,
ди рек тор ка До ма омла ди не.

Ин те ре со ва ње на ших су -
грађана за на чин жи во та осо ба
из мар ги на ли зо ва них гру па и за
пре пре ке ко је им дру штво по -
ста вља на сва ком углу, пре тво -
ри ло се у же љу за пре тва ра њем
ба ри је ра у мо сто ве са рад ње, то -
ле ран ци је и раз у ме ва ња. Про је -
кат је овог пу та, као и увек до -
сад, ис пу нио сво ју свр ху.

У ПО СЕ ТИ „ЖИ ВОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ" 

Кад књи ге про го во ре...
Не га ли ца у 

два де се тим го ди на ма

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну припремила 

Драгана

Кожан

пред сед ник удру же ња „Срп ска
Спа р та”.

Као што је већ по зна то, ово
ни је пр ви пут да „Спа р та” по -
ма же Деч јем оде ље њу пан че -
вач ке бол ни це.

– По чет ком ле та, члан „Срп -
ске Спа р те” Јо ван Ра ду ло вић је
са мо стал но, без ика кве на док -
на де, сер ви си рао два де се так
кли ма-уре ђа ја на Деч јем оде -
ље њу, а Сло бо дан Ву јо вић до -
ни рао нам је но ву кли му за
при јем ну ам бу лан ту. Ре монт
ни смо ра ди ли го ди на ма пре то -
га, јер је то за бол ни цу био пре -
ве ли ки из да так. Ка ко је др жа ва
ине рт на по пи та њу здрав ства,
без кли ма би си ту а ци ја по ова -
квим вру ћи на ма на Деч јем оде -
ље њу би ла за и ста кри тич на, па
је пра ва сре ћа што је про блем
бла го вре ме но ре шен. На ша са -

рад ња са „Срп ском Спа р том”
тра је још од ка да су ови ху ма ни
и дру штве но-од го вор ни спор -
ти сти сво је вре ме но ор га ни зо -
ва ли ве ли ки меч у ме шо ви тим
бо ри лач ким ве шти на ма, а сав
при ход од ула зни ца је ишао у
ко рист Деч јег оде ље ња. Та да
смо до би ли но ве ЕКГ апа ра те,
де фи бри ла то ре и аспи ра то ре.
До го ва ра мо се и за на ред не ак -
ци је, а јед на од њих би тре ба ло
да бу де и кре че ње оде ље ња, бу -
ду ћи да то по след њи пут ура ђе -
но 1998. го ди не – ре као је др
Сло бо дан Про да но вић.

По зи ти ван при мер
И др Сло бо дан Ову ка, в. д. ди -
рек то ра Оп ште бол ни це, по -
твр дио је да је „Срп ска Спа р та”
јед но од рет ких удру же ња ко је
је од у век има ло раз у ме ва ња за
про бле ме здрав ства у ло ка лу.

Ови љу ди су се увек са ми ја -
вља ли и ну ди ли по моћ, што је,
на жа лост, у да на шње вре ме
по ста ла рет кост. Тај по зи ти ван
при мер би тре ба ло да на ве де и
дру ге по је дин це до бре во ље да
се на сли чан на чин ор га ни зу ју.
Бол ни ца се за и ста на ла зи у из -
у зет но те шком ста њу, а то је
ме сто на ко ме се сти чу суд би -
не свих на ших су гра ђа на и ста -
нов ни ка окол них оп шти на од
ро ђе ња па све до смр ти. Сва ка
по моћ нам је у овом тре нут ку
до бро до шла и пре ко по треб на
– на гла сио је др Ову ка.

Ак ци ја при ку пља ња гар де -
ро бе и обу ће за на ше нај мла ђе
су гра ђа не ко ји се ле че на Деч -
јем оде ље њу тра ја ће до кра ја
сеп тем бра. Си гур ни смо да ће -
те на кон ове при че про ше та ти
до нај бли жег вр ти ћа „Деч је
ра до сти”, или по зва ти бро је ве
те ле фо на 064/4421-781 или
063/251-812 и сво јим при ло -
гом, ма ко ли ки он био, ма кар
јед ном де те ту олак ша ти сва -
ка ко су мор ну сва ко дне ви цу.

ХРОНИКА

ри ко ји се ви ђа ју на Деч јем
оде ље њу по не кад су вр ло по -
тре сни. Де ца из по ро ди ца на
иви ци ег зи стен ци је ве о ма че -
сто су бо ле сна упра во због
усло ва у ко ји ма жи ве. Си ту а -
ци ја је нај те жа зи ми и стра -
шно је ка да ро ди те љи не ма ју
шта да обу ку де те ту ка да га из -
во де из бол ни це – ка же др

не су до нај бли жег вр ти ћа
Пред школ ске уста но ве „Деч ја
ра дост” или да нас по зо ву на
бро је ве те ле фо на 064/4421-
781 или 063/251-812, ка ко би -
смо до шли и лич но пре у зе ли
па ке те. Њи хов скром ни до -
при нос тој де ци ће си гур но
мно го зна чи ти – ис та као је Зо -
ран Ста врев ски, по ча сни

Ако су вам очи че шће за су -
зи ле ових да на, а ни сте баш
у емо тив ном ста њу, тре ба
би да зна те да се кон цен тра -
ци је по ле на ам бро зи је при -
бли жа ва ју са мом вр хун цу за
ову го ди ну. Уко ли ко па ти те
од алер ги је, по ред то га што
је нео п ход но да уз ме те уо -
би ча је не ан ти хи ста мин ске
ле ко ве, не за бо ра ви те и на
са ве те ле ка ра: бо ра ви те на -
по љу у ве чер њим са ти ма
или у пе ри о ду по сле па да -
ви на, а слу зни цу но са че -
шће ис пи рај те фи зи о ло -
шким рас тво ром.

Ле то је сва ка ко пе ри од
го ди не ка да мо ра мо по себ -
но обра ти ти па жњу на хра -
ну ко ју уно си мо, во ду у ко јој
се ку па мо и, уоп ште, на хи -
ги јен ске усло ве про сто ри ја
у ко ји ма бо ра ви мо. Ви ру си
и бак те ри је вре ба ју по вољ не
окол но сти, а по сле ди це по
до ма ћи на су нај че шће по -
вра ћа ње и упо р на ди ја ре ја.
Та да је нај ва жни је на док на -
ди ти теч ност и елек тро ли те
и узи ма ти ла га ну хра ну без
су ви шних ма сно ћа и ше ће -
ра. Док су ово бољ ке ко је
углав ном ре ша ва мо у кућ -
ним усло ви ма, ста ња ин ток -
си ка ци је нар ко ти ци ма, те -
шка ал ко хо ли са ност и тра у -

ме на ста ле са мо по вре ђи ва -
њем зах те ва ју на шу ин тер -
вен ци ју и хо спи та ли за ци ју.
На жа лост, у про те клих не -
ко ли ко да на при ми ли смо
ве ли ки број по зи ва због по -
ку ша ја са мо у би ства. Од лу ка
да се диг не ру ка на се бе мо -
же би ти са мо по сле ди ца ве -
ли ке људ ске дра ме. Че шће
је то по зив за по моћ не го
же ља да се де фи ни тив но ре -
ши про блем за ко ји се не
ви ди дру ги из лаз. Ме ди -
цин ска ин тер вен ци ја је тек
пр ви ко рак у по ма га њу осо -
би ко ја је по ку ша ла са мо у -
би ство, али та вр ста ле кар -
ске по мо ћи не мо же да ре -
ши по ро дич ну, со ци јал ну
или еко ном ску дра му кроз
ко ју не ко про ла зи. Ако је
не ко чи ном са мо у би ства до -
вео у пи та ње те мељ ну вред -
ност дру штва – људ ски жи -
вот, он да је ја сно да ова по -
ја ва не мо же оста ти без од -
го во ра.

У спек тру ау то де струк -
тив них по на ша ња из у зет ну
ва жност за у зи ма ју нар ко ма -
ни ја, ал ко хо ли зам и на си ље
про ис те кло из ових за ви -
сно сти. Про блем је ве ћи са -
мим тим што је ра ши рен у
мла дој по пу ла ци ји, тек ста -
са лој да се ухва ти уко штац
са жи во том, али ни ка ко на
овај на чин. Пол ну зре лост и
же љу за оса мо ста љи ва њем
не пра ти увек од го ва ра ју ћа
со ци јал на зре лост са из гра -
ђе ним си сте мом вред но сти.
Ово ме до при но се и на ру ше -
ни по ро дич ни од но си. По -
зи ти ван при мер усме ра ва -
ња па жње дру штва на по ро -
дич но на си ље и ње го во све
ефи ка сни је ре ша ва ње, пре
или ка сни је, тре ба ло би
при ме ни ти и на ове по ша -
сти ко је нам од у зи ма ју нај -
про дук тив ни ји део ста нов -
ни штва.

Ве ли ке људ ске дра ме

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић
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Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику 

v slovenskom jazyku / на словачком језику 

Ako vznikla manifestácia

Pauza počas druhej 
svetovej vojny

Nečakané prerušenie osláv

Roku 2016 sme zaznamenali 97 rokov
od uskutočnenia prvých Slovenských
národných slávností. Konali sa hneď
po ukončení prvej svetovej vojny v no-
vovzniknutom Kráľovstve Srbov,
Chorvátov a Slovincov. Už vtedy sa zja-
vila idea o ročnom stretávaní sa Slová-
kov z celej krajiny na jednom mieste.
Stretnúť sa a vzájomne porozprávať,
získať nové známosti a nadviazať pria-
teľstvá, a pritom sa aj dobre zabaviť.

Začalo to pozvaním zo strany vede-
nia súčasnej Slovenskej národnej stra-
ny na národnú poradu 28. augusta
1919, so sprievodnými manifestácia-
mi, v Petrovci. Teda – porada, a nie
slávnosti. Prišiel veľký počet predsta-
viteľov z Báčky, Banátu a Sriemu. Ro-
kovali o predstavovaní Slovákov v
parlamente v Belehrade, zakladaní
družstiev vydávajúcich časopisy, resp.
tlačiarní, potom gymnázia, pre ktoré
získali povolenie zo strany štátnych
orgánov a o oddeľovaní slovenskej
evanjelickej cirkvi od nemeckej cirk-
vi.

Po uskutočnení zasadnutia nasledo-
val kultúrno-umelecký program: diva-
delné predstavenie podľa textu Jána Ča-
jáka ml. Spisovateľ Vladimír Hurban
Vajanský prečítal prvé dejstvo z pred-
stavenia Matúša Čáka, petrovský spevo-
kol predniesol niekoľko pesničiek, pri-
chystaná bola výstava diel akademické-
ho maliara Karola Miroslava Lehotské-
ho, Zuzky Medveďovej, Ivana Gruníka a
Andreja Labátha, potom ručných prác a
hrnčiarskych výrobkov Jána Križana,

me.  Slovenské národné slávnosti v ti-
chosti zanikli...

Obnovenie Matice a Slávností
Keď sa na konci dvadsiateho storočia v
tomto regióne rozšíril nacionalizmus a
začala sa mobilizácia vojvodinských Slo-
vákov, došlo k obnoveniu Matice sloven-
skej v Juhoslávii v roku 1990. Po dvoch
rokoch Matica obnovila aj Slovenské ná-
rodné slávnosti, s podporou Obce Báč-
sky Petrovec, od roku 2005 aj s podporou
Národnostnej rady slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku. Slávnosti na-
vštevujú členovia kultúrno-umeleckých
spolkov a skupiny zo všetkých krajín, v
ktorých žijú Slováci, hostia zo Slovenska,
Maďarska, Rumunska a Chorvátska, ako
aj predstavitelia našej vlády a vlády Slo-
venska, významní umelci z krajiny a za-
hraničia…

Na Slovenských národných slávnos-
tiach každý môže počas niekoľko dní
navštíviť výstavy významných autorov,
literárne podujatia, hudobné večery,
koncerty klasickej hudby, divadelné
predstavenia, ulicu umenia, stretnutia
učiteľov, študentov, novinárov, pracov-
níkov v zdravotníctve, bohoslužby v
kostoloch, športové súťaže vo futbale,
stolnom tenise, šachu, rybárstve a po-
ľovníctve. Výstavy majú aj ilatelisti a
chovatelia vtákov i malých zvierat.

V rámci Slávností sa koná zhromaž-
denie Matice Slovenskej v Srbsku a
udeľuje sa uznanie najúspešnejším
jednotlivcom a kolektívom.

Vojlovickí Slováci sú vďaka miestnemu
odboru Matice slovenskej pravidelnými a
aktívnymi účastníkmi Slávností od samé-
ho začiatku. Pri ich zakladaní bol aj Šte-
fan Kvas, farár z Vojlovice. Členovia or-
chestra a folklórneho súboru SKOS-u
Detvan pravidelne účinkujú na galakon-
certe, ktorým sa končia Slávnosti.

Keby sme ich nemali, museli by sme
si ich vymyslieť.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI V BÁČSKOM PETROVCI

NAŠA OLYMPIÁDA: FOLKLÓR, DIVADELNÉ PREDSTAVENIA, BAZÁR

ale otvorená bola aj v tradičnom duchu
zariadená slovenská izba.

Prečo boj?
Hneď na začiatku sa zjavila dilema: je-
den názor zastupovali Petrovčania – že
je výborný čas na manifestáciu, akou
sú Slovenské národné slávnosti, zatiaľ
čo vedenie strany Slovenskej národnej
strany malo iný názor. Išlo o politický
vplyv  a právo zastupovať záujmy Slo-
vákov prostredníctvom ich predstavi-
teľov v parlamente: koľkých členov a či
ich je vôbec potrebné voliť. Už na tejto
porade sa dali vycítiť neznášania a
konlikty našich intelektuálov. Aj do-
dnes je aktuálny odkaz z tých čias:
„Hej, vy,  politicky orientovaní Slováci,
či vám je politická príslušnosť dôleži-
tejšia než dobro svojho národa: prečo
boj s odlišne zmýšľajúcimi?“

Od druhého ročníka konania Sláv-
nosti bolo organizátorom tohto po-
dujatia Sokolárske družstvo, založené
v marci roku 1920 v Petrovci. Od ro-
ku 1924 má manifestácia názov Slo-
venské národné slávnosti.
Počas konania piatych Slávností bol
položený základný kameň budovy
gymnázia a založená bola organizácia
stredoškolskej a študentskej mládeže.
Posledné Slovenské národné slávnosti
v medzivojnovom období boli uspo-
riadané v roku 1939. Prvé povojnové,
resp. dvadsiate druhé v poradí Sláv-
nosti boli organizované v roku 1945.
V tomto povojnovom období boli
usporiadané posledné, tridsiate Sláv-
nosti, a to v roku 1953. Oficiálnu od-
poveď na to, prečo neboli organizova-
né ďalšie Slávnosti dodnes nepozná-
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Pokušenia mladých 
amatérov

Je tu miesto pre kultúru 
a umenie?

Časy sa menia a je to dobre. Nové ge-
nerácie majú svoje spôsoby zmýšľania,
nové technológie, iné ponímanie živo-
ta. Avšak nové generácie často prejavu-
jú aj nedostatok ambícií a nezáujem v
dôsledku sociálnych a politických dia-
ní, ktoré mimochodom určujú náš
každodenný život. Mladí si všímajú to,
čo sa deje vôkol nich. Nespokojní a
orientovaní najmä na seba samých,
často utekajú do virtuálneho sveta, v
ktorom im internetové prostredie po-
skytuje pocit väčšej spokojnosti a kon-
troly nad vlastným životom. 

Dokonca aj vtedy, keď sa rozhodnú
zobrať veci do svojich rúk a vytvoriť
veľké projekty, akým je napríklad jed-
no dobré divadelné predstavenie, ne-
majú to šťastie, aby ich podporili ľudia

Dlhá tradícia 
pestovania viniča

Vinohrad nepotrebuje
gazdu, ale sluhu

Pekné hobby na 
štyroch ároch 

Porovnávaním starých máp
Vojlovice a okolia z roku 1880 a
1882 možno ľahko pozorovať
náhle šírenie sa vinohradov a
rozvoj vinohradníctva, čo zaiste
súviselo s príchodom nemec-
kých a slovenských kolonistov.
Tak v roku 1882, keď bol sláv-
nostne položený základný ka-
meň administratívnej budovy
dediny, bolo zaznamenané, že
sa nižšie od sídla nachádzajú sa-
dy, záhrady a vinohrady, ktoré
sa postupne rozširujú aj mimo
územia chráneného hrádzou.
Pri vinohradoch a záhradách sú
občas z dreva postavené aj jed-
noduché domčeky pokryté
trstinou. Jednotliví historici ho-
voria, že víno bolo v minulosti
každodenným nápojom vojlo-
vických Slovákov. 

Tradícia pestovania viniča a
výroby vína pre vlastné potreby
sa vo Vojlovici udržala necelé
storočie. Autor týchto riadkov si
ešte stále dobre pamätá na veľký
dedov vinohrad a menší ujov vi-
nohrad v poli, ktoré boli na kon-
ci sedemdesiatych rokov zaned-
bané a neskôr aj vyrúbané. Po-
slední seriózni vinohradníci me-
dzi vojlovickými Slovákmi boli z
rodiny Kalmárovej. Oni ešte na
začiatku 20. storočia na časti
parcely (štvrť lánca) v blízkosti
Dunaja zasadili 900 viničov, z

PRI PRÍLEŽITOSTI PREMIÉRY PREDSTAVENIA „FUTÚRUM LÁSKY”

SKUTOČNÝ ŽIVOT ALEBO DIVADELNÝ KUS?

PRIEKOPNÍCI NOVÉHO POKOLENIA VINOHRADNÍKOV VO VOJLOVICI

EŠTE VÍNKO NEVYKYSLO, CHLAPCI, PIME HO...

Tu vzniká otázka, do akej miery je
potrebné dávať seba v amatérskej prá-
ci, ak nevieš, čo s tým ďalej, dokonca aj
keď dosiahneš nejaké úspechy.  Stojí to
za trošku potľapkania po chrbte?

Avšak kýmkoľvek existuje svedomie a
skúsenosť našich generácií, existuje aj zá-
väzok poukazovať mladším na životné
hodnoty, ktoré sú večné. Divadelné ume-
nie stimuluje ľudské zmysly a aktivuje
činnosť ľudskej mysle i ducha, a najširším
je základom, na ktorom si zvlášť mladí ľu-
dia môžu vyskúšať schopnosti súvisiace s
tvorbou, šikovnosťou, citmi...

„Futúrum lásky” je realizované ako
projekt aktívnych amatérov, ktorí si vy-
skúšali schopnosti na avantgardnom,
experimentálnom poli, kde sa nesledu-
jú konvenčné pravidla divadla, ale sa
podľa citu vytvárajú nové formy. Zapo-
jení sú mladí herci, baletní umelci,
speváci, hiphoperi..., a tak sú aktivova-
né rozličné nazerania na tému lásky. 
Položená je otázka týkajúca sa Futúra.
Nie je ľahké byť normálnym tínedže-
rom v tomto Prézente, udržať si správ-

ne ľudské hodnoty, pociťovať lásku,
milovať jednoducho srdcom, chrániť si
svoju rodinu, bojovať o svoj a život
iných, obetovať sa, vyhľadávať svetlo.
Jednoduchšie je používať cudzie iden-
tity s cieľom byť cool a fancy, aby si
mohol  pred druhými ukázať svoje veľ-
ké ja. V skutočnosti im však otročíš a
na konci sa odovzdávaš tme. Vidíš do-
konca aj to, že tvoji najbližší sa ženú
len za veľkými peniazmi, ktoré môžu
vyriešiť „skutočné“ pohodlie života.
Život sa stáva komerčným. Niet miesta
pre kultúru, umenie...

Podnikáme niečo preto, aby sa láska
nestratila alebo sa len vyhovárame, že
mladí nikoho neposlúchajú, a tak ľah-
šie ospravedlňujeme a maskujeme svo-
je nevedomosti, neistotu a lenivosť byť
zdravými vzormi?

Týmto spôsobom sú poprepletané
otázky a myšlienky skutočného života
a tohto divadelného predstavenia. Fu-
túrum ukáže, ako sa budú vyvíjať nové
generácie a čo sme my urobili pre nich. 

Teréza Veberová Oravcová 

Per potum primum
Non possum noscere vinum,

Non laudo vina,
Ni datur potio trina.

Pri prvom malom poháriku
Experti víno nechvália,

Až keď príde džbánik tretí
O víne ti pravda vyletí!

(neznámy autor)

zastávajúci politické funkcie. Potrebné
je, aby niekedy navštívili amatérske di-
vadlo, napríklad vo Vojlovici, aby im
pomohli, nasmerovali ich a odporučili

kultúrnym pracovníkom. Ako keby v
Pančeve bolo nespočetné množstvo
amatérskych divadiel, ktoré nepretržite
pracujú už štyridsať rokov. 

čiami sa Jankovi Gajanovi, a
pred niekoľkými rokmi aj Vla-
dislavovi Pánikovi, zunovalo
každoročne navštevovať okolité
miesta a trhy v snahe vyhľadať
väčšie množstvo kvalitného
hrozna na výrobu vína v domá-
cich podmienkach. Rozhodli sa
na pozemkoch okolo domu, na
záhradách, vysadiť menšie sade-
nice viniča. 

PANČEVAC: Ako ste prišli na
myšlienku pestovať práve vinič?

JANKO GAJAN: Odmalička
som sa prechádzal po dedovom
vinohrade, a ako starší som mu
už aj pomáhal, takže sa vo mne
zrodila túžba mať raz svoj vino-
hrad. Od strýka Jozefa Gajana
som získal základné vedomosti
o vinohradníctve a naučil som
sa orezať vinohrad. Vinohrad
som roku 1997 vysadil na zá-
hrade, za domom; najprv dva
áre so starými, zdomácnenými
odrodami „Francúz” a “Otelo”.
Okrem nich som zasadil aj
„Slankamenku červenú”, „Ham-
burg biely” a „Červený drieň”.
Neskôr som vysadil ešte dva áre
s modernými odrodami  „Ca-
bernet Sauvignon” a „Frankov-
ka”. Postupom času som začal
obnovovať vinohrad a staré od-
rody som vymenil novými, aký-
mi sú „Panónia”, „Morava” a
„Báčka”. Môj vinohrad má teda
štyri áre a okolo 250 viničov. 

VLADISLAV PÁNIK: Moja
prababka Roza Gubečková všte-
pila nám deťom zvyk navštevo-
vať ich vinohrad a vždy v deň
Pamiatky posvätenia chrámu
(Kirvaj) vypiť sladké víno.  Ove-
ľa neskôr som začal experimen-
tovať s nepočetnými viničmi zo
záhrady svojho svokra Jána Spi-
šiaka. Trošku som aj dokupoval
hrozno a dostával som nejakých
15 litrov vína. Potom som začal
kupovať aj viac hrozna, okolo
200 kilogramov. Technológiu
výroby vína mi vysvetlil švagor
Pavel Kríž z Jánošíka. Po čase
som sa však sklamal, lebo som
nemohol kúpiť kvalitné hrozno
a mať také víno. Najprv som
plánoval, že na záhrade, za do-
mom, vysadím višňový sad a že
višne vymením za hrozno, ale
pochopil som, že ani vtedy sa
mi nepodarí zohnať dobré hroz-
no. Vtedy som sa rozhodol, že
vytvorím svoj vinohrad a v roku
2014 som na štyroch ároch vy-
sadil 250 viničov, z ktorých 160
bielych odrôd viniča. Vybral
som si medzidruhové krížené
odrody, vhodné pre organickú
výrobu: „Moravu”, „Báčku” a
„Panóniu” – vytvorené v Sriem-
skych Karlovciach. Tie sú odol-
né voči hubovým chorobám,
hnilobe, nemusia sa striekať.
Vlastne, striekal som ich syste-

matickými fungicídmi, kým eš-
te boli mladými výhonkami, a
neskôr insekticídmi. Snažím sa
maximálne redukovať používa-
nie chemických prostriedkov na
ich ochranu. Vysadil som aj cu-
dzie odrody: „Hamburg” a
„Frankovku”. 

• Prečo práve štyri áre?
Gajan: Toľko je postačujúce,

aby sa dostalo solídne množ-
stvo vína a podľa môjho názoru
je to maximálna plocha na jed-
no pekné hobby. V priemere
každoročne mám 200 litrov
kvalitného vína a ešte som ani
liter nepredal. 

Pánik: Štyri áre tvoria polovi-
cu mojej záhrady. Na druhej
polovici manželka a ja pestuje-
me iné ovocie a zeleninu. Ja za-
tiaľ nevyrábam víno zo svojho
hrozna, lebo ešte nie je ročník
zberu. Prerezávaním hrozna
karloveckou technikou, ktorú ja
uplatňujem, získavame každý
štvrtý rok plný výnos. Ani ja sa
nezaoberám predajom vína. Z
kúpeného vína vyrábam víno
pre svoje potreby. Všetko sa vy-
pije a daruje. Mojím cieľom je,
mimochodom, každoročne piť
vlaňajšie víno. 

• A prečo ste nezaložili vino-
hrad v okolí, v poli, kde aj kedy-
si  boli početné sadenice viniča?

Gajan: Je logické založiť si
tam vinohrad, avšak ja nemám
dostatok času na to, aby som sa
seriózne zaoberal vinohradníc-

tvom a aby som cestoval do vi-
nohradu a späť. Môžem každo-
denne venovať vinohradu ho-
dinku – hodinku a pol. Veľký
vinohrad je veľký, a malý vino-
hrad je  hobby.

Pánik: Veľký vinohrad si vy-
žaduje včasnú starostlivosť, a
ďaleko v poli nemáš každoden-
ný prehľad o stave viniča. Veľký
vinohrad si vyžaduje omnoho
viac práce, dokonca angažova-
nie ďalšieho pracovníka, a my
obaja pracujeme vo irme, ja
dokonca na tri zmeny, takže ne-
máme príliš veľa voľného času.
Skôr boli naši dedovia a prade-
dovia opravdiví sedliaci, výluč-
ne poľnohospodári, a teda
mohli sa celý deň venovať obrá-
baniu pôdy i pestovaniu viniča.

• Kto vám pomáha vo vino-
hrade?

Gajan: Na začiatku som sám
okopával vinohrad. Pomáhali
mi matka a manželka. Keďže
som pred niekoľkými rokmi za-
sadil trávu, teraz mi synovia po-
máhajú pri strihaní trávy.

Pánik: V prvom rade mi po-
máha manželka Anna, a pri
okopávaní matka Anna a svok-
ra Anna Spišiaková. Deti sem-
tam pomôžu. 

• Ktorá časť práce vo vinohra-
de je najťažšia? 

Gajan: Keďže viac nemusím
okopávať vinohrad, pre mňa je
vylamovanie výhonkov – zelené
orezávanie – najťažšou prácou.

Pánik: Môj vinohrad je mladý a
nemá trávu. Okopávanie a vyla-
movanie výhonkov je mojou
najťažšou prácou. 

• Ktorý rok bol na výrobu ví-
na najlepší? 

Gajan: Bol to rok 2012. Kaž-
dý rok, počas ktorého vládne
sucho je dobrý na výrobu vína.
Roku 2012 som mal okolo 150
litrov červeného a 50 litrov bie-
leho vína. Aj rok 2010 bol dob-
rý. Počas týchto 20 rokov bolo
päť sezón s výbornou kvalitou
hrozna a vína. 

Pánik: Ja som roku 2010 kú-
pil výborné víno z Gudurice. A
rok 2015, teda druhý rok po vý-
sadbe viniča, bol priaznivý. Do-
posiaľ sa mi tieto medzidruhové
odrody ukázali ako výborné. 

• Ktorá je vaša obľúbená od-
roda hrozna a obľúbený druh
vína?

Gajan: Nemám také, pretože
som ešte neprišiel do tej fázy,
aby som experimentoval. Odde-
ľujem biele a červené odrody
hrozna a pripravujem kupáž.

Pánik: Najprv mi chutili tma-
vé červené vína typu „Caber-
net” a „Merlot”. Po čase som sa
zameral na biele odrody, zvlášť
na „Tramín”, ktorý nemám
(smiech) a „Muškát Hamburg“.
Biele víno sa ťažšie dá vyrobiť a
je pre mňa špeciálnou výzvou. 

• Čo plánujete robiť v nasle-
dovnom období? 

Gajan: Chcem vylepšiť po-

stup výroby vína, pretože tech-
nológia veľmi pokročila.

Pánik: Plánujem udržať exi-
stujúcu plochu a zdokonaliť
technológiu výroby. Mali by
sme si spoločne zaobstarať mo-
dernú vinársku výbavu a zvýšiť
kvalitu vína, koľko je to možné
v amatérskych, hobby pod-
mienkach. 

• Aké je vaše hodnotenie kva-
lity tohtoročnej úrody? 

Gajan: Na začiatku to bolo
veľmi zle. Prvé tri mesiace bolo
príliš daždivo, práve keď je vi-
nohradu potrebné poskytnúť
trochu starostlivosti. Odhadu-
jem, že 50 % hrozna nebude na
výrobu vína. 

Pánik: Ja som ako začiatočník
nesmierne spokojný s množ-
stvom a kvalitou. Biele odrody
sú vo výrobnej kondícii, ob-
zvlášť „Panónia” a „Báčka”.
„Morava” má ešte ďaleko od
zrenia. „Frankovka” je vo veľmi
dobrom stave, zatiaľ čo „Ham-
burg” zlyhal.

Týmto sa mal rozhovor me-
dzi nami tromi ukončiť, avšak
Janko a Vladislav chceli ešte
niečo povedať.

Gajan: Dobré víno sa vyrába
vo vinohrade.

Pánik: Vinohrad sa nevysá-
dza len na niekoľko rokov, ale sa
formuje na viac desaťročí, a pre-
to je potrebné, aby sa tomu ve-
novali ďalšie pokolenia! 

Ivan Zafirović

ktorých mali v priemere 400 až
500 litrov vína ročne, a počas
dobrých sezón aj viac než 600 li-
trov. Tento vinohrad bol pesto-
vaný až do bombardovania v ro-
ku 1999, a odvtedy je aj on pone-
chaný prírode. Starí ľudia hovo-
ria, že vinohrad nepotrebuje
gazdu, ale sluhu. Od toho obdo-
bia sa už nikto zo Slovákov seri-
ózne nevenoval vinohradníctvu.  

Pred takmer dvomi desaťro-

Janko Gajan
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Ка ко је на ста ла 
ма ни фе ста ци ја

Па у за то ком Дру гог
свет ског ра та

Нео че ки ва ни пре кид 
у све ча ре њу

Ове 2016. го ди не Сло вач ке на род не
све ча но сти су на пу ни ле 97 го ди на
од осни ва ња. На ста ле су од мах по
окон ча њу Пр вог свет ског ра та у но -
во ство ре ној Кра ље ви ни Ср ба, Хр -
ва та и Сло ве на ца. Већ та да се ја ви ла
иде ја о го ди шњем су сре та њу Сло ва -
ка из це ле др жа ве на јед ном ме сту.
Ви де ти се и по при ча ти ме ђу соб но,
скло пи ти но ва по знан ства и при ја -
тељ ства, а при том се и до бро за ба -
ви ти.

А по че ло је по зи вом вођ ства та -
да шње Сло вач ке на род не пар ти је на
на род но са ве то ва ње 28. ав гу ста
1919, с пра те ћим ма ни фе ста ци ја ма,
у Пе тров цу. Да кле – са ве то ва ње, а
не све ча но сти. До шао је ве ли ки број
пред став ни ка из Бач ке, Ба на та и
Сре ма. Ве ћа ли су о пред ста вља њу
Сло ва ка у скуп шти ни у Бе о гра ду,
осни ва њу дру штва за из да ва ње ча -
со пи са, од но сно штам па ри је, за тим
гим на зи је, за ко ју је до би је на до зво -
ла др жав них ор га на и о оса мо ста ље -
њу Сло вач ке еван ге лич ке цр кве од
Не мач ке цр кве.

По сле за се да ња усле дио је кул тур -
но-умет нич ки про грам: по зо ри шна
пред ста ва на текст Ја на Ча ја ка мла -
ђег. Пи сац Вла ди мир Хур бан Ва јан -
ски про чи тао је пр ви чин из пред -
ста ве Ма ту ша Ча ка, пе тро вач ки хор
је из вео не ко ли ко пе са ма, при ре ђе -
на је из ло жба де ла ака дем ског сли -
ка ра Ка ро ла Ми ло сла ва Ле хот ског,
Зу ске Ме две ђо ве, Ива на Гру њи ка и
Ан дре ја Ла ба та, за тим руч но ве зе -

и ка да је по че ла мо би ли за ци ја вој -
во ђан ских Сло ва ка, 1990. го ди не,
до шло је до об на вља ња Ма ти це сло -
вач ке у Ју го сла ви ји. По сле две го ди -
не Ма ти ца је об но ви ла и Сло вач ке
на род не све ча но сти, уз по др шку
Оп шти не Бач ки Пе тро вац, а од
2005. го ди не и На ци о нал ног са ве та
сло вач ке на ци о нал не ма њи не. На
Све ча но сти до ла зе кул тур но-умет -
нич ка дру штва и гру пе из свих кра -
је ва где жи ве Сло ва ци, го сти из Ре -
пу бли ке Сло вач ке, Ма ђар ске, Ру му -
ни је и Хр ват ске, као и пред став ни -
ци на ше вла де и вла де Сло вач ке, ис -
так ну ти умет ни ци из зе мље и ино -
стран ства...

На Сло вач ким на род ним све ча -
но сти ма сва ко мо же, то ком ви ше
да на, по се ти ти из ло жбе сли ка еми -
нент них ау то ра, ли те рар на до га ђа -
ња, му зич ке ве че ри, кон цер те кла -
сич не му зи ке, по зо ри шне пред ста -
ве, ули цу умет но сти, су сре те про -
свет них рад ни ка, сту де на та, но ви -
на ра, здрав стве них рад ни ка, бо го -
слу же ња у цр ква ма, спорт ска так -
ми че ња у фуд ба лу, сто ном те ни су,
ша ху, ри бо ло ву и ло ву. Из ло жбе
има ју и фи ла те ли сти и од га ји ва чи
пти ца и сит них жи во ти ња.

У окви ру Све ча но сти за се да и
Скуп шти на Ма ти це сло вач ке у
Ср би ји и до де љу је при зна ња нај у -
спе шни јим по је дин ци ма и ко лек -
ти ви ма.

Вој ло вач ки Сло ва ци су пре ко Ме -
сног од бо ра Ма ти це сло вач ке ре -
дов ни и ак тив ни уче сни ци Све ча -
но сти од са мих по че та ка. На осни -
ва њу Све ча но сти био је и Шће фан
Квас, све ште ник из Вој ло ви це. Ор -
ке стар и фол клор ни ан самбл
СКПД-а „Ђе тван” ре дов но уче ству -
ју на га ла кон цер ту ко јим се за вр -
ша ва ју Све ча но сти.

Ка да их не би смо има ли, мо ра ли
би смо да их ство ри мо.

Ми хал Мар ко

СЛО ВАЧ КЕ НА РОД НЕ СВЕ ЧА НО СТИ У БАЧ КОМ ПЕ ТРОВ ЦУ

НА ША „ОЛИМ ПИ ЈА ДА”: ФОЛ КЛОР, ПРЕД СТА ВЕ, БА ЗАР...

них ра до ва и грн чар ских про из во да
Ја на Кри жа на, и отво ре на је тра ди -
ци о нал но уре ђе на сло вач ка со ба.

Че му бор ба?
Од мах на по чет ку ја ви ла се ди ле ма:
јед но ми шље ње су за сту па ли Пе -
тров ча ни – да је пра во вре ме за ма -
ни фе ста ци ју ка кве су Сло вач ке на -
род не све ча но сти, док је пар тиј ско
ру ко вод ство Сло вач ке на род не пар -
ти је има ло друк чи ји став. У пи та њу
је био по ли тич ки ути цај и пра во за -
сту па ња ин те ре са Сло ва ка пре ко
њи хо вих пред став ни ка у пар ла мен -
ту: ко ли ко их тре ба би ра ти и да ли
их уоп ште би ра ти. Већ на овом са ве -
то ва њу мо гли су се на слу ти ти не тр -
пе љи вост и су ко бља ва ње на ших ин -
те лек ту а ла ца. И да нас је ак ту ел на
по ру ка из тог вре ме на: „Хеј, ви по -
ли тич ки ори јен ти са ни Сло ва ци што
вам је по ли тич ка при пад ност ва -
жни ја од до бра свог на ро да: че му та
бор ба са не ис то ми шље ни ци ма?”

Од дру ге го ди не по сто ја ња Све ча -
но сти ор га ни за тор је би ло Со ко лар -
ско дру штво, осно ва но у мар ту 1920.
го ди не у Пе тров цу. Од 1924. го ди не
ма ни фе ста ци ја се зо ве Сло вач ке на -
род не све ча но сти.

На пе тим Све ча но сти ма по ло жен
је ка мен те ме љац за згра ду гим на зи -
је и осно ва на је ор га ни за ци ја сред -
њо школ ске и сту дент ске омла ди не.
По след ње Сло вач ке на род не све ча -
но сти из ме ђу два ра та одр жа не су
1939. А пр ве по сле рат не, од но сно
два де сет дру ге Све ча но сти, ор га ни -
зо ва не су 1945. У овом по сле рат ном
пе ри о ду, по след ње, три де се те Све -
ча но сти, одр жа не су 1953. За што ни -
су ор га ни зо ва не сле де ће, до да на -
шњих да на ни ко слу жбе но ни је дао
од го вор. Сло вач ке на род не све ча но -
сти су у ти ши ни не ста ле...

Об на вља ње Ма ти це и Све ча но сти
Ка да се на ис те ку XX ве ка раз бук тао
на ци о на ли зам на овим про сто ри ма

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku 

на словачком језику / v slovenskom jazyku
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Ис ку ше ња мла дих ама те ра

Има ли ме ста за кул ту ру и
умет ност?

Вре ме на се ме ња ју и то је до бро. Но -
ве ге не ра ци је има ју сво је на чи не
раз ми шља ња, но ве тех но ло ги је,
дру га чи је ре зо но ва ње жи во та. Али
но ве ге не ра ци је че сто по ка зу ју и не -
до ста так ам би ци је и не за ин те ре со -
ва ност због дру штве них и по ли тич -
ких де ша ва ња, ко ја, ина че, кро је
наш сва ко днев ни жи вот. Мла ди ви -
де оно што се де ша ва око њих. Не за -
до вољ ни и усме ре ни на се бе са ме,
че сто бе же у вир ту ел ни свет, где им
ин тер нет окру же ње пру жа осе ћај
ве ћег за до вољ ства и кон тро ле над
соп стве ним жи во том.

Чак и ка да ре ше да озбиљ но узму
ствар у сво је ру ке и на пра ве ве ли ке
про јек те, као што је, на при мер, јед -
на до бра по зо ри шна пред ста ва, не -
ма ју сре ће да их по др же љу ди на по -
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Ду га тра ди ци ја уз го ја
ви но ве ло зе

Ви но гра ду не тре ба
га зда, не го слу га

Леп хо би на че ти ри
ара

Ка да се упо ре де ста ре кар те
Вој ло ви це и око ли не из 1880.
и 1882. го ди не, мо же се уо чи -
ти на гло ши ре ње ви но гра да и
раз вој ви но гра дар ства, што
се при пи су је до ла ску не мач -
ких и сло вач ких ко ло ни ста.
Та ко је 1882. го ди не, ка да је
све ча но по ло жен ка мен те ме -
љац за управ ну згра ду се ла,
за бе ле же но да се ни же од на -
се ља на ла зе воћ ња ци, ба ште
и ви но гра ди, ко ји се по сте пе -
но ши ре и из ван под руч ја за -
шти ће ног на си пом. По ред ви -
но гра да, ба шта и за са да, по -
не кад су по ди за не и јед но -
став не ку ћи це кон стру и са не
од др ве та и по кри ве не тр -
ском. По је ди ни исто ри ча ри
ка жу да је у про шло сти ви но
би ло сва ко днев но пи ће вој ло -
вач ких Сло ва ка.

Тра ди ци ја уз го ја ви но ве ло -
зе и про из вод ње ви на за соп -
стве не по тре бе у Вој ло ви ци се
одр жа ла не пу но сто ле ће. Пи -
сац ових ре до ва се још до бро
се ћа ве ћег де ди ног ви но гра да
и ма њег, уја ко вог у ри ту, ко ји
су кра јем се дам де се тих за по -
ста вље ни, а ка сни је и рас кр -
че ни. По след њи озбиљ ни ви -
но гра да ри ме ђу вој ло вач ким
Сло ва ци ма би ли су из по ро -
ди це Кал мар. На де лу пар це ле
(фр таљ лан ца) бли зу Ду на ва

ПО ВО ДОМ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ ПРЕД СТА ВЕ „ФУ ТУР ЉУ БА ВИ”

РЕ А ЛАН ЖИ ВОТ ИЛИ ПО ЗО РИ ШНИ КО МАД?

ПИ О НИ РИ НО ВОГ НА РА ШТА ЈА ВИ НО ГРА ДА РА У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

ЈОШ ВИ НО НИ ЈЕ ПРО КИ СЛО, МОМ ЦИ, ПИЈ МО ГА...

тим не знаш шта да ље, чак и кад до -
стиг неш не ке успе хе. Да ли то вре ди
за ма ло тап ша ња по ра ме ну?

Али до кле год по сто ји са вест и
ис ку ство на ших ге не ра ци ја, по сто ји
и оба ве за да мла ђе упу ћу је мо на
вред но сти у жи во ту ко је су веч не.
По зо ри шна умет ност сти му ли ше
људ ска чу ла и по кре ће ак тив ност
људ ског ума и ду ха и нај ши ра је
осно ва, где се на ро чи то мла ди љу ди
мо гу опро ба ти у ства ра ла штву, ве -
шти ни, осе ћа њи ма…

„Фу тур љу ба ви” је по ста вљен као
про је кат ак тив них ама те ра, ко ји су се
опро ба ли на аван гард ном, екс пе ри -
мен тал ном по љу, где се не пра те кон -
вен ци о нал на пра ви ла по зо ри шта,
већ се по осе ћа ју ства ра ју но ви об ли -
ци. Укљу че ни су мла ди глум ци, ба -
лет ски умет ни ци, пе ва чи, хип- хо пе -
ри, крам пе ри..., и та ко су ак ти ви ра на
раз ли чи та са гле да ва ња те ме љу ба ви.

По ста вље но је пи та ње фу ту ра.
Ни је ла ко би ти нор ма лан ти неј џер у
овом пре зен ту, за др жа ти нор мал не

људ ске вред но сти, осе ћа ти љу бав,
во ле ти јед но став но ср цем, чу ва ти
по ро ди цу, бо ри ти се за свој жи вот и
жи вот дру гих, жр тво ва ти се, тра жи -
ти све тло... Лак ше је иза бра ти ту ђе
иден ти те те да би био кул и фен си, да
би мо гао да по ка жеш дру ги ма сво је
ве ли ко ја. А у ства ри, њи ма ро бу јеш
и на кра ју се пре даш та ми. Ви диш да
чак и тво ји нај бли жи тр че са мо за
ве ли ким нов цем ко ји мо же ре ши ти
„пра ве” удоб но сти жи во та. Жи вот
по ста је ко мер ци ја ла. Не ма ме ста за
кул ту ру, умет ност...

Да ли ми не што пред у зи ма мо да
се не из гу би љу бав или се ва ди мо на
то да мла ди ни ко га не чу ју и та ко
лак ше прав да мо и ма ски ра мо сво је
не зна ње, не си гур ност и ле њост да
бу де мо здра ви узо ри?

На овај на чин су ис пре пле та ни пи -
та ња и ми сли ре ал ног жи во та и ова
по зо ри шна пред ста ва. Фу тур ће по -
ка за ти ка ко ће се раз ви ти но ве ге не -
ра ци је и шта смо ми ура ди ли за њих.

Те ре за Ве бер Ора вец

Per potum primum
Non possum noscere vinum,

Non laudo vina,
Ni datur potio trina.

Код пр ве ча ши це ма ле

Струч ња ци ви но не хва ле,

Тек кад стиг не вр чић тре ћи,

О ви ну ћеш суд из ре ћи!

(непознати аутор)

ли тич ким функ ци ја ма. Тре ба ло би
не кад да по се те ама тер ско по зо ри -
ште, на при мер у Вој ло ви ци, да им
по мог ну, упу те их и пре по ру че кул -
тур ним по сле ни ци ма. Као да у Пан -

че ву има без број ама тер ских по зо -
ри шта ко ја не гу ју кон ти ну ал ни рад
већ че тр де сет го ди на.

Ту на ста је пи та ње ко ли ко тре ба
да ва ти се бе у ама тер ском ра ду ако с

ни је озбиљ но по све тио ви но -
гра дар ству.

Пре ско ро две де це ни је је
Јан ку Га ја ну, а пре не ко ли ко
го ди на и Вла ди славу Па њи ку
до ја ди ло да сва ке го ди не оби -
ла зе окол на ме ста и пи ја це у
по тра зи за ве ћом ко ли чи ном
ква ли тет ног гро жђа за пра -
вље ње ви на у кућ ним усло ви -
ма. Ре ши ли су да на сво јим
окућ ни ца ма, у ба шта ма, по -
диг ну ма ле за са де ви но ве ло зе.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко сте до -
шли на иде ју да уз га ја те баш
ви но ву ло зу?

ЈАН КО ГА ЈАН: Од ма ле на
сам ше тао по де ди ном ви но -
гра ду, а као ста ри ји сам му и
по ма гао, та ко да се у ме ни ро -
ди ла же ља да јед ног да на
имам свој. Од стри ца Јо зе фа
Га ја на сам сте као основ на
зна ња о ви но гра дар ству и на -
у чио да оре зу јем ви но град.
Свој сам 1997. го ди не по са -
дио у ба шти, иза ку ће; пр во
два ара са ста рим, одо ма ће -
ним сор та ма „фран цуз” и
„оте ло”. По ред њих, за са дио
сам и „слан ка мен ку”, „хам -
бург бе ли” и „цр ве ни дре нак”.
Ка сни је сам по са дио још два
ара с мо дер ним сор та ма „ка -
бер не со ви њон” и „фран ков -
ка”. С вре ме ном сам по чео да
об на вљам ви но град и ста ре
сор те за ме нио „па но ни јом”,
„мо ра вом” и „бач ком”. Да кле,
мој ви но град има че ти ри ара
и око 250 чо ко та.

ВЛА ДИ СЛАВ ПА ЊИК: Мо -
ја пра ба ка Ро за Гу беч ка уса ди -
ла ми је на ви ку да ми де ца по -
се ћу је мо њи хов ви но град и да
за сва ки кир вај пи је мо слат ко
ви но. Знат но ка сни је сам по -
чео да екс пе ри мен ти шем гро -
жђем с ма ло број них чо ко та
из ба ште мо га та ста Ја на
Спиш ја ка. Ма ло сам и до ку -
пљи вао гро жђе и до би јао не -
ких 15 ли та ра ви на. Он да сам
по чео да ку пу јем и ви ше гро -
жђа, око 200 ки ло гра ма. Тех -
но ло ги ју ви на ми је об ја снио
те ча Па вел Криж из Ја но ши -
ка. С вре ме ном сам се, ме ђу -
тим, раз о ча рао, јер ни сам мо -
гао да ку пим ква ли тет но гро -
жђе и до би јем та кво ви но.
Пр во сам пла ни рао да у ба -
шти, иза ку ће, по са дим ви -
шњик и да ви шње трам пим за
гро жђе, али сам схва тио да ни
он да не ћу мо ћи да на ба вим
до бро гро жђе. Тад сам од лу -
чио да ство рим свој ви но град
и 2014. сам на че ти ри ара по -
са дио 250 чо ко та, од ко јих 160
бе ле сор те гро жђа. Иза брао
сам ин тер спе циј ске сор те, по -
год не за ор ган ску про из вод -
њу: „мо ра ву”, „бач ку” и „па -
но ни ју” – ство ре не у Срем -

ским Кар лов ци ма. Оне су от -
пор не на гљи вич не бо ле сти,
тру леж, не тре ба их пр ска ти.
За пра во, пр скао сам си сте -
мич ним фун ги ци ди ма док су
би ли мла ди ла ста ри, а по сле
ин сек ти ци ди ма. Тру дим се да
мак си мал но ре ду ку јем за -
шти ту хе миј ским сред стви ма.
По са дио сам и стра не сор те:
„хам бург” и „фран ков ку”.

• За што баш че ти ри ара?
Га јан: То ли ко је до вољ но за

до би ја ње со лид не ко ли чи не
ви на и мак си мал на је по вр -
ши на за је дан леп хо би. У
про се ку сва ке го ди не до би јем
200 ли та ра ква ли тет ног ви на
и још ни је дан ли тар ни сам
про дао.

Па њик: Че ти ри ара је по ло -
ви на мо је ба ште. На дру гој
по ло ви ни су пру га и ја га ји мо
оста ло во ће и по вр ће. Ја још
не про из во дим ви но од свог
гро жђа, јер још ни је род на го -
ди на. Кар ло вач ком ре зид бом,
ко ју ја при ме њу јем, че твр те
го ди не се до би ја пун род. Ни
ја се не ба вим тр го ви ном ви -
ном. Од ку пље ног гро жђа
пра вим ви но за сво је по тре -
бе. Све се по пи је и по кло ни.
Мој циљ је, ина че, да сва ке го -
ди не пи јем лањ ско ви но.

• А за што ни сте по ди гли
ви но град у ата ру, у ри ту где
су ра ни је би ли број ни за са ди
ло зе?

Га јан: Је сте да је ло гич но та -
мо по ди ћи ви но град, али ја

не мам до вољ но вре ме на да се
озбиљ но ба вим ви но гра дар -
ством и да пу ту јем у атар до
ви но гра да и на зад. Ја мо гу
сва ког да на сат – сат и по да
по све тим ви но гра ду. Ве ли ки
ви но град је ве ли ки, а ма ли
ви но град је хо би.

Па њик: Ве ли ки ви но град
зах те ва пра во вре ме ну не гу,
а да ле ко у по љу не маш сва -
ко днев ни увид у ста ње ло зе.
Ве ли ки ви но град тра жи ви -
ше ра да, чак ан га жо ва ње до -
дат ног рад ни ка, а ми обо ји -
ца ра ди мо у пред у зе ћу, ја
још у три сме не, и не ма мо
пре ви ше сло бод ног вре ме -
на. Ра ни је су на ши де до ви и
пра де до ви би ли пра ви се ља -
ци, са мо по љо при вред ни ци,
и мо гли су чи тав дан да по -
све те об ра ди зе мље и не го -
ва њу ло зе.

• Ко вам по ма же у ви но гра ду?
Га јан: У по чет ку сам ја око -

па вао ви но град. По ма га ли су
ми ма ма и су пру га. По што
сам пре не ку го ди ну по са дио
тра ву, са да ми си но ви по ма -
жу у ши ша њу тра ве.

Па њик: У пр вом ре ду по ма -
же су пру га Ана, а у око па ва -
њу ма ма Ана Па њик и та шта
Ана Спиш јак. Де ца по мог ну
ту и та мо.

• Ко ји је нај те жи део по сла
у ви но гра ду?

Га јан: По што ви ше не мо -
рам да око па вам ви но град, за
ме не је за ла ма ње ла ста ра – зе -

ле на ре зид ба – нај те жи по сао.
Па њик: Мој ви но град је

млад и не ма тра ву. Око па ва -
ње и за ла ма ње ла ста ра су ми
нај те жи по сло ви.

• Ко ја је би ла нај бо ља го ди -
на за про из вод њу ви на?

Га јан: То је би ла 2012. го ди -
на. Сва ка го ди на ко ја је су ва
до бра је за ви но. Те 2012. сам
имао око 150 ли та ра цр ног и
око 50 ли та ра бе лог ви на. А и
2010. је би ла до бра. За ових 20
го ди на је би ло пет се зо на са
од лич ним ква ли те том гро -
жђа и ви на.

Па њик: Ја сам 2010. го ди не
ку пио од лич но ви но из Гу ду -
ри це. А 2015, дру га го ди на
по сле сад ње ло зе, би ла ми је
по вољ на. За сад су се ове ин -
тер спе циј ске сор те по ка за ле
од лич ним.

• Ко ја вам је оми ље на сор та
гро жђа и вр ста ви на?

Га јан: Не мам, јер ни сам још
сти гао у фа зу да екс пе ри мен -
ти шем. Раз два јам бе ле и цр -
ве не сор те гро жђа и пра вим
ку па жу.

Па њик: Пр во сам хтео там -
на цр ве на ви на ти па „ка бер -
не” и „мер ло”. С вре ме ном ми
се укус усме рио ка бе лим сор -
та ма, по себ но ка „тра мин цу”,
ко ји не мам (смех), и „му скат
хам бур гу”. Бе ло ви но је те же
на пра ви ти и то ми је по се бан
иза зов.

• Шта пла ни ра те за на ред -
ни пе ри од?

Га јан: Хо ћу да по бољ шам
по сту пак про из вод ње ви на,
јер је тех но ло ги ја ве о ма на -
пре до ва ла.

Па њик: Пла ни рам да одр -
жим са да шњу по вр ши ну и
уса вр шим тех но ло ги ју про из -
вод ње. Тре ба ло би за јед нич ки
да на ба ви мо са вре ме ну ви -
нар ску опре му и да по диг не -
мо ква ли тет ви на ко ли ко је
мо гу ће у ама тер ским, хо би
усло ви ма.

• Ка ква је ва ша про це на о
ква ли те ту ово го ди шњег ро да?

Га јан: На по чет ку је би ло вр -
ло ло ше. Пр ва три ме се ца је
би ло пу но ки ше, баш ка да је
ви но гра ду тре ба ло пру жи ти
мно го не ге. Про це њу јем да
50% гро жђа не ће би ти за ви но.

Па њик: Ја сам, као по чет ник,
пре за до во љан ко ли чи ном и
ква ли те том. Бе ле сор те су у од -
лич ној кон ди ци ји, на ро чи то
„па но ни ја” и „бач ка”. „Мо ра ва”
је да ле ко од зре ња. „Фран ков -
ка” је у вр ло до бр ом ста њу, а
„хам бург” је под ба цио.

Овим је тре ба ло да раз го -
вор нас тро ји це бу де го тов,
али су и Јан ко и Вла ди слав
же ле ли још не што да ка жу.

Га јан: До бро ви но се пра ви
у ви но гра ду.

Па њик: Ви но град се не са ди
са мо за не ко ли ко го ди на, не го
се фор ми ра за ви ше де це ни ја,
та ко да то ме тре ба да се по -
све те на ред ни на ра шта ји!

Иван За фи ро вић

они су још по чет ком XX ве ка
за са ди ли 900 чо ко та, ко ји су у
про се ку да ва ли 400 до 500 ли -
та ра ви на го ди шње, а у до -
брим се зо на ма и пре ко 600
ли та ра. Све до бом бар до ва ња
1999. го ди не овај ви но град је
не го ван, а он да је и он пре пу -
штен ћу ди ма при ро де. Ста ри
љу ди го во ре да ви но гра ду не
тре ба га зда, не го слу га. На кон
то га ни ко се ви ше од Сло ва ка

Владислав Пањик
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Да на шњем чо ве ку је те шко да
за ми сли сва ко днев ни жи вот
ста рих Ба на ћа на у XIX ве ку.
Не ка да шњи жи те љи Ма ри јен -
фел да и дру гих ба нат ских на се -
ља че сто су се су о ча ва ли с ра -
зно род ним не да ћа ма: про лећ -
ним по пла ва ма, ви со ким под -
зем ним во да ма, лет њим вру ћи -
на ма и су шом, гра дом, оску ди -
цом хра не, смр то но сним бо ле -
сти ма (ту бер ку ло зом и ма ла ри -
јом, пре свих), оштрим зи ма ма
са обил ним сне гом, ди вљим
жи во ти ња ма. Ста ри Вој лов ча -
ни су при ча ли да су жи те љи ма
Ма ри јен фел да ве ли ку ште ту
пра ви ли ву ко ви ко ји су зи ми,

упла шио, по те рао ко ња у га лоп
ка Ма ри јен фел ду и из све сна ге
по чео да до зи ва се ља не у по моћ.
Не ка ко је ус пео да се до мог не
обо да се ла, где су га че ка ли се -
ља ци, ко ји су ви ком, ви ла ма,
мо ти ка ма и се ки ра ма ус пе ли да
од вра те раз бе сне лу ву чи цу. 

Др жим ву ка!
Дру гом при ли ком је ба кин  де да
при ме тио да му у обо ру не до -
ста је јаг ње. Па жљи во је осмо -
трио око ли ну дво ри шта и ни је
на шао тра го ве јаг ње та за ко је је
по ми слио да је мо жда од лу та ло.

За па зио је, ме ђу тим, ту и та -
мо чуд не тра го ве, што му је

пре ко за ле ђе ног Ду на ва, до ла -
зи ли из Ср би је. Чи ни нам се да
су се ља ни ма до вољ но не да ћа
пра ви ли кур ја ци и дру ге зве ри
ко ји су се већ на ла зи ле у ју -
жном Ба на ту. Та да је Вој во ди на
би ла бо га та шу мом и пу ста ра -
ма, а ни Кар па ти ни су би ли та -
ко да ле ко.

По љо чу вар и ву чи ца
Пре ма ка зи ва њу пот пи сни ко ве
ба ке Ка та ри не Спиш јак, чи ји
су пре ци жи ве ли у Ма ри јен -
фел ду, је дан њен ро ђак, као по -
љо чу вар, ви ше пу та се бо рио с
ву ко ви ма.

Та ко је јед ном, док је на ко њу
оби ла зио по ља, у јед ном лу гу
от крио вуч ју ја зби ну с ву чи ћи -
ма, ко је је, као ште то чи не, од мах
по се као са бљом. Из гле да да је
ву чи ца то чу ла и осе ти ла, и док
је он ла га но ја хао пре ма се лу,
она се освет нич ки устре ми ла
пре ма ње му. Би ла је то ли ко раз -
ја ре на да се мој да ле ки ро ђак

ука зи ва ло на то да је мо жда не -
ка зве р ка шче па ла и од не ла јаг -
ње. За то је од лу чио да сле де ће
но ћи не спа ва у ку ћи, не го да у
дво ри шту огра ђе ном пру ћем
на пра ви за се ду. У глу во до ба
но ћи за чуо је шу мо ве код огра -
де. Не што се ми ца ло с дру ге
стра не огра де. Ис по ста ви ло се
да је вук, не же ле ћи да уђе у
дво ри ште и обор, кроз огра ду
про ву као реп и та ко ма мио ра -
до зна ле и на ив не ја гањ це к се -
би. При лич но из не на ђен, ба -
кин ро ђак је у маг но ве њу при -
шао огра ди, обе ма ру ка ма сна -
жно по ву као вуч ји реп ка огра -
ди и по чео да ви че: „Др жим ву -
ка, др жим ву ка!” Што од ро ђа -
ко ве дре ке, што од сил ног ре -
жа ња ву ка и лар ме упла ше них
до ма ћих жи во ти ња, ком ши лук
се про бу дио и бу нов ни су се ди
су до тр ча ли да мот ка ма и ви ла -
ма уби ју ште то чи ну.

Иван За фи ро вић

Шта је кир вај?

Ма ђар ски и сло вач ки
храм по диг ну ти исто -
вре ме но

Сеп тем бар је. Ле то нам по ла -
ко од ла зи. Оче ку је мо је сен,
хлад ни је вре ме и опа ло ли -
шће. Љу ди стр пљи во за вр ша -
ва ју сва ко днев не ра до ве на
њи ви. Сво јим из мо ре ним жу -
ље ви тим ру ка ма об ра ђу ју зе -
мљу ка ко би же тва би ла што
бо га ти ја и плод ни ја.

И код ку ће је рад но. Сви се
спре ма ју за по се бан пра зник.
Уско ро ће кир вај, ко ји се обе -
ле жа ва сва ке го ди не, по след -
ње не де ље у сеп тем бру. Сре -
ђу је мо ку ћу, што по ма же да се
осло бо ди мо не га тив них ми -
сли. Сви се ра ду ју овом пра -
зни ку, иа ко из го ди не у го ди -
ну за бо ра вља мо ње гов зна чај.

Ме сто мо ли тве
Реч кир вај по ти че од не мач -
ке ре чи Kirchweih и пред ста -
вља го ди шњи цу осве ће ња
цр кве. Вој лов ча ни је обе ле -
жа ва ју од 1902. Ова го ди на
зна чај на је ка ко за Сло вач ку
еван ге лич ку, та ко и за Ма -

УСПО МЕ НА ПО СВЕ ЋЕ ЊА СЛО ВАЧ КЕ ЕВАН ГЕ ЛИЧ КЕ ЦР КВЕ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

ЦР КВЕ НА СЛА ВА ИЛИ ВА ШАР

Да нас не збли жа ва
са мо за јед нич ка 
не во ља

Сту ди рао у Сло вач кој

На не се ли вас по слом или из
ту ри стич ке ра до зна ло сти пут
до се ве ра Сло вач ке и ме ста
Мар тин, у ње го вом цен тру ће те
на и ћи на пр во се ди ште Ма ти це
сло вач ке у Сло вач кој, да нас
Сло вач ки на род ни ли те рар ни
му зеј, а у ње му на би сту ве ли -
ког срп ског три бу на, пу бли ци -
сте и по ли ти ча ра у Угар ској,
Све то за ра Ми ле ти ћа (1826–
1901). У Бра ти сла ви од кра ја
Пр вог свет ског ра та по сто ји
ули ца с ње го вим име ном, а на
ула зу у бра ти слав ску Ма ти цу
сло вач ку спо мен-та бла по све -
ће на Ми ле ти ћу.

Сло ва ци чу ва ју успо ме ну на
Све то за ра Ми ле ти ћа јер је он
имао зна чај ну уло гу за на ци о -
нал ну еман ци па ци ју и пре по -
род не са мо срп ског не го и сло -
вач ког и ру мун ског на ро да у
Ау стро у гар ској. Ми ле тић је,
по пут мно гих зна ме ни тих Ср -
ба у XVIII и XIX сто ле ћу (Јо ван
Ра јић, Па вле Ју ли нац, Јо ван
Апо сто ло вић, До си теј Об ра до -
вић, Те о дор Јан ко вић Ми ри јев -
ски, Јо а ким Ву јић, Ди ми три је

Да ви до вић, Јо ван Сте ри ја По -
по вић, Ва са Жив ко вић, Ђор ђе
На то ше вић, Ђу ра Да ни чић, Јо -
ван Јо ва но вић Змај, Ко ста
Триф ко вић и др.), сту ди рао у
Сло вач кој, где се ин те лек ту ал -

СЕ ЋА ЊА НА МА РИ ЈЕН ФЕЛД

ВУЧ ЈА ВРЕ МЕ НА

СУ ЖИ ВОТ: СВЕ ТО ЗАР МИ ЛЕ ТИЋ, НА РОД НИ ТРИ БУН

ПУТ БОР ЦА ЗА ПРА ВА ПО ТЛА ЧЕ НИХ

но и по ли тич ки раз ви јао под
ути ца јем Љу де ви та Шту ра
(1815–1856), фи ло зо фа, по ли -
ти ча ра, књи жев ни ка и уте ме -
љи ва ча но вог сло вач ког је зи ка
и књи жев но сти.

Ду хов ни отац
Штур се ис трај но бо рио за пра -
ва и сло бо ду сло вач ког на ро да
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, али
и за пра ва дру гих сло вен ских
на ро да. Ве ро вао је у сло вен -
ство, за ла гао се за те сну сло -
вен ску са рад њу, на ци о нал ну
рав но прав ност, вер ску то ле -
ран ци ју, со ци јал ну јед на кост и
са њао о пан сла ви стич кој др жа -
ви, као не ка квом „хра му за сло -
вен ски на род, ко јим би од о зго
упра вља ли цар и па три јарх”.
Сво је ве ли ко по што ва ње пре ма
срп ском на ро ду Штур је ис ка -
зао и кроз по све ћи ва ње два ју
сво јих нај зна чај ни јих де ла кар -
ло вач ком ми тро по ли ту Јо си фу
Ра ја чи ћу, од но сно срп ском кне -
зу Ми ха и лу Обре но ви ћу.

С дру ге стра не, срп ска ин те -
ли ген ци ја је га ји ла по ве ре ње у
Љу де ви та Шту ра и ви со ко га је
це ни ла, та ко да га је по ста ви ла
за опу но мо ће ни ка Ма ти це срп -
ске у срп ској омла дин ској ор га -
ни за ци ји у Бра ти сла ви и Књи -
жни це срп ске, као и за чла на
Дру штва срп ске сло ве сно сти у
Бе о гра ду.

Опи су ју ћи мла дог Све то за ра
Ми ле ти ћа, Ми та Кли цин на
јед ном ме сту пи ше: „Што је
срп ски на род у кри тич ним тре -
ну ци ма XIX ве ка имао та ко од -

луч ног и без гра нич но не се бич -
ног во ђу, за слу га је и ве ли ког
Љу де ви та Шту ра”. По што је
жи во пра тио та да шња по ли -
тич ка пре ви ра ња у Бе чу и Бра -
ти сла ви, где је за се дао Уга р ски
са бор, Ми ле тић је бр зо про ни -
као у су шти ну по ли ти ке Беч ког
дво ра и кан це ла ра Ме тер ни ха,
ко ја се са сто ја ла у лу ка вом рас -
пи ри ва њу и кон тро ли не тр пе -
љи во сти и су ко ба из ме ђу ви ше
пот чи ње них не не мач ких на ци -
ја. Ње га је у то до ба ве о ма при -
ву као ан ти фе у дал ни про грам
Ла јо ша Ко шу та, али и од био
ње гов крут не га циј ски став
пре ма на ци о нал ним про гра ми -
ма дру гих на ро да.

Лу ка ви Хаб збур гов ци
Не ма ђар ски на ро ди у Угар ској
су, због ри гид ног цен тра ли зма,
не спро во ђе ња истин ских ли бе -
рал них ре фор ми, ма ђар ског
на ци о на ли зма, на мет ну те ма -
ђа ри за ци је и твр до гла вог иг но -
ри са ња иден ти те та и на ци о -
нал них пра ва оста лих на ро да
би ли при ну ђе ни да са ра ђу ју.
По ред то га, власт у Угар ској је
па жљи вим раз гра ни че њем из -
бор них је ди ни ца пот пу но фа -
во ри зо ва ла ма ђар ске кан ди да -
те и де це ни ја ма обез бе ђи ва ла
ап со лут ну ма ђар ску ве ћи ну у
Са бо ру (иа ко је око 1868. го ди -
не у Угар ској би ло 48% Ма ђа ра,
а 52% при пад ни ка дру гих на ро -
да): 1875. го ди не су на су прот
332 по сла ни ка ма ђар ске на ци о -
нал но сти у са бор ским клу па ма
се де ла са мо 24 не ма ђа ра, да би

у ка сни јим са зи ви ма тај број
био још ма њи (из ме ђу де вет и
ше сна ест). У два из бор на ци -
клу са, 1892. и 1896. го ди не, ет -
нич ки са став Угар ског са бо ра
био је чак пот пу но хо мо ген, без
ијед ног по сла ни ка не ма ђа ра.

За то се у дру гој по ло ви ни
XIX сто ле ћа ме ђу не ма ђар ским
на ро ди ма уста ли ла прак са уза -
јам не по др шке на из бо ри ма за
Уга р ски са бор и пред ла га ње за -
јед нич ког кан ди да та за по сла -
ни ка ко ји би мо гао да па ри ра
ма ђар ским кан ди да ти ма. Та ко
су, на при мер, као за јед нич ки
по сла ни ци Ср ба и Сло ва ка у
угар ском пар ла мен ту на сту пи -
ли Све то зар Ми ле тић, дру ги
пот пред сед ник Ма ти це сло вач -
ке Ви ли јам Па у ли ни Тот, а доц -
ни је, на са мом по чет ку XX ве ка,
Ми лан Хо џа, по то њи ми ни стар
про све те и пред сед ник че хо сло -
вач ке вла де из ме ђу два свет ска
ра та. Овај вид ме ђу на ци о нал не
по ли тич ке са рад ње при хва ти ли
су и уга р ски Нем ци.

Ми ле тић је све срд но за сту -
пао ин те ре се сло вач ког на ро да у
по ли тич ки осе тљи вом тре нут ку
за Сло ва ке ка да ни су има ли сво -
је пред став ни ке у пар ла мен ту.
Оштро се су прот ста вио у Са бо -
ру и јав ним про гла си ма уки да -
њу Ма ти це сло вач ке, што је
има ло од је ка и у европ ској јав -
но сти. То ком не ко ли ко по сла -
нич ких ман да та Ми ле тић је био
нај гла сни ји про тив ник ве ли ко -
ма ђар ских пред ло га за ко на и
упо р ни за го вор ник ре ша ва ња
на ци о нал ног пи та ња Ср ба, Ру -
му на, Сло ва ка, Ру си на и Не ма -
ца. Ви ше пу та је ука зи вао на те -
жак по ло жај дру гих сло вен ских
на ро да у Ау стро у гар ској, Хр ва -
та, Сло ве на ца, Че ха и По ља ка, и
узи мао их у за шти ту.

Као ва тре ни кри ти чар Хаб -
збур шке мо нар хи је и На год бе
Ау стри је и Уга р ске, не по ко ле -
бљи ви ак ти ви ста и до след ни
бо рац за пра ва и сло бо ду не -
при зна тих на ро да Уга р ске,
Све то зар Ми ле тић је у два на -
вра та хап шен. Дру го утам ни че -
ње му је трај но на ру ши ло здра -
вље и при мо ра ло га да се у 56.
го ди ни по ву че из по ли тич ког и
јав ног жи во та.

Ни вој во ђан ски Сло ва ци ни -
су за бо ра ви ли Све то за ра Ми -
ле ти ћа и 1924. го ди не су му у
Ко ва чи ци по ди гли спо ме ник.

Иван За фи ро вић

др Иг нац Да ранyи по др жао је
град њу цр кве у Хер те лен ди,
ка ко фи нан сиј ски и ма те ри -
јал но, та ко и ду шев но. Ве ли -
ком бр зи ном цр ква је би ла по -
диг ну та до 15. ок то бра, 1. но -
вем бра је по кри ве на, 9. но вем -
бра са зи дан је то рањ, а за вр -
шне ра до ве мај сто ри су оба ви -
ли до 14. но вем бра. На то рањ
је по ста вљен злат ни крст 20.
ма ја. Цр кве на оп шти на је соп -
стве ним сред стви ма обез бе -
ди ла ол тар, клу пе, про по вед -
ни цу, ор гу ље и сат на тор њу, а
зво на су до пре мље на из Бу -
дим пе ште 15. ма ја 1902. Све -
ча ном ли тур ги јом, ко ју је одр -
жао кон се ни ор Адолф Кер нух,
све ште ник из Шан до ра (не ка -
да шњи на зив се ла Ја но шик),
28. сеп тем бра, осве шта на је
цр ква.

Храм је по ста вљен за вре ме
слу жбе Ка ро ла За тка ли ка, а
био је на ме њен за по тре бе
сло вач ког и не мач ког ста нов -
ни штва. По во дом про сла ве
сто го ди шњи це из град ње и
по све ће ња цр кве, 2002. го ди -
не цр ква је би ла ре кон стру и -
са на.

Пре ци за по што ва ње
За вре ме сва ког обе ле жа ва -
ња успо ме не на по све ће ње

цр кве пе сма ма, мо ли твом,
све ча ном ли тур ги јом при се -
ћа мо се сво јих пре да ка. Сва -
ке го ди не се у про сла ву и
све ча ну ли тур ги ју за ни мљи -
вим и при клад ним про гра -
мом укљу чу ју и де ца и омла -
ди на ко је ре дов но до ла зе на
ве ро на у ку. Пре ле пим пе -
сма ма ову све ча ност обо га -
ћу је и цр кве ни хор, ко ји се
не де ља ма при пре ма за ову
при ли ку.

Сло вач ка цр кве на оп шти на
ни је ве ли ка, али у да на шње
сло же но вре ме пут до цр кве
про на ла зи ле па гру па љу ди
ко ја зна: „Јер је бо ље је дан дан
у дво ри ма Тво јим од хи ља де”.
(Пса лам, 84, 10а.) 

На ши пре ци су му ко трп -
ним ра дом за сво ја по ко ле ња
са гра ди ли цр кву. Овај храм
не за слу жу је по што ва ње са мо
за вре ме го ди шњи це по све ће -
ња, не го то ком це ле го ди не.
За то кир вај ни је са мо ва шар,
лу на-парк по ста вљен на кра ју
се ла ко ме се нај ви ше ра ду ју
де ца. Тре ба се укљу чи ти у
про сла ву 114. го ди шњи це
успо ме не по све ће ња хра ма,
по след ње не де ље у ме се цу, 25.
сеп тем бра.

Але на Ку лик

ђар ску ре фор мат ску цр кву.
При ли ком по се те Вој ло ви ци
сва ко мо же за па зи ти ле по
уре ђен парк у чи јем сре ди -
шту се на ла зе две цр кве; раз -
ли чи те, али на не ки на чин и
слич не. Исте го ди не су са -
гра ђе не и истог да на осве -
шта не. Ове го ди не обе ле жи -
ће мо 114. го ди шњи цу од тог
зна чај ног да на.

Цр ква ни је са мо обич на
згра да. То је ме сто мо ли тве,
сла вље ње Го спо да. Ме сто
где слу ша мо Све то пи смо,
где до ла зи мо да про на ђе мо
свој ду шев ни мир и спо кој -
ство. Цр ква је за нас успо -
ме на, део исто ри је, део јед не
по ру ке из про шло сти. У пр -
вом ре ду она но си по ру ку о
ве ри и те жњи за жи во том са
Ису сом. Упра во ову те жњу
из ра зи ли су и на ши пре ци
ка да су по че ли да гра де цр -
кву 19. сеп тем бра 1901, у та -
да шњој Хер те лен ди. У при -
су ству мно гих по зна тих др -
жав них пред став ни ка 24.
сеп тем бра је осве штан ка -
мен те ме љац.

Хри шћа ни су же ле ли да
има ју цр кву јер су се до та да
оку пља ли у учи о ни ци др жав -
не шко ле. Та да шњи ми ни стар

Заседање Угарског сабора у Братислави
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СКПД „Ђе тван” је уче ство вао на 10. фол клор ном фе сти ва лу за
Сло ва ке из ди ја спо ре под на зи вом „Сло ва ци Сло ва ци ма”, ко ји је
при ре ђен у Спи шкој Но вој Ве си од 14. до 17. ју ла 2016, за вре ме одр -
жа ва ња Спи шког ва ша ра.

Фе сти вал је осно ван 2006. Пр вих пет го ди на је ор га ни зо ван у Пје -
шћа ни ма, а од 2012. го ди не се одр жа ва у Спи шу. Фе сти вал је по све -
ћен сло вач кој омла ди ни ко ја жи ви у ино стран ству, а не гу је кул ту ру
и тра ди ци ју сво јих пре да ка, као и ста нов ни ци ма и по се ти о ци ма
гра да Спи ша.

Див не гра ђе ви не
На пут су кре ну ла 22 чла на ан сам бла – фол клор на ску пи на, пе вач ка
гру па и ор ке стар. Ис пла ни ра на су би ла че ти ри на сту па – три у Спи -
шкој Но вој Ве си и је дан у Ле во чи. При пре мље на су два раз ли чи та
бло ка пе са ма и ига ра, а ан самбл је имао две но шње за на сту пе. Због
ло ших вре мен ских усло ва (па да ла је ки ша), од ло жен је на ступ на тр -
гу у Ле во чи, а то вре ме је ис ко ри шће но за бо ље упо зна ва ње Ле во че.
Чла но ви „Ђе тва на” би ли су сме ште ни у ин тер на ту Сред ње пе да го -
шке шко ле.

На фе сти ва лу су, по ред СКПД-а „Ђе тван”, на сту пи ли фол клор ни
ан сам бли из Ру му ни је („Де те ли на”) и Укра ји не („Тур јан ска до ли на”).

Ле во ча има див не гра ђе ви не. На исто риј ском тр гу по сто ји ви ше
од 50 го тич ких, ре не сан сних и ра но ба рок них па три циј ских ку ћа, са
ар ка до ви тим уну тра шњим дво ри шти ма. Око исто риј ског цен тра су
са чу ва ни де ло ви зи ди на го тич ке град ске твр ђа ве из 14. и 15. ве ка у
ду жи ни од два ки ло ме тра.

Ар хи тек тон ски за ни мљи ва град ска већ ни ца је са гра ђе на кра јем
15. ве ка у го тич ком сти лу, а по чет ком 17. ве ка је ре но ви ра на у ре не -
сан сном сти лу. На ју жној стра ни фа са де су але го риј ске фре ске. Да -
нас је у згра ди већ ни це сме штен му зеј. Ис пред већ ни це је ка вез сра -
мо те из 1600. го ди не, ко ји је глав на атрак ци ја за фо то гра фи са ње.
Нај ја чи ути сак оста вља Храм Св. Ја ко ба, на род ни кул тур ни спо ме -
ник и дру га нај ве ћа цр ква у Сло вач кој, из гра ђе на пре 1400. По себ но
вре дан па жње је пре све га њен глав ни ол тар, ви сок 18,6 ме та ра, а
ши рок шест ме та ра, с по чет ка 16. ве ка. Ва јар ски део по ти че из ра ди -
о ни це Мај сто ра Па вла из Ле во че. Овај ол тар је нај ви ши др ве ни ка -
сно го тич ки ол тар на све ту.

Кон цер ти и за ба ве
Сло бод но вре ме из ме ђу на сту па у Спи шкој Но вој Ве си „ђе тва нов -
ци” су ис ко ри сти ли да осе те шарм Спи шког ва ша ра и да про ба ју ва -
шар ске ђа ко ни је. Као што ле ту при па да ле то ва ње, та ко и Спи шкој
Но вој Ве си при па да Спи шки ва шар. Ра ди се о про ду жет ку тра ди ци -
је одр жа ва ња го ди шњих ва ша ра (град има пра во ор га ни зо ва ња сло -
бод них не дељ них ва ша ра од 6. де цем бра 1380), на осно ву при ви ле -
ги ја до де ље них од кра ља. Ове го ди не је ва шар ор га ни зо ван 61. пут.
Бо га та по ну да на штан до ви ма, уку сна је ла и пи ћа, ве ли ки број тр го -
ва ца и по се ти ла ца из свих кра је ва Сло вач ке и из ино стран ства. Ва -

жан део ма ни фе ста ци је је ра зно вр стан кул тур ни и за бав ни про грам
с пу но му зи ке и пле са.

Био је одр жан и са ста нак глав них пред став ни ка дру шта ва са ор -
га ни за то ри ма фе сти ва ла, на ко ме су сви при сут ни ис ка за ли сво је
ми шље ње о фе сти ва лу, раз ме ни ли по кло не и ре клам ни ма те ри јал,
те при ча ли о да љој са рад њи. Та ко ђе, у ин тер на ту су би ле ор га ни зо -
ва не две за ба ве на ко ји ма је сви рао „Ђе тва нов” ор ке стар.

Глав ни ор га ни за тор ме ђу на род ног фол клор ног фе сти ва ла је Ин -
ве сти ци о ни фонд „Сло ва ци Сло ва ци ма”. Су ор га ни за то ри су Удру -
же ње гра ђа на „До дир ху ма но сти” са се ди штем у Ко мар ну и Дом Ма -
ти це сло вач ке и ње гов ме сни од бор у Спи шкој Но вој Ве си. Овај из -
лет је ор га ни зо ва ла Ма ти ца сло вач ка у Ср би ји, обез бе див ши но вац
пре ко Кан це ла ри је за Сло ва ке ко ји жи ве у ино стран ству.

На кра ју фе сти ва ла пред став ник ор га ни за то ра фе сти ва ла го спо -
дин Крај чи  је ре као: „На сту пи дру шта ва из Ср би је, Укра ји не и Ру -
му ни је уне ли су жи вост у про грам ма ни фе ста ци је и по ка за ли да
Сло ва ци из ди ја спо ре не гу ју свој од нос пре ма род ном кра ју, по шту -
ју и не гу ју тра ди ци је сво јих пре да ка ко ји су на пу сти ли род ни крај и
оти шли у дру ге зе мље у потрази за по слом”.

Мир ко Бе рац ка

Иде ја о за нат ској 
про из вод њи

Нај ста ри је и 
нај у спе шни је 
про из во ђа чи це

Стаж Ане Спиш јак 
од че тр де сет го ди на

Ов да шњи Сло ва ци не кло не
се ни јед ног по сла. Сва ки
рад, уко ли ко је ле га лан и
мо ра лан, вре дан је по што ва -
ња и уло же ног тру да. Же не
из Ко ва чи це су већ де це ни -
ја ма по зна те у Бе о гра ду, као
кућ не по моћ ни це, ку ва ри -
це, пра ље и да ди ље. Јед но
вре ме су и Сло ва ки ње из
Вој ло ви це од ла зи ле у Бе о -
град и оба вља ле раз ли чи те
кућ не по сло ве по град ским
до ма ћин стви ма. По ред то га,
сти за ле су да одр жа ва ју соп -
стве но до ма ћин ство и по ма -
жу му шкар ци ма у по љу и
се о ском га здин ству.

С вре ме ном се, ипак, је дан
број же на пре у сме рио на дру -
ги за нат: про из вод њу и про -
да ју ра зних вр ста ре за на ца.

Ка ко је по че ло
Пре ма при чи Ане Ку ха рик,
ду го го ди шње ко лек ци о нар -
ке ста рих вој ло вач ких фо то -
гра фи ја, сло вач ких на род них
но шњи и на ме шта ја, пр ве су
у Вој ло ви ци ре зан це по че ле
да ме се и про да ју Ева Ма ре -
чек и Ани на мај ка Ева Ку ха -
рик, 1953. го ди не. По што је
Ева Ку ха рик бли зу бе о град -
ске Бај ло ни је ве пи ја це има ла
се стру, њих две су су бо том и
не де љом спа ва ле у Бе о гра ду
да би мо гле ме ђу пр ви ма да
за у зму те зге и про да ју по љо -
при вред не про из во де.

СКПД  „ЂЕ ТВАН” НА 10. ФОЛ КЛОР НОМ ФЕ СТИ ВА ЛУ
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РЕ ЦЕПТ ЗА РЕ ЗАН ЦЕ

– По тре бан је ки ло грам ме ког бра шна тип 400, шест до
се дам ја ја С кла се и во да. За гру бе ре зан це су пак до -
вољ на че ти ри ја је та. Вр ло је ва жно на ба ви ти ква ли тет -
но бра шно без оста та ка ме ки ња, због ко јих те сто би ва
пре ме ка но и си во. Ми смо ра ни је бра шно ку по ва ли на
џа ко ве из мли на у Ста рој Па зо ви – ка же Ана Спиш јак.

це де се так го ди на, а го спо ђа
Ма ре чек чи та вих 35 го ди на,
а он да је, због ста ро сти и
бо ле сти, по сао пре пу сти ла
ћер ки Еви, ко ја и да нас про -
из во ди ре зан це и про да је их
на пан че вач кој пи ја ци. На -
кон го спо ђа Ку ха рик и Ма -
ре чек, ре зан це су по че ле да
ме се: Ева Мол нар, Ана Бе -
шка, Ева Ва лек, Ма ра Хриб,

Ева Ма ре чек је при ме ти -
ла да јед на же на на пи ја ци
вр ло ла ко про да је ре зан це у
ча ша ма и пред ло жи ла је
сво јој при ја те љи ци Еви Ку -
ха рик да по ку ша ју и оне да
пра ве ре зан це. И та ко је
кре нуо уно сан по сао. Ева
Ку ха рик је про да ва ла ре зан -

не за пра вље ње ре за на ца, на
ко ји ма је Еви по ма га ла ћер ка
Бо же на. Го спо ђа Мол нар је
на Бај ло ни је вој пи ја ци ужи -
ва ла ве ли ки углед и по пу лар -
ност, у шта се у вре ме нај ве ће
кри зе, хи пе рин фла ци је и
санк ци ја уве рио и пот пи сник
ових ре до ва. По нај ве ћем
мра зу, сне гу и ле ду Бе о гра ђа -
ни су стр пљи во ста ја ли у ре -

ду по де се так и ви ше ми ну та
да би ку пи ли те сте ни не баш
код Еве. На та ко стр пљи во
сте че ној ре пу та ци ји и тра -
ди ци ји је ње на уну ка Кри -
сти на Ва жић успе шно на -
ста ви ла по ро дич ни по сао.

По де ла по сла
Ма ра Хриб је ре зан це про -
да ва ла су бо том и не де љом
на па ли лул ској пи ја ци, из -
ме ђу 1955. и 1965. го ди не.
Све не про да те ре зан це је од
ње от ку пљи ва ла јед на ста -
ри ја Бе о гра ђан ка, та ко да се
го спо ђа Хриб ку ћи увек
вра ћа ла пра зне тор бе, а пу -
ног нов ча ни ка.

Ис пр ва је ме си ла око пет
ки ла ре за на ца, али ка ко је
по тра жња ра сла, и ко ли чи -
на ре за на ца се по ве ћа ва ла.
На кра ју је про да ју пот пу но
пре у зе ла на се бе ста ри ја да -
ма из Бе о гра да, а Ма ра
Хриб се са сво јом ћер ком
Евом, се стром Есте ром Па -
ве лом и ње ном ћер ком
Аном у це ло сти по све ти ла
про из вод њи ре за на ца – у
по чет ку руч но, ка сни је ма -
шин ски. Сва ког да на, сем
не де ље, пра ви ле су од пет
до де сет ки ло гра ма, а су бо -
том и пра зни ци ма од 40 до
50 ки ла ре за на ца и до ста -
вља ли сво јој ста рој про да -
ва чи ци на па ли лул ској пи -
ја ци. По сао је до бро на пре -
до вао све док ин спек ци ја
ни је тра жи ла ре ги стро ва ње
за нат ске ра ди о ни це и док
ста ра Бе о гра ђан ка ни је
оне мо ћа ла, а Ма ра Хриб се
раз бо ле ла.

По ред Ма ре Хриб је жи -
ве ла Ана Спиш јак, ко ју је,
као мла ду не за по сле ну же -
ну са ћер ки цом и му жем
рад ни ком у сла бо сто је ћој
фа бри ци, ус пе ла да на го во -
ри да и она поч не да пра ви
и про да је ре зан це.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли вас је
ва ша су сет ка ду го на го ва -
ра ла?

АНА СПИШ ЈАК: Ни је. До
та да сам за ра ђи ва ла, као
пра ља, у пан че вач ким до ма -
ћин стви ма где је би ло мно го
да се чи сти и пе ре. По сле
сам код Ћур чи но вих ра ди ла
сва ко ја ке кућ не по сло ве и
чу ва ла де цу. С њи ма сам би -
ла и на мо ру. С ре зан ци ма
сам по че ла не где 1965. Пра -
ви ла сам од две до три ки ле
ре за на ца пре ма ре цеп ту Ма -

су бо том и не де љом око пет -
на ест ки ло гра ма ра зно вр -
сних те сте ни на: ма ле и ве ли -
ке фле ки це, ре зан це, гру бе
ре зан це, та ра ну, ла за ње,
млин це и сл. По сао јој је био
олак шан јер јој је су пруг
Мар тин, као стру гар, већ на
по чет ку кон стру и сао ма ши -

Ана Ко ла рик, Ева Ко ла рик,
Ева Га јан...

Јед на од нај у спе шни јих
про из во ђа чи ца и про да ва чи -
ца ре за на ца би ла је Ева Мол -
нар. Она је за по че ла из ра ду и
про да ју ре за на ца у је сен 1961.
го ди не на та да шњој ма лој Јо -
ва но вој пи ја ци у Бе о гра ду.
По што је убр зо на ме сту пи ја -
це по че ло зи да ње са мо по слу -
ге, го спо ђа Мол нар се већ за
Бо жић исте го ди не (по гре го -
ри јан ском ка лен да ру) пре ба -
ци ла на Бај ло ни је ву пи ја цу.
По че ла је скром но, са све га
ки ло гра мом ре за на ца, али и
то је те шко про да ва ла, та ко да
се ку ћи че сто вра ћа ла пла чу -
ћи због не у спе ха. Ње на ста ра
мај ка ју је те ши ла да је сва ки
по че так те жак, али да ће с
вре ме ном сте ћи вер не му -
ште ри је, што се и до го ди ло.

Ева Мол нар је у на ред не
че ти ри де це ни је про да ва ла

ре Хриб. Сва ке су бо те сам се
бу ди ла ка сно но ћу, да бих у 3
са та ују тро хва та ла воз са же -
ле знич ке ста ни це Вој ло ви ца
за Бе о град, ода кле сам трам -
ва јем пу то ва ла до Цвет ко ве
пи ја це. Та мо је ре зан це ме ђу
пр ви ма про да ва ла го спо ђа
Сту пав ска из Стар че ва. На
Цвет ко вој пи ја ци сам се за -
др жа ла го ди ну-дв е и он да
сам с про да јом пре шла на
Бај ло ни је ву пи ја цу, где су већ
би ле мо ја се стра Ева Ко ла рик
и Ева Мол нар. На тој пи ја ци
сам на ред них шест-се дам го -
ди на су бо том про да ва ла мле -
ве ни мак, очи шће не ко ко шке
и пи ли ће и де се так ки ло гра -
ма ре за на ца.

• За што сте ви, као и Ма ра
Хриб, кре ну ле с та ко скром -
ном про из вод њом?

– Не са мо да је тре ба ло у по -
чет ку при ву ћи и сте ћи стал не
му ште ри је не го је и са ма из ра -
да те ста и ре за на ца би ла на -
пор на за јед ну же ну. Све је ра -
ђе но руч но, по мо ћу окла ги ја
и но же ва. Тек ка да су се по ја -
ви ле ита ли јан ске ма ши ни це
на руч ни по гон, би ло је, ре ци -
мо, лак ше пра ви ти јуф ке. Та да
сам мо гла да по ве ћам про из -
вод њу на 15–20 ки ло гра ма. А
ка да сам од 1977. го ди не јуф ке
из вла чи ла ма ши ном на стру -
ју, пра ви ла сам и 50 ки ла ра -
зних те сте ни на: ре за на ца, гру -
бих ре за на ца, фле ки ца, дер -
виш фле ки ца и та ра не. Ја сам
те сто ме си ла увек руч но, а да -
нас се и то оба вља ма шин ски.

• Пре ста ли сте да про да је -
те те сте ни не у Бе о гра ду?

– Ро дио ми се син, а ћер ка
је још би ла ма ла, та ко да сам
има ла ви ше оба ве за у ку ћи.
Би ло ми је лак ше да ре зан це
про да јем на ве ли кој пи ја ци
код Та ми ша.

• Ко ли ко ду го сте се ба ви -
ли овим по слом?

– Пу них че тр де сет го ди на.
Има ла сам већ се дам де сет
го ди на и би ло ми је те шко
да ме сим то ли ко те ста и
пра вим ре зан це. А про ре ди -
ле су се и ре дов не му ште ри -
је. Не ке су оста ре ле, не ке и
умр ле. Ја сам не ко ли ко пу та
би ла код бра та у Ау стра ли ји
та ко да су дру ге Вој лов чан ке
пре у зе ле мо је куп це. А по је -
ди не Пан чев ке су по че ле и
са ме, за сво је по тре бе, да
пра ве ре зан це.

Иван За фи ро вић

Ана Спишјак
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Pre dnešného človeka je ťažké
predstaviť si každodenný život
starých Banáťanov v 19. storočí.
Niekdajší obyvatelia Marienfel-
du a iných banátskych lokalít
často čelili rôznorodým pohro-
mám: jarným záplavám, vyso-
kým podzemným vodám, let-
ným horúčavám a suchotám,
búrkam, krupobitiu, nedostatku
potravín, smrteľným chorobám
(predovšetkým tuberkulóze a
malárii), ostrým zimám s
množstvom snehu, divokým
zvieratám. Starí Vojlovičania
rozprávali, že obyvateľom Ma-
rienfeldu spôsobovali veľkú
škodu vlky, ktoré cez zamrznutý

koňa do trysku smerom k Ma-
rienfeldu a zo všetkých síl začal
volať o pomoc. Nejako sa mu po-
darilo domôcť sa okraja dediny,
kde na neho čakali dedinčania,
ktorým sa krikom, vidlami, mo-
tykami a sekerami podarilo od-
vrátiť rozzúrenú vlčicu.

Držím vlka!
Pri inej príležitosti si babkin de-
do všimol, že mu v chlieve chý-
ba jahňa. Pozorne sa rozhliadol
po dvore a nezistil stopy jahňa-
ťa, pre ktoré si myslel, že sa
možno zatúlalo.

Sem-tam si však povšimol
čudné stopy, čo poukazovalo na

Dunaj prechádzali v zime do
Srbska. Zdá sa nám, že dedinča-
nom spôsobovali trápenie čier-
ne vlky a iné zvery, ktoré sa už
nachádzali v južnom Banáte.
Vojvodina vtedy oplývala lesmi
a pustatinami, a ani Karpaty ne-
boli tak vzdialené. 

Strážca polí a vlčica
Podľa rozprávania podpisovate-
ľovej babky Kataríny Spišiakovej,
ktorej predkovia žili v Marienfel-
de, jeden jej príbuzný ako stráž-
ca polí viackrát bojoval s vlkmi.
Tak raz keď na koni obchádzal
polia, zbadal v istom háji vlčiu
noru s vĺčikmi, ktoré ihneď ako
škodcov sekol šabľou. Pravdepo-
dobne to vlčica počula a pocítila,
a preto kým on pozvoľna jazdil
smerom k dedine, ona sa po-
mstychtivo rútila za ním. Bola
toľko rozzúrená, že sa môj vzdia-
lený príbuzný zľakol, popohnal

to, že možno nejaké zviera
schmatlo a unieslo jahňa. Preto
sa rozhodol, že v ďalšiu noc ne-
bude spať doma, ale na prútím
oplotenom dvore nastaví pascu.
V hlbokej noci začul šumy pri
plote. Niečo sa pohybovalo na
druhej strane plota. Ukázalo sa,
že to vlk, ktorý nechcel vojsť do
dvora a do chlieva, vytrčil
chvost cez plot a tak lákal zve-
davé a naivné jahnence k sebe.
Celkom prekvapený, babkin
príbuzný sa v tranze priblížil k
plotu, oboma rukami silne chy-
til vlčí chvost a začal kričať:
“Držím vlka, držím vlka!” Ako
pre krik príbuzného, tak aj pre
silné vrčanie vlka a vresk vystra-
šených domácich zvierať, sa su-
sedia prebudili a v ospalom sta-
ve pribehli, aby motykami a
vidlami zabili škodcu.

Ivan Zafirović

Čo to je kirvaj?

Maďarský a slovenský
chrám postavili
súbežne

Je september. Leto nám pomaly
odchádza. Čakáme jeseň, chlad-
nejšie počasie a opadané lístie.
Ľudia trpezlivo dokončujú kaž-
dodenné práce na poli. Svojimi
vysilenými, mozoľnatými ruka-
mi obrábajú pôdu, aby žatva bo-
la čím bohatšia a plodnejšia. 

Aj doma sa pracuje. Všetci sa
pripravujú na špeciálny sviatok.
Čoskoro bude kirvaj, ktorý sa
oslavuje každoročne, v poslednú
septembrovú nedeľu. Upratujeme
dom, čo nám pomáha zbaviť sa
negatívnych myšlienok. Všetci sa
tešia na tento sviatok, aj keď z roka
na rok zabúdame na jeho význam. 

Miesto modlitby
Slovo kirvaj pochádza z nemec-
kého slova Kirchweih a zname-
ná pamiatku posviacky chrámu.
Vojlovičania si ju pripomínajú
od roku 1902. Tento rok je vý-
znamným ako pre Slovenskú
evanjelickú a. v., tak aj pre Ma-
ďarskú reformovanú cirkev vo
Vojlovici. Počas návštevy Vojlo-

PAMIATKA POSVIACKY SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI VO VOJLOVICI 

CIRKEVNÁ SLÁVNOSŤ ALEBO JARMOK

Aby nás nespájala len
spoločná úzkosť

Študoval na Slovensku

Ak vás zavedie práca alebo tu-
ristická zvedavosť na sever Slo-
venska a do mesta Martin, v je-
ho centre nájdete prvé stredisko
Matice slovenskej na Slovensku,
v súčasnosti Slovenské narodné
literárne múzeum, a v ňom so-
chu veľkého srbského tribúna,
publicistu a politika v Uhorsku,
Svetozara Miletića (1826-
1901).V Bratislave od konca pr-
vej svetovej vojny existuje ulica,
ktorá nesie jeho meno, a na
vchode do bratislavskej Matice
slovenskej sa nachádza pamätná
doska venovaná Miletićovi. 

Slováci zachovávajú pamiatku
na Svetozara Miletića, lebo mal
významnú úlohu pre národ-
nostnú emancipáciu a znovu-
zrodenie nielen srbského, ale aj
slovenského a rumunského ná-
roda v Rakúsko-Uhorsku. Mile-
tić, podobne ako mnohí vý-
znamní Srbi v 18. a 19. storočí
(Jovan Rajić, Pavle Jukinac, Jo-
van Apostolović, Dositej Obra-
dović, Teodor Janković Mirjevs-
ki, Joakim Vujić, Dimitrije Da-
vidović, Jovan Sterija Popović,
Vasa Živković, Đorđe Natošević,
Đura Daničić, Jovan Jovanović
Zmaj, Kosta Triković a iní), štu-
doval na Slovensku, kde sa inte-
lektuálne a politický vyvíjal pod
vplyvom Ľudovíta Štúra (1815-
1856), ilozofa, politika, spisova-
teľa a kodiikátora nového slo-
venského jazyka a literatúry. 

Duchovný otec
Štúr vytrvalo bojoval za práva a
slobodu slovenského národa v
habsburskej monarchii, ale aj za

SPOMIENKY NA MARIENFELD

VLČIE ČASY
SPOLUNAŽÍVANIE: SVETOZAR MILETIĆ, NÁRODNÝ TRIBÚN

CESTA BOJOVNÍKA ZA PRÁVA UTLÁČANÝCH

práva iných slovanských náro-
dov. Veril v slovanstvo, bojoval
o úzku spoluprácu Slovanov,
národnostnú rovnosť, nábo-
ženskú toleranciu, sociálnu rov-
nosť  a sníval o panslavistickej
krajine, ako o nejakom „chráme
slovanského národa, ktorým by
spravoval cisár a patriarcha."
Svoju veľkú úctu voči srbskému
národu Štúr vyjadril aj venova-
ním svojich dvoch najvýznam-
nejších diel karloveckému me-
tropolitovi Josifovi Rajačićovi,
resp. srbskému kniežaťu Mihai-
lovi Obrenovićovi. 

Takisto srbská inteligencia
dôverovala Ľudovítovi Štúrovi a
vysoko si ho ctila, takže ho vy-
menovala za splnomocnenca
Matice srbskej v srbskej mlá-
dežníckej organizácii v Bratisla-
ve a knižnici srbskej, ako aj za
člena Spolku srbskej slovesnosti
v Belehrade.

Opisujúc mladého Svetozara
Miletića, Mita Klicin na jednom
mieste píše: „To, že srbský ná-
rod v kritických momentoch 19.
storočia mal tak rozhodného a
nekonečne nesebeckého vodcu
je zásluhou aj veľkého Ľudovíta
Štúra.“ Keďže aktívne sledoval
vtedajšie politické diania vo
Viedni a v Bratislave, kde zasa-
dal Uhorský snem, Miletić
rýchlo prenikol do jadra politi-

ky Viedenského dvoru  a kance-
lára Metternicha, ktorá spočíva-
la na prefíkanom poburovaní a
kontrole neznášanlivosti a
konliktov medzi viacerými
podriadenými  nenemeckými
národmi. Jeho v tom čase prilá-
kal antifeudálny program Lajo-
ša Košúta, ale ho aj odvrátil
krutý negatívny postoj voči ná-
rodnostným programom iných
národov.

Prefíkaní Habsburgovci
Neuhorské národy v Uhorsku
boli pre rigorózny centralizmus,
nevykonávanie skutočných libe-
rálnych reforiem, maďarský  na-
cionalizmus, nútenú maďarizá-
ciu a tvrdohlavé ignorovania
identity a národnostných práv
iných národov nútené spolupra-
covať. Okrem toho, vláda v
Uhorsku opatrným vymedzením
volebných obvodov úplne favori-
zovala maďarských kandidátov a
desaťročiami zabezpečovala ab-
solútnu maďarskú väčšinu v Sne-
me (hoci okolo roku 1868 v
Uhorsku bolo 48% Maďarov a
52% príslušníkov iných náro-
dov): v roku 1875 v porovnaní s
332 poslancami maďarskej ná-
rodnosti sedeli v parlamentných
laviciach len dvadsiati štyria Ne-
maďari, kým sa neskoršími roz-
hodnutiami ten počet ešte znížil

(približne deväť až šestnásť). V
dvoch volebných cykloch, v ro-
koch 1892 a 1896, etnické zlože-
nie maďarského snemu bolo do-
konca úplne homogénne, bez
akýchkoľvek poslancov nema-
ďarskej národnosti.
Preto sa v druhej polovici 19.

storočia medzi nemaďarskými
národmi zakorenila prax vzá-
jomnej podpory vo voľbách do
Uhorského snemu a navrhnutia
spoločného kandidáta na po-
slanca, ktorý by konkuroval ma-
ďarským kandidátom. Tak na-
príklad, ako spoloční poslanci
Srbov a Slovákov v uhorskom
sneme vystúpili Svetozar Mile-
tić, druhý podpredseda Matice
slovenskej Viliam Pauliny-Toth,
a neskoršie, na samom začiatku
20. storočia, Milan Hodža, dru-
hý minister osvety a predseda
československej vlády medzi
dvoma svetovými vojnami. Ten-
to typ medzietnickej politickej
spolupráce uznali aj uhorskí
Nemci. 

Miletić silne zastupoval záuj-
my slovenského národa v poli-
ticky citlivej dobe pre Slovákov,
keď nemali svojich zástupcov v
sneme. Ostro sa postavil proti
snemu a  verejným vyhláseniam
o zrušení Matice slovenskej, čo
malo ozvenu v európskej verej-
nosti. Počas niekoľkých posla-
neckých mandátov bol Miletić
najhlasnejší protivník veľkoma-
ďarských návrhov zákona a vy-
trvalý zástanca vyriešenia ná-
rodnostných otázok Srbov, Ru-
munov, Slovákov, Rusínov a
Nemcov. Viackrát ukazoval na
ťažkú pozíciu iných slovanských
národov v Rakúsko-Uhorsku,
Chorvátov, Slovincov, Čechov a
Poliakov, a bral si ich pod
ochranu.

Ako horlivý kritik habsbur-
skej monarchie a dohody medzi
Rakúskom a Maďarskom, ne-
ochvejný aktivista a konzistent-
ný bojovník za práva a slobodu
neuznaných národov v  Uhors-
ku, Svetozar Miletić bol dvakrát
zatknutý. Posledné uväznenie
mu trvalo narušilo zdravie a
prinútilo ho, aby sa v 56. roku
života vzdal politického a verej-
ného života.

Ani vojvodinskí Slováci neza-
budli na Svetozara Miletića a v
roku 1924 mu postavili pomník
v Kovačici.

Ivan Zafirović

Kresťania chceli mať kostol,
lebo sa dovtedy zhromažďovali v
učebni štátnej školy. Vtedajší mi-
nister doktor Ignác Daranui
podporil výstavbu kostola v Her-
telende ako inančne a materiál-
ne, tak aj duševne. Kostol bol
veľkou rýchlosťou do 15. októb-
ra postavený, do 1. novembra
pokrytý, do 9. novembra bola
postavená veža, zatiaľ čo záve-
rečné práce dokončili majstri do
14. novembra. Na vežu je polo-
žený zlatý kríž 20. mája. Cirkev-
ný zbor si vlastnými prostried-
kami zabezpečil oltár, lavičky,
kazateľnicu, organ a hodiny na
veži, kým zvony sú dopravené z
Budapešti 15. mája 1902. Sláv-
nostnou liturgiou, ktorú odslúžil
konsenior Adolf Kernuch, kňaz
zo Šándora (niekdajší názov de-
diny Jánošík), bol 28. septembra
kostol posvätený. 

Chrám je postavený počas
pôsobenia Karola Zatkalíka a
určený bol pre potreby sloven-
ského a nemeckého obyvateľ-
stva. Pri príležitosti oslavy stého
výročia výstavby a posviacky
kostola, bol v roku 2002 zrekon-
štruovaný. 

Úctyhodní predkovia 
Počas každého pripomínania
si pamiatky posviacky kostola

piesňami, modlitbou, sláv-
nostnou liturgiou, pripomína-
me si svojich predkov. Každo-
ročne sa do oslavy a slávnost-
nej liturgie zaujímavým a
vhodným programom zapája-
jú aj deti aj mládež, ktoré pra-
videlne dochádzajú na nábo-
ženstvo. Túto slávnosť pre-
krásnymi piesňami obohacuje
aj cirkevný chór, ktorý sa týžd-
ňami pripravuje na danú prí-
ležitosť. 

Slovenský cirkevný zbor nie
je veľký, avšak v súčasnom zlo-
žitom čase cestu do kostola ob-
javuje pekná skupina ľudí, ktorí
vedia: „Jeden deň v tvojich ná-
dvoriach je lepší než iných tisí-
ce.”  (Žalm, 84, 10а) 

Naši predkovia tvrdou prá-
cou vybudovali pre svoje poko-
lenia kostol. Tento chrám si ne-
zaslúži uctievať ho len počas
výročia posviacky, ale počas
celého roka. Preto kirvaj nie je
iba jarmokom, lunaparkom
umiestneným na konci dediny,
ktorému sa deti najviac tešia...
Potrebné je zapojiť sa do oslavy
114. výročia pamiatky posviac-
ky chrámu v poslednom týždni
v mesiaci, 25. septembra r.
2016.

Alena Kulíková

vice si každý môže povšimnúť
pekne usporiadaný park, v kto-
rého strede sa nachádzajú dva
kostoly; rozličné, avšak neja-
kým spôsobom aj podobné. V
rovnakom roku sú postavené a
v rovnaký deň posvätené. Tohto
roku si pripomenieme 114. vý-
ročie od toho významného dňa.

Kostol nie je len obyčajnou
budovou. Je to miesto modlitby,
oslavy Pána. Miesto, kde počú-
vame Sväté písmo, kde prichá-
dzame vyhľadať svoj duševný
mier a pokoj. Kostol je pre nás
pamiatkou, súčasťou histórie,
súčasťou jedného odkazu z mi-
nulosti. V prvom rade on nesie

posolstvo viery a túžby po živo-
te s Ježišom. Práve túto túžbu
vyjadrili aj naši predkovia, keď
začali stavať kostol 19. septemb-
ra roku 1901 vo vtedajšej Herte-
lende. Za prítomnosti mnohých
známych štátnych predstavite-
ľov bol 24. septembra posvätený
základný kameň.

Ľudovít Štúr
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Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар

„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник издања: Иван

Зафировић • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: ,,Ђетван,, и Месни одбор Матице словачке

Војловица • Преводиоци и лектори: др Марина Хриб и Лидија
Марко (словачки) • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

SKOS DETVAN sa zúčastnil X. ročníka folklórneho festivalu pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí s názvom SLOVÁCI SLOVÁKOM,  ktorý sa
konal v Spišskej Novej Vsi v dňoch 14.-17.7.2016, počas konania
Spišského trhu.

Festival vznikol v r. 2006. Päť ročníkov sa uskutočnilo v Piešťanoch
a od r. 2012 sa koná na Spiši. Festival je podujatím venovaným slo-
venskej mládeži, ktorá žije v zahraničí a zachováva kultúru i tradície
svojich predkov, ale aj obyvateľom a návštevníkom tohto podujatia.
Krásne budovy
Na cestu vyrazili dvadsiati dvaja členovia súboru – tanečníci, speváci,
orchester. Naplánované boli štyri vystúpenia - tri v Spišskej Novej Vsi
a jedno v Levoči. Prichystali sme dva rozličné bloky zmesi piesní a
tancov a v každom sme vystúpili v iných krojoch. Pre nepriaznivé po-
časie (veľmi pršalo) nevystúpili sme na námestí v Levoči, a ten čas
sme využili, aby sme lepšie spoznali Levoču. Členovia Detvana boli
ubytovaní na internáte Strednej pedagogickej školy v Levoči.

Na festivale, okrem SKOS-u Detvan, vystúpili folklórne súbory z
Rumunska /Ďatelinka/ a Ukrajiny /Turjanská dolina/.

Levoča má krásne budovy. Na historickom námestí je viac ako 50
gotických, renesančných a ranobarokových patricijských domov s ar-
kádovitými vnútornými dvormi. V blízkosti historického jadra sú za-
chované časti gotických mestských opevnení zo 14. a 15. storočia v
dĺžke dvoch kilometrov. 

Architektonicky zaujímavú radničnú budovu postavili koncom 15.
storočia v gotickom štýle a začiatkom 17. storočia ju prestavali v re-
nesančnom štýle. Na južnej fasáde má alegorické fresky. Dnes je v bu-
dove radnice umiestnené Spišské múzeum. Pred radnicou je klietka
hanby z roku 1600, ktorá pre nás bola hlavnou atrakciou na fotenie.
Najväčší dojem necháva Chrám sv. Jakuba – národná kultúrna pa-
miatka a druhý najväčší kostol na Slovensku – postavený pred rokom
1400. Veľmi pozoruhodný je predovšetkým jeho hlavný oltár vysoký
18,6 m a široký 6 m, pochádzajúci zo začiatku 16. storočia. Sochárska
časť pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Je najvyšším dreveným
neskorogotickým oltárom na svete. 
Koncerty a zábavy
Voľný čas po vystúpeniach v Spišskej Novej Vsi detvanovci využili na
spoznanie čiar Spišského trhu a ochutnávanie jarmočných pochúťok.
Tak, ako k letu patrí dovolenka, tak k Spišskej Novej Vsi patrí Spišský
trh. Spišské trhy sú pokračovaním tradície usporadúvania výročných
trhov (mesto má právo organizovať slobodné týždenné trhy od 6. de-
cembra r. 1380) na základe výsad udelených kráľom a ponúkajú neza-
meniteľnú atmosféru tradičného spišského jarmoku. Tohto roku sa už
konal 61. ročník. Široká ponuka pod stánkami, chutné jedlo a pitie,
veľký počet obchodníkov a návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska
i zo zahraničia. Dôležitou súčasťou podujatia je pestrý kultúrny a zá-
bavný program s hudbou a tancom.

Usporiadaná bola aj schôdza vedúcich súborov s organizátormi
festivalu, na ktorej všetci prítomní vyjadrili svoje myšlienky o festiva-
le, vymenené boli darčeky, reklamné materiály a rozprávalo sa o ďal-
šej spolupráci. Taktiež na internáte boli organizované dve zábavy, na
ktorých hral Detvanov orchester.

Hlavným usporiadateľom medzinárodného folklórneho festivalu je
Neinvestičný fond Slováci Slovákom. Spoluorganizátormi sú  aj Ob-
čianske združenie Dotyk ľudskosti so sídlom v Komárne a Dom Ma-
tice Slovenskej a jeho miestny odbor v Spišskej Novej Vsi. Tento zá-
jazd organizovala Matica slovenská v Srbsku, ktorá na to získala i-
nančné prostriedky poskytované Úradom pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí.

V záverečnej časti festivalu predseda organizačného výboru pán
Mgr. Krajči povedal: „Vystúpenia súborov zo Srbska, Ukrajiny a Ru-
munska oživili kultúrny program podujatia a ukázali, že si Slováci zo
zahraničia zachovávajú svoj vzťah k rodnej vlasti, uctievajú a zacho-
vávajú tradície svojich predkov, ktorí opustili rodnú vlasť a odišli za
prácou do iných krajín.”

Mirko Beracka 

Idea o remeselníckej
výrobe

Najstaršie a 
najúspešnejšie
výrobkyne

Služobný vek Anny
Spišiakovej dlhý
štyridsať rokov

Tunajší Slováci sa nevyhýbajú
ani jednej práci. Každá práca,
ak je legálna a morálna, hodná
je rešpektu a vynaloženého
úsilia. Ženy z Kovačice sú už
desaťročiami známe v Bele-
hrade ako slúžky, kuchárky,
práčky a opatrovateľky. Aj Slo-
venky z Vojlovice chodili do
Belehradu a vykonávali rôzne
domáce práce v mestských do-
mácnostiach. Okrem toho, stí-
hali upratovať aj vlastné do-
mácnosti a pomáhať  mužom
v poli a na vidieckych domác-
nostiach. 

Postupom času sa však istý
počet žien preorientoval na
iné remeslo: výrobu a predaj
rôznych druhov cestovín. 

Ako začalo
Podľa rozprávania Anny Ku-
chárikovej, dlhoročnej zbera-
teľky starých vojlovických fo-
tograií, slovenských ľudových
krojov a nábytku, vo Vojlovici
ako prvé začali miesiť a predá-
vať rezance v roku 1953 Eva
Marečeková a Annina mama,
Eva Kucháriková. Keďže Eva
Kucháriková mala sestru žijú-
cu v blízkosti trhu Bajloni, tie-
to dve v sobotu a v nedeľu spa-
li v Belehrade, aby si mohli
medzi prvými obsadiť stánok
a predávať poľnohospodárske
produkty. 

SKOS DETVAN NA X. ROČNÍKU FOLKLÓRNEHO

FESTIVALU SLOVÁCI SLOVÁKOM

STRETNUTIE MATICE A KRAJANOV

REMESELNÍCKA VÝROBA CESTOVÍN

BELEHRADSKÁ A PANČEVSKÁ 
POLIEVKA S VOJLOVICKÝMI REZANCAMI

DOMÁCE REZANCE – RECEPT 

Potrebné suroviny: jeden kilogram mäkkej múky typ 400, šesť
až sedem vajec C triedy a voda. Na prípravu hrubých rezancov
však stačia štyri vajcia. Je veľmi dôležité zabezpečiť kvalitnú
múku bez žiadnych zvyškov otrúb, pre ktoré byva cesto veľmi
mäkké a sivé. My sme kedysi kupovali múku vo vreciach z
mlynu v Starej Pazove – hovorí Anna Spišiaková.

kým pani Marečeková predá-
vala celých 35 rokov, a potom
pre starobu a chorobu, prácu
ponechala dcére Eve, ktorá aj
dnes vyrába rezance a predáva
ich na pančevskom trhu. Ne-
skoršie rezance začali miesiť:
Eva Molnárová, Anna Beško-
vá, Eva Váleková, Mara Hríbo-
vá, Anna Koláriková, Eva Ko-
láriková, Eva Gajanová…

Eva Marečeková si všimla,
že jedna žena na trhu veľmi
ľahko predáva rezance v pohá-
roch a navrhla svojej kamarát-
ke Eve Kuchárikovej, aby aj
ony skúsili robiť rezance. A
tak sa výnosná práca začala.
Eva Kucháriková predávala
rezance viac ako desať rokov,

ktorými Eve pomáhala dcéra
Božena.

Pani Molnárová na trhu
Bajloni užívala skvelú reputá-
ciu a popularitu, o čom sa v
čase najväčšej krízy, hyperinf-
lácie a sankcií presvedčil aj au-
tor týchto riadkov. Počas naj-
väčšieho mrazu, snehu a ľadu
Belehradčania trpezlivo stáli v
rade desať a viac minút, aby

kúpili cestoviny práve u Evy.
Trpezlivo získaná povesť a
dlhá tradícia výroby umožnili
jej vnučke Kristíne Važićovej
úspešne pokračovať v rodin-
nej práci.

Deľba práce
Mara Hríbová rezance predá-
vala v sobotu a v nedeľu na
trhu Palilula, v období rokov
1955 až 1965. Všetky nepreda-
né rezance od nej odkupovala
jedna staršia Belehradčanka,
takže sa pani Hríbová domov
vracala s prázdnymi taškami a
s plnou peňaženkou. 

Najprv miesila okolo päť
kilogramov rezancov, ale ako
rástol dopyt, tak sa aj množ-
stvo rezancov zvyšovalo. Na
konci predaj úplne prevzala
na seba staršia dáma z Bele-
hradu, a Mara Hríbová sa so
svojou dcérou Evou a sestrou
Esterou Pavelovou i jej dcé-
rou Annou vcelku venovala
výrobe rezancov – na začiat-
ku ručnej, neskôr strojárskej.

Každý deň, okrem nedele,
vyrábali päť až desať kilogra-
mov rezancov, a v sobotu i
počas sviatkov 40 až 50 kg,
ktoré doručovali svojej starej
predavačke na trh Palilula.
Práca sa dobre rozvíjala až
kým inšpekcia nezačala vyža-
dovať prihlásenie remeselníc-
kej dielne a pokým stará  Be-
lehradčanka nestratila silu, a
Mara Hríbová neochorela.

Vedľa Mary Hríbovej býva-
la Anna Spišiaková, mladá
nezamestnaná žena s dcérkou
a manželom pracujúcim v
ekonomicky slabšej továrni,
ktorú sa jej podarilo presved-
čiť, aby aj sama začala vyrábať
a predávať rezance.

PANČEVAC: Presviedčala
Vás Vaša susedka dlho?
ANNA SPIŠIAKOVÁ: Nie.
Dovtedy som zarábala ako
práčka v pančevských domác-
nostiach, v ktorých bolo po-
trebné veľa upratovať a prať.
Potom som u Ćurčinovcov
vykonávala rôzne domáce
práce a dávala pozor na deti. S
nimi som bola aj pri mori. S
výrobou rezencov som začala
asi v roku 1965. Robila som
dva až tri kilogramy rezancov,
podľa receptu Mary Hríbovej.
Každú sobotu som sa zobú-
dzala ešte v noci, aby som o

sobotu a v nedeľu okolo pät-
násť kilogramov rôznych ces-
tovín: malé a veľké šilíky, re-
zance, hrubé rezance, strú-
hanky, lazane a pod. Práca sa
jej zľahčila, lebo jej manžel
Martin ako sústružník hneď
na začiatku konštruoval ná-
stroje na výrobu rezancov, s

Jedna z najúspešnejších vý-
robkýň a predavačiek rezan-
cov bola Eva Molnárová. Ona
začala s výrobou a predajom
rezancov v jeseň roku 1961 na
vtedajšom malom Jovanovom
trhu v Belehrade. Keďže sa
onedlho začal vstavať super-
market, pani Molnárová sa už
na Vianoce toho roku (podľa
gregoriánskeho kalendára)
premiestnila na trh Bajloni.
Začala skromne, s iba 1 kg re-
zancov, ale aj to ťažko predá-
vala, takže sa často pre neús-
pech vracala domov plačúci.
Jej stará matka ju utešovala, že
je každý začiatok ťažký, ale že
časom získa verných zákazní-
kov, čo sa aj stalo. 

Eva Molnárová nasledovné
štyri desaťročia predávala v

tretej hodine ráno nastúpila na
vlak odchádzajúci zo železnič-
nej stanice Vojlovica do Bele-
hradu, odkiaľ som električkou
cestovala po Cvetkov trh. Tam
rezance medzi prvými predá-
vala pani Stupavská zo Starče-
va. Na Cvetkovom trhu som
predávala rok – dva a potom
som začala predávať na trhu
Bajloni, kde už predávali moja
sestra Eva Koláriková a Eva
Molnárová. Na tomto trhu
som nasledovných šesť – se-
dem rokov v sobotu predávala
mletý mak, vyčistené sliepky a
kurčatá a viac ako desať kilo-
gramov rezancov.”

Prečo ste Vy, podobne ako
aj Mara Hríbová, začali s ta-
kou skromnou výrobou? 
- Na začiatku bolo potrebné
nielen prilákať a získať zákaz-
níkov, ale aj miesiť cesto a re-
zance, ktorých výroba bola
namáhavá pre jednu ženu.
Všetko sa vyrábalo ručne, po-
mocou valčeka a nožov. Až
keď sa objavili talianske stroj-
čeky na ručné ovládanie, bolo,
povedzme, ľahšie robiť lokšič-
ky. Vtedy som mohla zvýšiť
výrobu na 15 – 20 kilogramov.
A keď som od roku 1977 lok-
šičky rozťahovala elektrickým
strojčekom, robila som aj 50
kilogramov rôznych cestovín:
rezance, hrubé rezance, šilíky,
derviš šilíky, strúhanky. Ja
som cesto stále miesila ručne,
a dnes sa pracuje na stroji.”

Prestali ste predávať cesto-
viny v Belehrade?
- „Narodil sa mi syn, a dcéra
bola ešte malá, takže som ma-
la viac záväzkov v dome. Bolo
pre mňa jednoduchšie predá-
vať rezance na veľkom trhu pri
Tamiši.”

Ako dlho ste sa zaoberali
touto prácou?

-„Plných štyridsať rokov.
Mala som už sedemdesiat ro-
kov a bolo pre mňa už ťažké
miesiť toľko cesta a robiť rezan-
ce. A aj pravidelných zákazní-
kov bolo čoraz menej. Niektorí
ostareli, niektorí aj pomreli. Ja
som niekoľkokrát bola u brata
v Austrálii, takže druhé Vojlo-
vičanky prevzali mojich zákaz-
níkov. A niektoré obyvateľky
Pančeva začali aj samy, pre svo-
je potreby, robiť rezance.”

Ivan Zafirović

Mara Hríbová vo svojom dvore

Anna Spišiaková



тро ле бр зи не кре та ња на свим
европ ским пу те ви ма. Тра ја ће
до кра ја овог ме се ца, а спро во -

Од по чет ка про шле не де ље, од
ка да са о бра ћај на по ли ци ја на
на шим ули ца ма и пу те ви ма
ин тен зив ни је кон тро ли ше са -
о бра ћај, са мо за два да на на -
пи са но је чак 3.100 ка зни за
пре бр зу во жњу, об ја вље но је у
не ким днев ним ли сто ви ма.
Нај ви ше во за ча ка жње но је у
Но вом Са ду (411), а по том у
Бе о гра ду, Пан че ву и Ужи цу.

Под се ћа мо, 22. ав гу ста по -
че ла је ак ци ја по ја ча не кон -

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас на ка ква
пу то ва ња вас во де сно ви, а за
два на ша чи та о ца или чи та -
тељ ке ко ји су нај кре а тив ни је
од го во ри ли на ово пи та ње
„Пан че вац” и из да вач ка ку ћа
„Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Пу то ва ње кроз
сно ве” Гвен до ли на Во ма ка.

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

„Аген ци ја ’Сно ви’ вас во ди
на бес плат на пу то ва ња.
Аран жман спе ци јал но пре ма
ва шим по тре ба ма. Де сти на -
ци ја не по зна та. Аван ту ра за -
га ран то ва на. По вра так оба -
ве зан.” 069/8433...

„Сно ви ме во де на пу то ва -
ња из сно ва... а ствар ност у
рад нич ка од ма ра ли шта.”
060/6266...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ка ко са чу ва ти љу бав у те -
шким вре ме ни ма. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Ти и ја, Ан ђе ла” Вла -
ди ми ра Ар се ни је ви ћа.

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

„Од ба ци ти гор чи ну и се -
бич ност, а са чу ва ти ве дри ну,
оп ти ми зам и стр пље ње, до -
да ти зрн це иро ни је и пр сто -
хват так та и укра си ти бу ке -
ти ћем сит них па жњи.”
062/7121...

„За пра ву љу бав те шка
вре ме на су пра ви иза зов.”
063/7417...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на,
ка ко би смо њи хо ве по дат ке
про сле ди ли спон зо ри ма. Но -
ва на град на пи та ња по тра -
жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

ХРОНИКА
Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Кра јем ок то бра 
по чи ње по ста вља ње
со лар них па не ла 
по ред то пла не 
на Ко те жу 2

Да би се иза брао што
бо љи из во ђач ра до ва,
рас пи сан је 
ме ђу на род ни тен дер

Град Пан че во и Јав но ко му -
нал но пред у зе ће „Гре ја ње”
при во де кра ју при пре ме за
по че так ре а ли за ци је ме ђу на -
род ног про јек та „Ба нат ско
сун це за све”, чи ме ће би ти
омо гу ће но да ста нов ни ци Ко -
те жа 2 до би ја ју то плу во ду из
ко лек то ра ко ји ра ди на сун че -
ву енер ги ју.

Под се ћа мо, ло кал на власт и
„Гре ја ње” ре а ли зу ју овај про је -
кат за јед но с ру мун ским гра -
дом Лу го шом. Про је кат је у
скла ду са Стра те ги јом раз во ја
гра да Пан че ва за пе ри од од
2014. до 2020. го ди не, а тим
до ку мен том се, из ме ђу оста -
лог, пред ви ђа по ди за ње ни воа
енер гет ске ефи ка сно сти и што
је мо гу ће ин тен зив ни је ко ри -
шће ње ал тер на тив них из во ра
енер ги је.

Ти ме ће би ти омо гу ће на за -
ме на га са, ко ји је до са да био
ко ри шћен за за гре ва ње во де,
со лар ном енер ги јом, а са мим
тим оства ри ће се зна чај не
уште де и омо гу ћи ти ре дов но
снаб де ва ње ста нов ни ка Ко те -

ЗА ЈЕД НИЧ КИ ПРО ЈЕ КАТ ГРАД СКЕ ВЛА СТИ И „ГРЕ ЈА ЊА”

ЗА ГРЕ ВА ЊЕ ВО ДЕ НА КО ТЕ ЖУ 2 
СУН ЧЕ ВОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ

Страну припремио

Михајло
Глигорић

жа 2 то плом во дом и у лет њем
и у зим ском пе ри о ду. Због та -
квог опре де ље ња ло кал не вла -
сти и ЈКП-а „Гре ја ње”, гра до -
на чел ни ку Пан че ва Са ши Па -
вло ву је кра јем про шле го ди -
не уру че но ме ђу на род но при -
зна ње BEES AWARD 2015.

Ина че, по че так ре а ли за ци је
овог зна чај ног про јек та још је
из ве сни ји на кон што је сре ди -
ном овог ме се ца Град Пан че во
рас пи сао ме ђу на род ни тен дер
за на бав ку со лар них ко лек то ра,
че лич не кон струк ци је, као и за
мон та же ре тех но ло шке опре ме.

Рас пи сан је још је дан кон -
курс за из бор нај по вољ ни јег
из во ђа ча ис по ру ке, мон та же -
ра, као и за по кре та ње си сте ма

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Бес плат на пу то ва ња у
аген ци ји „Сно ви”

ПР ВИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО ЈА ЧА НЕ КОН ТРО ЛЕ СА О БРА ЋА ЈА

Пан че вач ки во за чи ме ђу 
нај не ди сци пли но ва ни ји ма

Број ко ма ра ца ко ји су за ра -
же ни ви ру сом гро зни це за -
пад ног Ни ла у Пан че ву кон -
стант но ра сте, а по ве ћа ва се
и број ме ста на ко ји ма се на -
ла зе, са оп шти ла је ре фе -
рент на здрав стве на ин сти ту -
ци ја за це лу Ср би ју – Ин сти -
тут за јав но здра вље „Док тор
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

До сад је утвр ђе но да их има
на Ста ром Та ми шу, на На де -
ли, у Омо љи ци, Стар че ву, Вој -
ло ви ци, у око ли ни Оп ште бол -
ни це, Ин ду стри је ста кла,
Спорт ског цен тра „Мла дост”,
на Ми си, у  Ули ци Жар ка Зре -
ња ни на и код „Бро до ре мон та”.

„Ба тут” је са оп штио да,
осим у Пан че ву, за ра же них
ко ма ра ца има и у Бе о гра ду,

Но вом Са ду, Шап цу, Сме де -
ре ву и По жа рев цу.

Оно што је до бро, је сте то
да су на те ри то ри ји Пан че ва
и Ју жно ба нат ског окру га и
да ље ре ги стро ва на са мо три
слу ча ја обо ле ва ња од гро зни -
це за пад ног Ни ла, док их у
Бе о гра ду има осам.

Под се ћа мо, од овог ви ру са
не тре ба да стра ху ју осо бе
мла ђе од 50 го ди на ко је не -
ма ју ни јед ну хро нич ну бо -
лест. Чак иа ко се де си да их
ује де не ки од за ра же них ко -
ма ра ца, симп то ми ко ји ће се
ис по љи ти би ће на лик гри пу.

Нај у гро же ни је су ста ри је
осо бе, по го то во оне ко је бо -
лу ју од не ке хро нич не бо ле -
сти.

Што се ти че од лу ке о по ста -
вља њу лин ка ко ји во ди до тен -
де ра на сај ту Гра да Пан че ва,
то је учи ње но ка ко би што ви -
ше љу ди мо гло да ви ди ко ји су
усло ви тен де ра.

Ди рек то р ка „Гре ја ња” је на -
ја ви ла да ће при ја вљи ва ње на
тен де ре би ти отво ре но сре ди -
ном ок то бра и да ће на кон то -
га би ти пот пи сан уго вор с по -
ну ђа чем, а по том ће по че ти
ре а ли за ци ја про јек та.

Она је на ја ви ла ка ко би со лар -
ни па не ли тре ба ло да бу ду по -
ста вље ни до кра ја го ди не, а да
ко ри сни ци услу га „Гре ја ња” тре -
ба да осе те бо љи так у пр вим да -
ни ма про ле ћа сле де ће го ди не.

ди ће се у свих два де сет осам
др жа ва чла ни ца Европ ске
уни је, као и у Швај цар ској,

Нор ве шкој и Ср би ји, зе мља ма
чла ни ца ма ме ђу на род не ор га -
ни за ци је ТИ СПОЛ, у ко јој су
об је ди ње не са о бра ћај не по ли -
ци је ши ром Евро пе.

Са о бра ћај на по ли ци ја то -
ком кон тро ла ко ри сти руч не
ра да ре, као и уре ђа је за ме ре -
ње бр зи не кре та ња у си сте ми -
ма ви део-над зо ра и во зи ли ма
без по ли циј ских обе леж ја, та -
ко зва ним пре сре та чи ма.

Сва ки во зач за ко га се от -
кри је да је пре бр зо во зио за у -
ста вља се, под вр га ва се ал ко-
те сту и про ве ра ва се да ли су
он и дру ги у во зи лу, уко ли ко
ни је био сам, ве за ли си гур но -
сне по ја се ве.

са ста вље ног од ни за со лар них
па не ла ко ји ће би ти по ста вље -
ни по ред то пла не на Ко те жу 2.

Оба тен де ра су об ја вље на на
ин тер нет пре зен та ци ји Европ -
ске уни је за јав не на бав ке, а
до ку мен та ци ја за при ја вљи ва -
ње се мо же пре у зе ти на веб-
сај ту гра да Пан че ва.

Ди рек тор ка „Гре ја ња” и глав -
на ме на џер ка про јек та „Ба нат -
ско сун це за све” Сан дра Бо жић
је об ја сни ла да је од лу ка о рас -
пи си ва њу ме ђу на род них тен де -
ра до не та ка ко би „Гре ја ње” и
Град Пан че во у окви ру бу џе та
ко јим рас по ла жу до би ли вред -
не, ква ли тет не и ре но ми ра не
европ ске из во ђа че ко ји мо гу да
по ну де ква ли тет.

УПО ЗО РЕ ЊЕ ЗДРАВ СТВЕ НИХ СТРУЧ ЊА КА

Све ви ше за ра же них
ко ма ра ца

АК ЦИ ЈА СНС-а НА КО ТЕ ЖУ

По ста вље не кан те за
псе ћи из мет

Да би се по бољ шао ква ли тет
ва зду ха у Пан че ву, пред ви ђе -
на је од ре ђе на су ма нов ца из
град ског бу џе та за ко ри шће ње
при род ног га са као енер ген та.

Тим нов цем би би ли фи нан -
си ра ни: из ра да про јект но-тех -
нич ке до ку мен та ци је за ин ди -
ви ду ал не при кључ ке и уну тра -
шње ин ста ла ци је, као и при -
кљу чи ва ње ин ди ви ду ал них до -
ма ћин ста ва на га сну мре жу.

Да би то опре де ље ње по ста -
ло ствар ност, град ска власт је
по зва ла све ста нов ни ке Вој ло -
ви це ко ји су за ин те ре со ва ни
за при кљу че ње на га сну мре жу
да се ја ве Се кре та ри ја ту за за -
шти ту жи вот не сре ди не.

Ва жно је на по ме ну ти да овај
по зив ва жи за вла сни ке ин ди -
ви ду ал них стам бе них обје ка та
на ло ка ци ја ма где по сто ји из -
ра ђе на улич на га сна ин фра -
струк ту ра, уз услов да су прет -
ход но од над ле жне фир ме за

ди стри бу ци ју га са до би ли одо -
бре ње за при кљу чак на га сну
мре жу.

На кон еви ден ти ра ња за ин -
те ре со ва них, град ска власт ће
спро ве сти јав ну на бав ку за из -
бор ли цен ци ра них про јек та -
на та за из ра ду до ку мен та ци је.

Са за ин те ре со ва ним Пан чев -
ци ма град ска власт ће за кљу чи -
ти уго вор о пре да ји про јект не
до ку мен та ци је, на осно ву ко је
ће мо ћи да се обра те над ле -
жном Се кре та ри ја ту за ур ба ни -
зам, гра ђе вин ске и стам бе но-
ко му нал не по сло ве. То је нео п -

ход но   ра ди до би ја ња ре ше ња
за из град њу га сне ин ста ла ци је.

Вој лов ча ни ко ји су за ин те -
ре со ва ни за га си фи ка ци ју тре -
ба да до ста ве по пу ње ни фор -
му лар на адре су: Се кре та ри јат
за за шти ту жи вот не сре ди не,
Трг Кра ља Пе тра I 2-4, Пан че -
во или да га пре да ју у Услу -
жном цен тру ко ји се на ла зи
пре ко пу та ста ре по ште. Рок за
пре да ју при јав ног фор му ла ра
је 24. сеп тем бар 2016. го ди не.

Он се мо же од штам па ти
на кон што се на ин тер не ту
по тра жи сле де ћа адре са:
http://www.pancevo.rs/sadr-
zaj/uploads/2016/08/Prijavni-
formular.pdf, а мо же се и пре -
у зе ти у Услу жном цен тру.

Де таљ ни је ин фор ма ци је се
мо гу до би ти од Или а не Тер -
пен ке, по зи вом на бро је ве те -
ле фо на 308-826 (кан це ла ри ја
616 у згра ди Град ске упра ве)
и 066/866-4931.

Ов де ће би ти по ста вље ни ко лек то ри сун че ве енер ги је

ГРАД СКА ВЛАСТ ПО ЗИ ВА СТА НОВ НИ КЕ ВОЈ ЛО ВИ ЦЕ

Ја ви те се ако сте за га си фи ка ци ју

На ини ци ја ти ву Ме сног од -
бо ра Срп ске на пред не стран -
ке на Ко те жу, рад ни ци „Хи -
ги је не” су про шле не де ље у
том де лу на ше га гра да на
три ме ста по ста ви ли кан те за
од ла га ње псе ћег из ме та.

Пре ма ре чи ма Бо шка Опа -
чи ћа, пред сед ни ка Скуп шти -
не Ме сне за јед ни це „Ко теж”,
јед на кан та је по ста вље на на
по ља ни по ред пи ја це у Ули ци
Вој во ђан ски бу ле вар, две на
по ља ни у Ули ци Сте ва на Шу -
пљик ца, а јед на на Ко те жу 1,
на ме сти ма где на ши су гра -
ђа ни че сто ше та ју псе.

Опа чић је на гла сио ка ко је
циљ те ак ци је по ди за ње све -
сти на ших су гра ђа на о по -
тре би да жи вот на сре ди на
бу де чи сти ја.

Под се ћа мо, пр ве кан те за
псе ћи из мет по ста вље не су
пре две го ди не у Град ском

пар ку (5), у На род ној ба шти
(3) и у Ба ру та ни (1).

С об зи ром на то да „Хи ги је -
на” већ го ди на ма тр пи огром -
не ште те због не мар них са ку -
пља ча се кун дар них си ро ви на
и да због њих по сто ји опа -
сност да кан те ко је ко штају
од 10.000 до 15.000 ди на ра
за вр ше на от па ду, у бли зи ни
сва ке је по ста вље на ка ме ра.

Та ко ђе, у Пан че ву је на
сна зи град ска Од лу ка о др -
жа њу жи во ти ња ко јом се, из -
ме ђу оста лог, пред ви ђа да
вла сни ци па са и ма ча ка ко ји
не чи сте из мет сво јих љу би -
ма ца мо гу да бу ду ка жње ни с
10.000 ди на ра. Ме ђу тим, без
об зи ра на то, би ло би ле по
ка да би вла сни ци че тво ро -
жних љу би ма ца во ди ли ра -
чу на да они не угро жа ва ју
дру ге, јер је то одав но уо би -
ча је но на За па ду. М. Г.

На по те зу су ста нов ни ци Вој ло ви це



Ми ни стар ство прав де по кре -
ну ло је пу тем ин тер не та кам -
па њу „Ис кљу чи на си ље”, ка ко
би се у на шем дру штву до дат -
но скре ну ла па жња на по ро -
дич но на си ље и пред ста ви ле
но ве за кон ске ме ре у бор би
про тив тог зла ко је је све при -
сут ни је у на шој сва ко дне ви ци.

Пре ма ста ти стич ким по да -
ци ма, у про те клих де сет го ди -
на у Ср би ји је због по ро дич ног
на си ља на стра да ло 314 же на,
док је од по чет ка 2016. го ди не
ви ше од 16 уби је но, што ука -
зу је на нео п ход ност ан га жо ва -
ња свих ре сур са у бор би про -
тив на си ља у по ро ди ци.

У скла ду с по ли ти ком Вла де
Ре пу бли ке Ср би је и у су срет
до но ше њу но вих ме ра др жа ве
у бор би про тив на си ља, чи ји је

део и За кон о спре ча ва њу на -
си ља у по ро ди ци, Ми ни стар -
ство прав де је пу тем ин тер не -
та по кре ну ло кам па њу „Ис -
кљу чи на си ље” с ја сном по ру -
ком да се по ро дич но на си ље
не то ле ри ше.

Циљ је да се пу тем ин тер не -
та, дру штве них мре жа и ме ди -
ја по диг не свест свих ак те ра у
дру штву о на си љу у по ро ди ци,
да се ин фор ми шу и еду ку ју
раз ли чи те циљ не гру пе, да се
но ве за кон ске ме ре при бли же

ка ко они ма ко ји мо гу да бу ду
или је су жр тве по ро дич ног на -
си ља, та ко и оства ре ним или
по тен ци јал ним по чи ни о ци ма,
као и ши рој дру штве ној за јед -
ни ци, ка ко би уме ла да пре по -
зна на си ље и аде кват но ре а гу -
је на ње га. 

Та ко ђе, је дан од основ них
при о ри те та ове кам па ње је сте
по зив на ак ци ју свих оних ко -
је се по сред но или не по сред но
мо гу до ве сти у ве зу с би ло ко -
јим об ли ком по ро дич ног на -
си ља. 

Ми ни стар ство прав де по зи -
ва јав ност да се укљу чи у
спро во ђе ње кам па ње, ка ко
би смо сви за јед но до при не ли
ак тив ној и ефи ка сној бор би
про тив по ро дич ног на си ља у
Ср би ји.

Од по чет ка ове го ди не уби је но је 16 же на

У Ср би ји је мо гу ће уби ти чо -
ве ка и до би ти за то са мо го ди -
ну да на кућ ног за тво ра, по ка -
за ла је јед на од од лу ка ко ју су
ових да на до не ле су ди је бе о -
град ског Апе ла ци о ног су да. 

Том бла гом ка зном ка жњен
је Бе о гра ђа нин Бо ро Ми ше -
љић, због то га што је 26. фе -
бру а ра 2012. фи зич ки на пао
јед ног ком ши ју, ко ји је пар ки -
рао ау то на трав ња ку ис под
ње го вог про зо ра. Ми ше љић га
је та ко ја ко уда рио да је на -
пад ну ти не згод но пао на бе -
тон, уда рио гла вом и, по сле
кра ћег вре ме на, пре ми нуо! 

Да све бу де стра шни је, Ми -
ше љић је пр во сте пе ном суд -
ском од лу ком осло бо ђен оп ту -
жби, али су су ди је Апе ла ци о ног

су да, ви ше суд ске ин стан це,
ипак пре и на чи ле ту пре су ду.

Ме ђу тим, и за ка зну ко ју су
они из ре кли та ко ђе се мо же
ре ћи да је бла га, с об зи ром да
су од лу чи ли да оп ту же ни тре -
ба да про ве де го ди ну да на у
ку ћи у ко јој жи ви но се ћи
елек трон ску „на но ги цу”. 

Као обра зло же ње за та кву
пре су ду на ве де но је да су узе -
те у об зир не ке олак ша ва ју ће
окол но сти (по ро дич не и лич -
не при ли ке, здрав стве но ста -
ње, сма ње на ура чун љи вост
али не у бит ној ме ри).

На жа лост ово ни је пре се -
дан, јер су ди је код из ри ца ња
сва ке пре су де узи ма ју у об зир
олак ша ва ју ће окол но сти у ко -
рист оп ту же ног, иа ко то де лу -

је ири ти ра ју ће за оште ће не
као и чла но ве њи хо вих по ро -
ди ца и при ја те ље. 

Об ја шње ње та кве прак се за -
тра жи ли смо од пан че вач ког
адво ка та Ива на Ми тров ског, с
об зи ром да је био ду го го ди шњи
су ди ја Ви шег су да. Он је об ја -
снио да је узи ма ње у об зир
олак ша ва ју ћих окол но сти пре
из ри ца ња пре су да за кон ска
оба ве за ко ја мо ра да се по шту је.

– Су ди је су ду жне да у сва -
ком пред ме ту, без об зи ра на
кри вич но де ло и ње го ву те жи -
ну, узи ма ју у об зир олак ша ва -
ју ће, али исто та ко и оте жа ва -
ју ће окол но сти. То ути че на
ви си ну ка зне и мо ра да пи ше у
сва кој пре су ди –ис та као је
Ми тров ски. 

Ина че, у чла ну 54 Кри вич -
ног за ко ни ка пи ше да су ди је
пре из ри ца ња ка зне у об зир
мо ра ју да узму ве ли ки број
фак то ра, као што су сте пен
кри ви це, по бу де из ко јих је по -
чи ње но кри вич но де ло, по ро -
дич не при ли ке осо бе ко ја га је
по чи ни ла, ње гов од нос пре ма
жр тви кри вич ног де ла, ње го во
на кнад но по на ша ње, нов ча но
ста ње оп ту же ног (ако тре ба да
се из рек не нов ча на ка зна), итд.

У чла но ви ма 56 и 57 Кри -
вич ног за ко ни ка про пи са но је
и да се ка зна у од ре ђе ним
окол но сти ма мо же убла жи ти,
као и то да се оп ту же ном мо -
же од ре ди ти да је пла ти у нов -
цу или од ра ди ра дом у јав ном
ин те ре су. 

АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ И БЕ О ГРАД СКЕ 

ПО ЛИ ЦИ ЈЕ И ЦА РИ НИ КА

Спре чен шве рц 
ци га ре та 

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва са оп шти ло је 29. ав -
гу ста да су при пад ни ци пан -
че вач ке и бе о град ске по ли -
ци је у са рад њи с рад ни ци ма
Упра ве ца ри на про на шли
9.500 па кли ца ци га ре та стра -

не про из вод ње без ак ци зних
мар ки ца.

Ци га ре те су от кри ве не у
Бе лој Цр кви, у то вар ном сан -
ду ку те рет ног во зи ла мар ке
„мер це дес”. По ли ци ја ће
про тив во за ча (1989) под не -
ти кри вич ну при ја ву над ле -
жном ту жи ла штву због по -
сто ја ња осно ва не сум ње да је
из вр шио кри вич но де ло не -
до зво љен про мет ак ци зних
про из во да.

При пад ни ци пан че вач ке по -
ли ци је су у бли зи ни Бе ле Цр -
кве за пле ни ли 8,4 то на наф те
без пра те ће до ку мен та ци је.

По ли ци ја је у ме сту Ја се -
но во, у Ле њи но вој ули ци, око
21.30 ра ди кон тро ле за у ста -
ви ла ци стер ну ко јом је упра -
вљао 31-го ди шњи му шка рац
из Фу то га. Том при ли ком је

утвр ђе но да пре во зи 8.400
ли та ра наф те без пра те ће до -
ку мен та ци је.

Наф та је при вре ме но од у зе -
та, а про тив во за ча би ће под -
не та кри вич на при ја ва у ре -
дов ном по ступ ку због по сто ја -
ња осно ва сум ње да је из вр шио
кри вич но де ло не до зво љен
про мет ак ци зних про из во да.

Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Пред су ди ја ма Рус 
и Укра ји нац, 
не ка да шњи 
ру ко во ди о ци 
у Ра фи не ри ји

Овај слу чај пра те и
пред став ни ци 
Ам ба са де Ру си је

У Ви шем су ду у Пан че ву за 15.
и 16. сеп тем бар је за ка зан на -
ста вак су ђе ња Вик то ру Сла ви -
ну и Ја ги ту Син гу, бив шим ди -
рек то ри ма у бло ку Пре ра да
пан че вач ке Ра фи не ри је, ко ји
се сум њи че за на ме шта ње тен -
де ра у тој фа бри ци.

Порт па рол ка Ви шег су да Ја -
сна Бо дро жић је из ја ви ла да
ће су ђе ње би ти отво ре но за
јав ност. На но ви нар ско пи та -
ње да ли су ре ше ни про бле ми
на ста ли због то га што је је дан
од оп ту же них Ја гит Синг пре
по чет ка су ђе ња тра жио да му
се све пре во ди на пан џап ски
је зик ко јим се го во ри у Ин ди -
ји, она је од го во ри ла по тврд но
и до да ла да му се све пре во ди
на ру ски је зик.

Под се ћа мо, због овог про -
бле ма, о ком су из ве шта ва ли
го то во сви до ма ћи ме ди ји, био
је од ла ган по че так су ђе ња.

Бо дро жи ће ва је до да ла и да
је пан че вач ки Ви ши суд омо гу -
ћио да овај про цес пра те пред -
став ни ци Ам ба са де Ру си је.

Под се ћа мо, по ред њих дво -
ји це, су ди се и Алек сан дру и
Дра ги ши Д., вла сни ци ма јед не
при ват не ша бач ке фир ме.
Пре ма на во ди ма из оп ту жни -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

СА ОП ШТЕ ЊЕ МУП-а СР БИ ЈЕ 

За пле ње но пре ко осам
то на наф те

НА СТА ВЉА СЕ ВА ЖАН СУД СКИ ПРО ЦЕС

БИВ ШИ ДИ РЕК ТО РИ ОД ГО ВА РА ЈУ 
ЗБОГ ВИ ШЕ МИ ЛИ ОН СКЕ ПРО НЕ ВЕ РЕ

це ко ју је по ди гло Ви ше јав но
ту жи ла штво у Пан че ву, Сла -
вин и Синг су њи ма до ста вља -
ли ин фор ма ци је о то ме ко ли -
ко ру ко вод ство НИС-а пла ни -
ра да по тр о ши за јав не на бав -
ке ко је су би ле рас пи си ва не
ра ди из во ђе ња ра зних ра до ва
у по го ни ма пан че вач ке ра фи -
не ри је.

У оп ту жни ци пан че вач ког
Ви шег јав ног ту жи ла штва на -
гла ше но је да су, за хва љу ју ћи
то ме, вла сни ци ша бач ке фир -
ме по бе ди ли на пет тен де ра и
за кљу чи ли исто то ли ко уго во -
ра, пре ма ко ји ма је њи хо ва
фир ма по ста ла из во ђач ра до -
ва. Ту жи ла штво је про це ни ло
да су они на тај на чин сте кли
укуп ну до бит од око 23 ми ли -
о на евра јер су њи хо ве по ну де
увек би ле нај по вољ ни је. Као
на гра ду за њи хов до при нос у
скла па њу тих по сло ва Сла ви -

ну и Син гу је ис пла ће на про -
ви зи ја од де сет од сто.

Ме ђу тим, адво кат Ду шан
Бра тић из Бе о гра да ко ји бра -
ни Вик то ра Сла ви на из ја вио је
за „Пан че вац” да ће учи ни ти
све да по би је оп ту жни цу.

Он је до дао да од бра на сма -
тра да ту жи ла штво не мо же
до ка за ти кри ви цу оп ту же них
с об зи ром на то да не ма до -
вољ но до ка за про тив њих.

Под се ћа мо, Ви ши суд у Пан -
че ву је не ко ли ко пу та нео сно ва -
но про ду жа вао при твор Сла ви -
ну и Син гу због на вод не мо гућ -
но сти да по бег ну из Ср би је и да
на кон то га не бу ду ви ше до ступ -
ни на шем пра во су ђу. Због то га
су њих дво ји ца иза ре ше та ка
про ве ли ви ше од по ла го ди не.

Сла вин и Синг су осло бо ђе -
ни на кон што је Апе ла ци о ни
суд у Бе о гра ду по ни штио ре -
ше ње пан че вач ког су да. Та од -

лу ка је обра зло же на ти ме да
су обо ји ци од у зе ти и бло ки ра -
ни па соши , као и знат ни нов -
ча ни из но си.

По ред то га, ам ба са де Ру си је
и Укра ји не оба ве за ле су се да
им не ће из да ва ти пут не ли сто -
ве у за ме ну за те до ку мен те.
Вик тор Сла вин је сво ју жал бу
упу тио Устав ном су ду Срби је. 

У њој је за ме рио због то га
што је по ла го ди не про вео у
при тво ру, као и да му је, пре -
ма ње го вом ми шље њу, од ре
ено пре ви со ко јем ство у из но -
су од два ми ли о на евра ка ко
би му би ло омо гу ће но да се у
да љем то ку суђења бра ни са
сло бо де.

Сла вин је у жал би на вео и
да је из нос ко ји му је од ређен
за јем ство два де сет пу та ве ћи
од вред но сти ње го ве имо ви не.

М. Глигорић

ХРОНИКА

При пад ни ци пан че вач ке по -
ли ци је ра све тли ли су пет
раз бој ни шта ва по чи ње них
на под руч ју гра да Пан че ва и
при ве ли дво ји цу осам на е -
сто го ди шња ка осум њи че них
да су од го вор ни за њих.

У са оп ште њу По ли циј ске
упра ве Пан че во на во ди се
ка ко по сто је осно ви сум ње
да су они све кра ђе ко је им се
ста вља ју на те рет по чи ни ли
од ја ну а ра до ав гу ста, та ко
што су ула зи ли у про дав ни -
це, пре ти ли про да ва чи ца ма
но жем и тра жи ли од њих да
им да ју но вац.

Про тив дво ји це осам на е -
сто го ди шња ка ће због то га

над ле жном ту жи ла штву би ти
под не те кри вич не при ја ве. 

Пан че вач ка по ли ци ја је
са оп шти ла и да ће под не ти
кри вич ну при ја ву про тив
ше зде се то смо го ди шња ка из
на ше га гра да због осно ва не

сум ње да је по чи нио кри вич -
но де ло уби ја ње и зло ста вља -
ње жи во ти ња.

Он се те ре ти да је 18. ав гу -
ста ове го ди не на под руч ју
Пан че ва зло ста вљао пет па са
и на нео им по вре де, а по том
их оста вио по ред кон теј не ра.
По вре ђе ни пси збри ну ти су у
Јав ном ко му нал ном пред у зе -
ћу „Хи ги је на Пан че во”, а је -
дан је успа ван због по вре да.

ИЗ ПУ ПАН ЧЕ ВО

Тинејџери опљач ка ли
пет про дав ни ца 

ТЕ ШКО РА ЗУ МЉИ ВИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ НЕ КИХ СУ ДИ ЈА

Го ди ну да на за уби ство

НО ВА КАМ ПА ЊА МИ НИ СТАР СТВА ПРАВ ДЕ

Про тив на си ља и на сил ни ка

Кон тро ла са о бра ћа ја се ис пла ти ла



Из ра да 
до ку мен та ци је 
не зна чи и из град њу
обје ка та

Град ско ве ће Пан че ва од лу чи -
ло је на сед ни ци одр жа ној у
уто рак, 30. ав гу ста, да се при -
сту пи из ра ди пла на де таљ не
ре гу ла ци је за ко му нал ну зо ну

у Ба нат ском Но вом Се лу. Сла -
ве Бо ја џи ев ски, се кре тар Се -
кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра -
ђе вин ске, стам бе но-ко му нал -
не по сло ве и са о бра ћај, ре као
је да је циљ овог по сла да се
ис пи та ју мо гућ но сти из град ње
не ко ли ко обје ка та на тој ло ка -
ци ји.

Пр ви је тран сфер на ста ни ца
за ко му нал ни от пад, ода кле би

он био од во жен на но ву град -
ску де по ни ју, дру ги би би ло
при вре ме но скла ди ште ре ци -
кла жног ма те ри ја ла из от па да
са ку пље ног у Но вом Се лу, а
тре ћи ва жан обје кат би ло би
по стро је ње за пре чи шћа ва ње
от пад них во да.

Бо ја џи ев ски је до дао ка ко
оно већ по сто ји у ви ду мо -
крих по ља, али је на гла сио

да њи хо ви ка па ци те ти ни су
до вољ ни за пре ра ду от пад -
них во да из чи та вог се ла.
Над ле жни се кре тар је ре као
ка ко из ра да на ве де не план -
ске до ку мен та ци је не зна чи
да ће све што је на бро ја но
оба ве зно би ти из гра ђе но, већ
ће са мо би ти ис пи та не мо -
гућ но сти за то.

Д. В.

Ба нат ски Бре сто вац: Че тр на -
е ста „Па при ки ја да” одр жа на
је у не де љу, 28. ав гу ста, уз
про дај ну из ло жбу по вр ћа и
бо гат кул тур но-умет нич ки
про грам. По љо чу ва ри су у
ата ри ма на узур пи ра ном зе -
мљи шту про на шли не ле гал -
но за са ђен ду ван. Рок бенд
„Рај ко и жи ви зид” упри ли -
чи ће кон церт у су бо ту, 3.
сеп тем бра, на пла тоу До ма
кул ту ре.

Ба нат ско Но во Се ло: У то ку
су ра до ви на са на ци ји ам бу -
лан те. Дру ги „Ба нат ски рок
фе сти вал” одр жан је у су бо -
ту, 27. ав гу ста, на пла тоу у
цен тру се ла у ор га ни за ци ји
удру же ња „Ба нат ска сце на”

До ло во: Ар хе о ло зи су у око -
ли ни се ла про на шли зе му -
ни це из ан тич ког до ба и
сред њег ве ка. Ма ни фе ста ци -
ја под на зи вом „Кад ба грем
ми ри ше” упри ли че на је на
пе ску код цр кве Све тог Ва си -
ли ја Остро шког на Ле ан ци у
су бо ту, 27. ав гу ста, ка да су се
де ца школ ског уз ра ста над -
ме та ла на од бој ка шком тур -
ни ру. Да ни штру дле за по че -
ти су у сре ду, 31. ав гу ста,
про мо ци ја ма у гра ду, а глав -
ни до га ђај од и гра ће се у су -
бо ту, 3. сеп тем бра, у цен тру
се ла с по чет ком у 10.30. Две
у ни зу ра ди о ни ца на те му
про гра ми ра ња одр жа не су у
До му кул ту ре.

Гло гоњ: Фуд бал ски клуб ор -
га ни зо вао је дру гар ско ве че у
су бо ту, 27. ав гу ста. Чла но ви
КУД-а „Ве се ли ја” одр жа ли
су кон церт у не де љу, 28. ав -
гу ста, у ме сту То рак на до мак
Зре ња ни на. Во да на еко-че -
сми по но во је хе миј ски и
бак те ри о ло шки ис прав на.

Ива но во: Чла ни це Ма ђар -
ског кул тур но-умет нич ког
дру штва „Бо наз Шан дор”
пред ста ви ле су се сво јим ру -
ко тво ри на ма на из ло жби под
на зи вом „Ет но-пи ја ца”, одр -
жа ној у скло пу бре сто вач ке
„Па при ки ја де”, а на сту пи ће
и на пред сто је ћој „До ло вач -
кој штру дли ја ди”.

Ја бу ка: У при пре ми је пред -
лог фи нан сиј ског пла на за
на ред ну го ди ну, ко ји ће би ти
усво јен на пр вој на ред ној
сед ни ци Ме сне скуп шти не.
Цр кве на оп шти на Ја бу ке јав -
но се за хва ли ла ЈКП-у „Вод-
ком” на ре дов ном сре ђи ва њу
пор те, на ро чи то пред се о ску
сла ву Све ти Или ја, као и
одр жа ва њу гро бља и окол ног
про сто ра. За тим и на до на -
ци ји ту ја, би ци клар ни ка,
клу па...

Ка ча ре во: Так ми че ње у ку ва -
њу ри бље чор бе у ор га ни за -
ци ји Ри бо ло вач ког удру же ња
„Клен” при ре ђе но је у су бо ту,

27. ав гу ста, а по бе ди ла је еки -
па „Жа ба ри”, ис пред „Учи те -
ља Бра не” и „Џип си ја”.

Омо љи ца: Ски да ње усе ва на
узур пи ра ном по љо при вред -
ном зе мљи шту по че ло је у
не де љу, 28. ав гу ста, уз при су -
ство гра до на чел ни ка Са ше
Па вло ва и ње го вих са рад ни -
ка. Из ло жба сли ка Да ње До -
ро шки би ће отво ре на у пе -
так, 2. сеп тем бра, у 19 са ти, у
га ле ри ји До ма кул ту ре.

Стар че во: Во ђе Од ре да из ви -
ђа ча „На дел” бо ра ви ле су на
Ста рој пла ни ни, на ушћу ре -
ке Ви со чи це у За вој ско је зе -
ро, а пред сто је ћег ви кен да
две еки пе мла ђих ска у та уче -
ство ва ће на Из ви ђач ким
игра ма Ср би је у Ја го ди ни.
Из ло жба сли ка из ко лек ци је
др Де ја на Чо ла ко ви ћа би ће
отво ре на у че твр так, 1. сеп -
тем бра, у 20 са ти, у га ле ри ји
„Бо ем”.

ПЛАН РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ ЗА НО ВО СЕ ЛО

Уна пре ђе ње ко му нал не зо не

У СУ СРЕТ „ДО ЛО ВАЧ КОЈ ШТРУ ДЛИ ЈА ДИ”

Пан чев ци се већ за сла ди ли

СЕЛО
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Укуп но че ти ри сто
два де сет пет но вих
уче ни ка

По бро ју де це Ја бу ка
ис пред Стар че ва

Без об зи ра на не бро је на за па -
љи ва днев но по ли тич ка до га -
ђа ња, као и сва ког 1. сеп тем -
бра и овог је нај ак ту ел ни ја
вест по че так но ве школ ске го -
ди не. А та да су увек у жи жи
они нај сла ђи – ма ли ша ни ко ји
ће ла го дан свет игре и без бри -
жног де тињ ства за ме ни ти пр -
вом озбиљ ном оба ве зом.

По че так сеп тем бра и до ла -
зак но вих ђа ка, по ред њи хо вих
ро ди те ља, пом но пра ти на -
став но осо бље. Из мно го раз -
ло га, а је дан се ти че „ве чи тог”
пи та ња – да ли ће пад на та ли -
те та уга си ти још јед но оде ље -
ње и, по ред оста лог, са мим
тим „уки ну ти” још јед но рад но
ме сто?

Број пр ва ка ва жан је и из
аспек та ана ли зе де мо граф ске
си ту а ци је сва ког ме ста, као и
оп штих жи вот них усло ва. У
пре во ду – што су они ква ли -
тет ни ји, то је и ви ше љу ди за -
ин те ре со ва но за жи вот на од -
ре ђе ној ло ка ци ји.

Све то ве о ма ин те ре сант ним
чи ни са гле да ва ње бро ја ма ли -
ша на ко ји ће пр вог да на де ве -
тог ме се ца кре ну ти пут шко ла,
па и оних у на се ље ним ме сти -
ма с те ри то ри је гра да Пан че -
ва.

Омо љи ца др жи до бар тренд
За раз ли ку од не ких про те -
клих го ди на, ка да је по бро ју
но во у пи са них ђа ка пред ња чи -
ло Стар че во, са да је ли дер ско
ме сто пре у зе ла Ја бу ка. Сво је
ме сто у учи о ни ца ма Основ не
шко ле „Го це Дел чев” по пр ви
пут за у зе ће ше зде сет пет уче -
ни ка у три оде ље ња, што је за
дво је ви ше не го ла не. До бар
тренд на та ли те та очи глед но
се на ста вља и на ред не го ди не,
с об зи ром на то да је у оба ве -
зан при прем ни пред школ ски
про грам (или за ба ви ште) упи -
са но пре ко ше зде се то ро де це.

Дру го ме сто за у зи ма Основ -
на шко ла „Вук Ст. Ка ра џић” из
по ме ну тог нај мно го људ ни јег

КО ЛИ КО ЈЕ ЈЕ ЂА КА ПР ВА КА У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СЕ ЛИ МА?

ШКОЛ СКЕ КЛУ ПЕ СВЕ ПРА ЗНИ ЈЕ Месне актуелности 

Жар ка Зре ња ни на, с том раз ли -
ком што ће ове је се ни на ста ву у
„ру мун ском” оде ље њу по ха ђа ти
осмо ро од пе де сет и јед ног де -
те та. Пре о ста ли ма ли ша ни ће
то исто чи ни ти у две гру пе на
срп ском је зи ку. По ре ђе ња ра ди,
ла не је би ло три уче ни ка ви ше
на срп ском, док је на ру мун -
ском би ло упо ла ма ње – че ти ри.
Пре ма ре чи ма ди рек то ра ове
уста но ве, ни је не мо гу ће да у до -
глед но вре ме до ђе до спа ја ња
оде ље ња на је зи ку нај број ни је
но во се љан ске на ци о нал не ма -
њи не.

Ива но вач ка ше стор ка
Го то во иден тич ни и по бро ју
ста нов ни ка, као и по то ме ко -
ли ко је 1. сеп тем бра упи са но
пр ва ка, је су нај ју жни је и нај се -
вер ни је пан че вач ко се ло – Бре -
сто вац и Гло гоњ. У оба та ме ста
би ће по две но ве гру пе ђа ка, с
тим што ће азбу ку, чи та ње, са -
би ра ње и од у зи ма ње у шко ли

тач би ти пре ко бро јан.
Од мах за тим сле ди Омо љи -

ца са ше зде сет два ђа ка, ко ли -
ко их се по ја ви ло на све ча ној
при ред би и про зив ци пр ва ка.
То бит но не од сту па од прет -
ход ног пе ри о да (при ме ра ра -
ди, у 2015. го ди ни би ло их је
пе то ро ма ње), па се у шко ли
„До си теј Об ра до вић” већ ду же
вре ме без ика квих про бле ма
мо гу фор ми ра ти по три оде -
ље ња. То ће се са свим си гур но
на ста ви ти, бу ду ћи да у та мо -
шње за ба ви ште кре ће ше зде -
сет се дам кли на ца и клин це за.

У Но вом Се лу и ру мун ски
На тој за ми шље ној ранг ли сти
че твр ту по зи ци ју „осво ји ла” је
ка ча ре вач ка шко ла „Жар ко
Зре ња нин”, у ко јој има пе де -
сет че тво ро де це. До ло вач ки
ро ди те љи су учи те љи ма по пр -
ва зна ња по сла ли исти број
ме зи ма ца, ко ји ће би ти рас по -
ре ђе ни у три учи о ни це. Обра -

но, има у нај ма ло број ни јем
Ива но ву. Праг згра де Основ не
шко ле „Мо ша Пи ја де” пре ско -
чи ло је све га шест ма ли ша на,
за три ма ње не го про шле и
прет про шле го ди не. Та ква
тен ден ци ја на ста ви ће се, по
сво јој при ли ци, и на ред не го -
ди не, бу ду ћи да ће и у пред -
школ ској уста но ви ста са ва ти
шест ма ли ша на. Ива но во је
спе ци фич но по на ци о нал ној
струк ту ри, па је кроз из бор не
пред ме те при пад ни ци ма ма -
њи на омо гу ће но да уче је зи ке
с еле мен ти ма на ци о нал не
кул ту ре. Од укуп но се дам де -
сет уче ни ка то пра во је на ма -
ђар ском је зи ку ис ко ри сти ло
два де сет че тво ро, а на бу гар -
ском че тр на е сто ро де це.
Без об зи ра на све, јед но је си -
гур но – све њих (укуп но че ти -
ри сто два де сет пет) че ка нај -
леп ше до ба. А на кон то га, ни -
шта им ни је за га ран то ва но...

Де гу ста ци јом слат ких про из -
во да од те ста с ра зним фи ло -
ви ма по че ли су ово го ди шњи
да ни штру дле. При ли ку да пр -
ви про ба ју ове по сла сти це са
ма ком, ви шња ма, ора си ма и
ро га чем има ли су Пан чев ци у
сре ду, 31. ав гу ста, и че твр так,
1. сеп тем бра, на Кор зоу и ис -
пред Ту ри стич ке ор га ни за ци је
Пан че ва. Све те ђа ко ни је су
рас про да те по сим бо лич ној
це ни од 50 ди на ра, што је нај -
бо ља увер ти ра за глав ни до га -
ђај – се дам на е сту „До ло вач ку
штру дли ја ду”, ко ја ће ове го -
ди не би ти одр жа на у су бо ту, 3.
сеп тем бра, у ор га ни за ци ји
Удру же ња же на „До лов ке”.

Ове вред не да ме се то ком чи -
та ве го ди не тру де да на ра зним

ску по ви ма ши ром Ср би је на
пра ви на чин пред ста ве тра ди -
ци ју и кул ту ру под не бља с ко јег
до ла зе. На кон пу те ше стви ја по
ра зним пре де ли ма, крај ав гу ста
и по че так сеп тем бра ре зер ви са -
ни су за по ме ну ту „нај сла ђу”
пан че вач ку ма ни фе ста ци ју, ка -
да „До лов ке” уз вра ћа ју го сто -

прим ство уру же њи ма из свих
по се ће них ме ста. Та ко ће у су -
бо ту, 3. сеп тем бра, по ред ме -
штан ки, и мно го број не зва ни це
има ти при ли ку да при ка жу сво -
ја га стро ном ска уме ћа.

Тог ју тра ће већ од 9 са ти по -
че ти опре ма ње штан до ва и
при јем штру дли за так ми чар -

ски део. Све ча но отва ра ње је
за ка за но за 10.30, на кон че га ће
усле ди ти кул тур но-умет нич ки
про грам, а око 13 са ти би ће
про гла ше ни по бед ни ци. Све то
од ви ја ће се на ше та ли шту ис -
пред згра де до ло вач ке Ме сне
за јед ни це и Ве ли ке цр кве.
Пре са ме ма ни фе ста ци је, у
пе так, 2. сеп тем бра, од 20 са -
ти, у про сто ри ја ма „До лов ки”
би ће отво ре на из ло жба руч -
них ра до ва, као и цр те жа ма -
ли ша на на те му штру дле.

Но во се ља нин Гој ко Мар че -
тић не дав но је за вр шио пи -
са ње књи ге о сво јој фа ми ли -
ји, ко ја се у Но во Се ло до се -
ли ла пре рав но пе де сет го ди -
на.

Ау тор је та да имао све га
пет го ди на, али сли ке из за -
ви ча ја ни су у пот пу но сти из -
бле де ле, па је и сво је де ло
на звао „По ла ве ка без род ног
кра ја.

По да ци ко ји ма Мар че тић
ба ра та се жу ве ко ви ма уна -
зад, ка да се ње го ви пре зи ме -
ња ци у ра зним спи си ма опи -
су ју као гра ни ча ри и чу ва ри
ма на сти ра, ко ји су прет ход -
но на про сто ре Дал ма ци је

до шли с Ко со ва. Пр ви пре -
дак ко јег пи сац спо ми ње је
То дор, ро ђен 1874. го ди не у
ме сту Ко ља не, ода кле су се
мно го ка сни је (1965) Гој ко и
ње го ва по ро ди ца до се ли ли у
Но во се ло.

Тим по во дом он је у у су -
бо ту, 27. ав гу ста, у дво ри шту
по ро дич не ку ће, пред сто ти -
нак љу ди, на пра вио је дин -
стве ну про мо ци ју сво је књи -
ге, ко ја би тре ба ло да мла -
ђим ге не ра ци ја ма по слу жи
као не из бри сив ро до слов ски
траг. На кон по здрав не ре чи
и кра ће при че, го сти ма су
по слу же ни дал ма тин ски и
ба нат ски спе ци ја ли те ти.

НО ВО СЕ ЉА НИН ПИ САО О ПРЕ ЦИ МА 

Књи га о Мар че ти ћи ма

пан че вач ког на се ље ног ме ста,
где ће пр ва зна ња у школ ској
2016/17. сти ца ти ше зде сет че -
тво ро уче ни ка (је дан ма ње не -
го у Ја бу ци) у три оде ље ња. То
је за де ве то ро ви ше у од но су
на ка та стро фал ну про шлу го -
ди ну, ка да су по пр ви пут у
овом при град ском ме сту у но -
ви јој исто ри ји пр ва ци би ли
рас по ре ђе ни у са мо две учи о -
ни це (за раз ли ку од 2014. и
осам де сет че ти ри ђа ка у че ти -
ри оде ље ња). При ме ра ра ди, у
за ба ви шту ће би ти фор ми ра не
три гру пе, што је јед на ма ње
не го ла не, па ће је дан вас пи -

зов на уста но ва „Ак сен ти је
Мак си мо вић” про те кле го ди -
не има ла је че тр де сет три уче -
ни ка у два оде ље ња, а 2014.
њих шездесетoро. От при ли ке
то ли ко би ће и но вих пред шко -
ла ца. У овом ме сту по сто ји
мо гућ ност по ха ђа ња на ста ве
на ру мун ском је зи ку, што са да
не ће ис ко ри сти ти ни јед но де -
те (тре нут но јед но у дру гом и
дво је у тре ћем раз ре ду ужи ва
то пра во).

Дво је зич на је и нoвосељанска
основ на шко ла ко ја, по пут ка -
ча ре вач ке, но си име на род ног
хе ро ја из Дру гог свет ског ра та –

„Ол га Пе тр ов” учи ти је дан уче -
ник ви ше не го у гло гоњ ској
обра зов ној уста но ви – три де сет
пет. Ина че, у Основ ној шко ли
„4. ок то бар” број од јед ног до
два оде ље ња сме њу је се на из -
ме нич но, па је про те кле го ди не
функ ци о ни са ла са мо јед на
гру па од но вих  два де сет шест
уче ни ка. Пот пу но иден тич но
би ло је у 2015. го ди ни и у Бре -
стов цу. У оба се ла ће број за ба -
ви шта на ца пре ма ши ти три де -
сет, што се мо же сма тра ти оп -
ти ми стич ким по дат ком.

И, на по слет ку, убе дљи во
нај ма ње пр ва ка, што је ло гич -

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Пријем првака у ОШ „Доситеј Обрадовић”



Там бу ра шки ор ке стар „Вој во -
ђан ски сан” одр жао је кон церт
у че твр так, 25. aвгуста, на пла -
тоу ис пред Кул тур ног цен тра.
Пу бли ка је има ла при ли ку да
ужи ва у ра зно вр сном ре пер то -
а ру из ве де ном на там бу ра ма и
пер ку си ја ма.

„Вој во ђан ски сан” је на стао
2012. го ди не ра ди уче шћа на
фе сти ва лу у Де ли блат ској пе -
шча ри, где су осво ји ли пр ву на -
гра ду. У апри лу су има ли ве о ма
успе шан и по се ћен кон церт у
дво ра ни „Апо ло”, а та кав је био
и овај ко ји је одр жан у пе так.

Из ло жба сли ка Јо ва не Ми тић
отво ре на је у сре ду, 24. ав гу -
ста, у фо а јеу Кул тур ног цен тра
Пан че ва. На два де се так ра до -
ва ма лих фор ма та, ра ђе них у
тех ни ка ма уље и акрил на
плат ну и кар то ну, умет ни ца је
пред ста ви ла мр тву при ро ду.

– Из ло же ни ра до ви су спе -
ци фич ни због те ме ко јом се
ба ве, а то је мр тва при ро да, за
ко ју мо же мо да ка же мо да је
ма ло за сту пље на у са вре ме ном
ства ра ла штву, али је не ис црп -
на за умет ни ке. Ау тор ка са вла -
да ва ту те му – од кла сич ног
при сту па до ап страк ци је тог
мо ти ва – ка же Ива на Мар кез
Фи ли по вић, уред ни ца про гра -
ма ви зу ел них умет но сти.

Јо ва на Ми тић је ди пло ми -
ра ла на Фа кул те ту умет но сти
у Ни шу, а ба ви се гра фи ком и
сли кар ством. До бит ни ца је

де сет на гра да и три при зна ња
у обла сти ли ков них умет но -
сти. Уче ство ва ла је на пре ко
120 груп них из ло жби у зе -
мљи и ино стран ству. Члан је
УЛУ ПУДС-а.

СЛИ КЕ ЈО ВА НЕ МИ ТИЋ

Од ре ал ног до 
ап стракт ног

КУЛТУРА
Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Го сти глу ми ли 
у фил му

Сни мљен је ве стерн

Бит ка ка у бо ја и Ин ди ја на ца за -
бе ле же на на фо то гра фи ји од и -
гра ла се у шу мар ку из над
објек та Кул тур но-про свет не за -
јед ни це у Де ли блат ској пе шча -
ри. Ле те ле су стре ле, од је ки ва -
ли пуц њи из пи што ља, во ди ла
се бор ба пр са у пр са... На рав но,
ни је би ло пра вог бо ја – сни ман
је „ка у бо јац” на те му „Џон
Форд и ве стер ни”. По ла зни ци
гру пе за филм Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин”, уче сни ци 16. Филм ске
ко ло ни је, и ове го ди не су од 20.
до 26. ав гу ста на ста ви ли сни -
ма ње се ри ја ла о жи во ту и ра ду
ве ли ка на филм ске умет но сти.

Осам на е сто го ди шњи Ла зар
Ми ја то вић на пи сао је сце на -
рио и пр ви пут ре жи рао.

– То је не ма ко ме ди ја, а
при ча је о то ме ка ко је Форд
до био иде ју да ре жи ра је дан
од сво јих нај по зна ти јих фил -

ФИЛМ СКА КО ЛО НИ ЈА „ДЕ ЛИ БЛАТ СКИ ПЕ САК”

У ПЕ ШЧА РИ КАО У ХО ЛИ ВУ ДУ

Пан че вач ки сли кар Ми ло ван
Па нић уче сник је 23. Ме ђу на -
род не ли ков не ко ло ни је „Гам -
зи град” у Гам зи град ској Ба њи,
ко ја се одр жа ва од 20. до 31.
ав гу ста. Ма ни фе ста ци ја је
оку пи ла сли ка ре, књи жев ни ке
и дру ге умет ни ке из Ре пу бли -
ке Срп ске, Бу гар ске, Ма ке до -
ни је и Ср би је. Ли ков на ко ло -
ни ја „Гам зи град” осно ва на је

1994. го ди не, а уче шће на шег
сли ка ра је оства ре но у окви ру
са рад ње с на шом ко ло ни јом
„Де ли блат ски пе сак”.

Бенд „The LVCS” на сту пио је у
пе так, 26. ав гу ста, на пла тоу
ис пред Кул тур ног цен тра. Том
при ли ком му зи ча ри су пред -
ста ви ли ну ме ре ко је ће се на ћи
на њи хо вом ал бу му „Lights Out
аt Never”, а сви ра ли су и пе сме
аме рич ких ау то ра Ше ла Сил -

вер стеј на, Бо ба Ди ла на, Кри са
Кри сто фер со на, Рен ди ја Њу -
ма на, Џо на Фор ге ти ја, Ро би ја

Ро берт со на...  У гру пи сви ра ју
на ши су гра ђа ни Ми ћа Илић
(буб ње ви), Бра ни слав Сто јић
(бас и во кал), Дра ган Кр стић
(ги та ра), Ми лен ко Да бић (ги -
та ра и во кал), Га би Фо дор
(усна хар мо ни ка и во кал), Бо -
ра По зна тов (лап стил ги та ра,

ре зо на тор ги та ра, бен џо и хар -
мо ни ка) и Алек сан дар Жи кић
(во кал, ги та ра, уку ле ле и ка зу).

МЕ ЂУ НА РОД НА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА
„ГАМ ЗИ ГРАД”

Уче сник и Ми ло ван
Па нић

КОН ЦЕРТ БЕН ДА „THE LVCS”

Ал бум у при пре ми

ТАМ БУ РА ШКИ ОР КЕ СТАР

Вој во ђан ски сан

Културни телекс

Ли ја је пре срећ на – ње на
ма ма пра ви про сла ву че тр -
де се тог ро ђен да на на тај -
ној ло ка ци ји, а по зва ни су
и сви Ли ји ни при ја те љи.
Док она ма шта о ро ман -
тич ним тре ну ци ма са сво -
јим мом ком Скви џом на
не ком ег зо тич ном ме сту,
свет јој се из не на да окре ће
на гла вач ке.

Спи сак зва ни ца је из ме -
њен, а на ње му је са да и
ње на ста ра љу бав, деч ко
ко ји ни је ус пео да је са -
свим за бо ра ви.

Ле то је увек пу но мо гућ -
но сти… Да ли ће се с про -

сла вом за вр ши ти и Ли ји на

и Скви џо ва ро ман са?

„Лет њи бро до лом”
Ке ти Хоп кинс

Два чи та о ца ко ји до сре де, 7. сеп тем бра, 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: „Да
ли ће се Ли ја вра ти ти ста рој љу ба ви?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Лет њи бро до лом?” Ке ти Хоп кинс.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Из ло жбе 

Че твр так, 1. сеп тем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: отва ра ње из ло жбе сли ка Дра га на Здрав ко ви ћа „Ста -
ње хи бер на ци је”. 

Пе так, 2. сеп тем бар, 19.30, хол у при зе мљу Град ске би бли -
о те ке: отва ра ње из ло жбе „Бе ле зи ве ли ких зло чи на”, из умет -
нич ке ко лек ци је „Му зе ја жр та ва ге но ци да”. 

Пе так, 2. сеп тем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва -
ра ње из ло жбе цр те жа Бо ри са Ста ни ћа, у окви ру „Пан че во
филм фе сти ва ла”. 

Књи жев ност 
Уто рак, 6. сеп тем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: пред ста вља ње књи ге Ду шка Ло пан ди ћа „Ди на сти је ко је
су вла да ле Евро пом”. Го сти: Ду шко Ло пан дић, ау тор, и Ми -
лан Ор лић, уред ник из да вач ке ку ће „Ма ли Не мо”. 

Че твр так, 8. сеп тем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: ве че афо ри за ма. Уче ству ју Алек сан дар Ба љак и Зо ран
Т. По по вић. 

Филм 
Сре да, 7. сеп тем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
отва ра ње „Пан че во филм фе сти ва ла”, про јек ци ја фил ма 

„Toni Erdmann”. 

Сре да, 7. сеп тем бар, од 21.30, дво ра на „Апо ло”: про грам
„Пан че во филм фе сти ва ла”. 

Че твр так, 8. сеп тем бар, од 20.15, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: про грам „Пан че во филм фе сти ва ла”. 

Че твр так, 8. сеп тем бар, од 17 са ти, дво ра на „Апо ло”: про -
грам „Пан че во филм фе сти ва ла”. 

Му зи ка 
Сре да, 7. сеп тем бар, 23 са та, пла то испред Кул тур ног цен -
тра: кон церт бен да „ Stray Dogg”, у окви ру „Пан че во филм
фе сти ва ла”. 

Сре да, 7. сеп тем бар, 18.30, са ла МШ „Јо ван Бан дур”: кон -
церт ви о ли нист ки ње Алек сан дре Тај дић, го шћа кон цер та:
хар фист ки ња Са ра Вла јић. 

Те мат ски про грам 
Од по не дељ ка до че тврт ка (5–8. сеп тем бра), хол Град ске
би бли о те ке: са јам ска про мо ци ја из да вач ких ку ћа „LOGOS”
и „KOKORO” из Бе о гра да. 

Сре да, 7. сеп тем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: пре да ва ње „Раз ми шља ња о ћи ри ли ци”. Гост: Вла ди мир
Ме де ни ца , фи ло зоф и из да вач. 

Про грам за де цу 
Су бо та, 3. сеп тем бар, На род на ба шта: Ра ди о ни ца „Ма ли
филм” за де цу уз ра ста од 10 до 15 го ди на, у окви ру са рад ње
„Фил мкул ту ре”, БУ ДИ-ја  и ПАФФ-а. При ја ве за ра ди о ни цу
мо же те по сла ти на info@pancevofilmfestival.com. 

Индијанци и каубоји

за ре дом до би ја при зна ње за нај -
бо љег мен то ра. Он об ја шња ва да
је иде ја за ово го ди шњу те му по -
те кла из чу ве не ре че ни це ле ген -
дар ног ре ди те ља ко ју је из го во -
рио у јед ном ин тер вјуу: „Ја сам
Џон Форд и сни мам ве стер не”.

– У окви ру се ри ја ла о исто ри -
ји ки не ма то гра фи је сти гли смо
до звуч ног фил ма. До ду ше, при -
чу о Џо ну Фор ду сни ми ли смо
као не ми филм, иа ко не при па -
да тој епо хи – ка же Ра ки џић.

Ове го ди не бо ра вак де це
фи нан си ра Град, а по мо гло је
и не ко ли ко спон зо ра. На и ме,
По кра јин ски се кре та ри јат за
кул ту ру и јав но ин фор ми са ње
ни је рас пи сао кон курс за су -
фи нан си ра ње ова квих про је -
ка та, а ре пу блич ко ми ни стар -
ство пр ви пут по сле 16 го ди на
ни је из дво ји ло ни ди нар за
одр жа ва ње ко ло ни је.

– Због не до вољ но нов ца
скра ти ли смо бо ра вак, али бит -

Стране припремила 
Милица

Манић

мо ва – „По штан ска ко чи ја” из
1939. го ди не. У при пре ми сам
по гле дао не ко ли ко ње го вих
фил мо ва и „ка у бо ја ца” дру гих
ре ди те ља – об ја шња ва мла ди
ре жи сер ама тер.

У Пе шча ри су глу ми ли го -
сти кам па – два де ча ка и две
де вој чи це из шко ле ани ми ра -
ног фил ма из Ло зо ви ка
(„Лаф”). Је дан од њих, Вик тор
Ми ла ди но вић из Ми ло шев ца,
ка же да се сви ле по дру же, а
сна шао се и у уло зи глум ца.

– Имам не ко ис ку ство, јер
смо у на шим фил мо ви ма ком -
би но ва ли ани ма ци ју и глу му.
Те же је ра ди ти ани ми ра ни
филм, јер тре ба да се цр та,
сли ка и мон ти ра ка ко би се
фи гу ре по ме ра ле – оце њу је он.

По ла зни ци гру пе за филм го -
то во ре дов но осва ја ју на гра де на
Ре ви ји филм ског ства ра ла штва
де це и омла ди не, а ре ди тељ
Иван Ра ки џић већ три го ди не

но је да не из гу би мо кон ти ну и -
тет. Пр ви пут има ли смо го сте
– чла но ве шко ле ани ми ра ног
фил ма „Лаф” и по ла зни ке из
дру гих гру па Цен тра за та лен те
– про гра ме ре, фи зи ча ре, гру пе
за ен гле ски је зик... И они су се
опро ба ли као глум ци – ка же
Ми хај ло Цу цић, ди рек тор Ре -
ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” Пан че во.

– Ин те ре со ва ње за упис у
гру пу за филм ове го ди не би ло
је ве ли ко – при мље но је 14 но -
вих по ла зни ка. Прет ход но их
је би ло пет-шест – ре као нам
је Ра ки џић.

Он је ис та као про блем за ста -
ре ле филм ске опре ме и ка ме ра
ко је су тех но ло шки пре ва зи ђе -
не, а и све че шће у ква ру. Ра ки -
џић по зи ва све оне ко ји су у
мо гућ но сти да по мог ну у ку по -
ви ни јед не или две ка ме ре с
ко ји ма би та лен то ва на де ца
мо гла и убу ду ће да ра де.



Из ло жба фо то гра фи ја Та ма ре Ми ћа но вић под на зи вом „Ма -
ли Лон дон” отво ре на је у че твр так, 25. ав гу ста, у га ле ри ји До -
ма омла ди не. На њој је пред ста вљен жи вот љу ди у из у зет но
те шким усло ви ма и њи хо во уме ће да ужи ва ју у ма лим ства -
ри ма.

– Још две из ло жбе отво ре не су у су бо ту, 27. ав гу ста, у До -
му омла ди не. Два де сет фо то гра фи ја, ко лек тив но на зва них
„Ста ра ли ца на ших ули ца”, на пра ви ло је шест по ла зни ка
фо то-клу ба ове кул тур не ин сти ту ци је, а оне су до ча ра ле
по се ти о ци ма ка ко раз ли чи те ге не ра ци је ви де на ше ста ри је
су гра ђа не – ре као нам је фо то-ре пор тер Алек сан дар Стој -
ко вић, мен тор фо то-клу ба.

Деч ји ра до ви на те му „Бор ци за људ ска пра ва” из ло же ни су
истог да на, а на ста ли су у окви ру Лет ње шко ле ка ри ка ту ре
До ма омла ди не, ко ју во ди ка ри ка ту ри ста Ни ко ла Дра гаш.

Ове го ди не удру же ње гра ђа на „На ран џа сти” из Пан че ва и ор -
га ни за ци ја „Roter Baum” из Бер ли на обе ле жи ли су де це ни ју
са рад ње про јек том „Exploring Roots and Ways of Cultural Diver-
sity in Music”. Мла ди умет ни ци из Бер ли на и Пан че ва пред -
ста ви ли су сво ју са рад њу на „FreeDom Art” фе сти ва лу кроз не -
ко ли ко про гра ма, а пре ми јер но су из ве де не две ну ме ре.

– Иде ја је би ла да кроз ис тра жи ва ње му зич ке тра ди ци је, али и
оно га што мла ди во ле да слу ша ју и ства ра ју, ис тра жу је мо и учи -
мо јед ни о дру ги ма. Про шле го ди не су нам у го сти ма би ли парт -
не ри из Не мач ке, Пор ту га ли је, Изра е ла и Ита ли је, а ми смо им у
на ред ним фа за ма про јек та уз вра ти ли де се то днев ним бо рав ком у
тим зе мља ма – ка же Јо ван Са мо и лов, пред сед ник „На ран џа стих”.

Упо зна ва ње кроз му зи ку

Из ло жбе фо то гра фи ја
и деч јих цр те жа

Дру ги по ре ду фе сти вал „FreeDom Art” за вр шио се 28. ав гу ста.
На ве ћем бро ју ло ка ци ја у гра ду, ви ше од 100 уче сни ка и из во -
ђа ча, у пре ко два де сет про гра ма пред ста вља ло је те му сло бо де
на нај ра зли чи ти је на чи не – кроз кон цер те, ске че ве, ре ци то ва ње,
ра ди о ни це, из ло жбе, фил мо ве... 

– Реч је о мла дој ма ни фе ста ци ји До ма омла ди не, али мо жда
је и нај ве ћа с об зи ром на ду жи ну тра ја ња и број про гра ма, из во -
ђа ча и уче сни ка ко ји на сту па ју на ње му. Њен циљ је да про мо -

ви ше сло бо ду у нај ши рем сми слу те ре чи – ка же Ма ри ја Је вић,
ди рек тор ка До ма омла ди не. 

Не ма ња Ро тар, град ски већ ник за ду жен за кул ту ру, ис ти че ва -
жност ма ни фе ста ци ја с те мом као што је сло бо да. 

– Да нас у овом све ту кр ца том на си љем, у сва ком сми слу те
ре чи, не ми слим са мо на бру та лан об ра чун ва тре ним оруж јем,
већ и на при ти ске ко ји по сто је у ра зним сфе ра ма жи во та, при -
лич но је хра бро и дра го це но .го во ри ти о овој те ми – ка же Ро тар.

Три бјут бенд „Круг”, ко ји сви ра
му зи ку гру пе ЕКВ, на сту пио је
у сре ду, 24. ав гу ста, на Пла тоу
Ми ла на Мла де но ви ћа, у До му

омла ди не. За ни мљи во је да
бенд чи не два чла на ори ги нал -
не ЕКВ гру пе – буб њар Мар ко
Ми ли во је вић и ба си ста Дра ги -
ша Уско ко вић Ћи ма (по след ња
два ал бу ма су сни ми ли са слав -
ном ори ги нал ном по став ком).
По ред њих, у бен ду су и два

чла на „Вам пи ра” – Де јан То -
мо вић То ми и Не ма ња Да шић.

– Осе ћа мо се као но си о ци
по ру ке и умет нич ког пра в ца

што смо га ји ли и ко ји ни ко
дру ги ни је пре у зео. На рав но,
ми смо кр њи сад. Глав не љу де
из бен да не ма мо, али мо же мо
да по ка же мо и да на не ки на -
чин уве де мо по се ти о це у то
што смо ра ди ли – ка же Мар ко
Ми ли во је вић.

Хр ват ска гру па „Еле мен тал”
одр жа ла је кон церт, у петак, 26.
августа на Пла тоу Ми ла на Мла -
де но ви ћа у До му омла ди не.
Овај са став је осно ван 1998, а
му зи ка је ме ша ви на хип-хо па и
ре па с фан ком, со у лом, џе зом,
ре ге ом и ро ком, док су им тек -
сто ви ре а ли стич ни и кон ци зни.

– Оно о че му се за пра во ја ко
ма ло го во ри, а ми слим да на

то ме де фи ни тив но тре ба по -
ра ди ти, је су на ша гра ђан ска
пра ва. Сма трам да  му зи ка
увек тре ба да има не ку по ру ку,
а ми му зи ча ри, по што има мо
ту моћ да др жи мо ми кро фон у
ру ци и до пре мо до ве ћег бро ја
љу ди, мо ра мо би ти пред вод -
ни ци све га то га ску па – ка же
Ми ре ла При се лац Ре ми, во -
кал и тек сто пи сац.

Над ме та ње у ре ци то ва њу по -
е зи је „ППП – Пан че вач ко
пред је се ње пе сни че ње” одр -
жа но је у че твр так, 25. ав гу -
ста. Пет на е стак пе сни ка и
„пе сни ца” из зе мље и ино -
стран ства чи та ли су по две пе -
сме у два кру га. Сво јом пе -
смом „Пуж” пред ста ви ла се и
нај мла ђа уче сни ца „Пе сни че -
ња” – Ка та ри на Буб ње вић (де -
вет го ди на). 

Шта је умет ност?

КУЛТУРА
Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Су срет под нео бич ним
окол но сти ма” је но ва књи -
га до бит ни ка НИН-ове на -
гра де Вла да на Ма ти је ви ћа.
Рад ња овог љу бав ног ро ма -
на од и гра ва се у са мо јед -
ном да ну.

Ана Же жељ је и 9. јул
2015. го ди не на ме ра ва ла
да про жи ви на уо би ча јен
на чин: пу ше ћи ци га ре те,
пи јуц ка ју ћи пи во и че ка ју -
ћи да за зво ни те ле фон и да
јој се на по кон ја ви Мар јан,
ко ји је не стао пре ви ше од
по ла ве ка. Тај дан је, ме ђу -
тим, од ра ног ју тра дру га -
чи ји и по мно го че му на го -
ве шта ва да јој мо же би ти
по след њи. У гру ди ма осе ћа
бол, а баш та да от кри ва да
за гроб ни жи вот и оно стра -
не си ле ствар но по сто је и у
свом ку па ти лу ви ди би ће с
пе пе ља стим кри ли ма. Да
ли за и ста по чи ње гро теск -
ни и стра шни рат из ме ђу
де мо на и ан ђе ла с ко јим се
спри ја те љи ла, да ли Ана
за и ста у трам ва ју код Ђер -
ма по но во сре ће љу бав свог
жи во та или су обе уз бу -
дљи ве при че са мо плод ње -
не бо га те уо бра зи ље?

„Су срет под нео бич ним
окол но сти ма” је не сва ки -
да шњи ро ман о љу ба ви и
ве ри, по ср ну лом ан ђе лу и
де мо ни ма, о по и ма њу суд -
бин ског и не бе ског. Вла -
дан Ма ти је вић је још јед -
ном по ка зао за што ње го ве
књи ге до би ја ју нај зна чај -
ни је књи жев не на гра де,
за што о њи ма пи шу нај -
зна чај ни ји књи жев ни кри -
ти ча ри, за што се то ли ко
чи та ју и пре во де на стра не
је зи ке. 

Су срет под нео бич ним
окол но сти ма

Марко Штетин,

студент права

По сто је мно га по и ма ња
умет но сти. За не ке љу де
је она ма ње бит на, а за
не ке ви ше, не ко ужи ва
по сма тра ју ћи умет ност,
а не ко ства ра ју ћи је.

КЊИ ГА: „При че о осо -
бе ња ци ма и ма лим љу -
ди ма” де ло је но бе лов -
ца Ивe Ан дри ћа, чи ји је
циљ да нас под се ти ка -
ко књи жев ни ли ко ви
мо гу би ти ту, ме ђу на ма
и да су и они на из глед
обич ни љу ди. Ан дрић при ча
о его цен три ци ма, уса мље -
ни ма, ква зи пи сци ма, сит -
ним чи нов ни ци ма... Ула зе -
ћи суп тил но у њи хо ве жи во -
те, пи сац нам по ка зу је да је
све око нас јед на ве ли ка
при ча, а ми смо у њој са мо
ли ко ви. На тај на чин, мо гу -
ће је да смо и са ми тво р ци
умет но сти, а да ни смо ни
све сни то га.

СЛИ КАР: Сал ва дор Да ли је
је дан од нај по зна ти јих свет -
ских умет ни ка 20. ве ка. Ба -
вио се сли ка њем, пи са њем,
ва ја њем, сце но гра фи јом и
глу мом. Мно ги су га на зи ва -
ли мај сто ром над ре а ли зма,
а ње го ва де ла су по ка за ла и
да је је дан од нај кре а тив ни -
јих ау то ра свог вре ме на. Као
над ре а ли ста, при ка зи вао је
сво је сно ве и под свест, же -
лео је да умет ност осло бо ди
до та да шњих око ва и стро -
гих нор ми. Сво ју нај ве ћу
ин спи ра ци ју на ла зио је у су -
пру зи Га ли. На осно ву ве ли -
ког бро ја ње них пор тре та
ко је је Да ли на сли као, мо -
же мо за кљу чи ти да је љу бав

ве ли ка по кре тач ка сна га и
да она са ма за се бе мо же би -
ти умет ност.

МУ ЗИ КА: „Ljubičice&Co” –
мул ти жан ров ски, дру штве но
ан га жо ва ни му зич ки ко лек -
тив – ка ко чла но ви са ми ка -
жу, је сте пан че вач ки бенд
осно ван 2011. го ди не, чи ји је
циљ да узме оно нај бо ље из
сва ког му зич ког жан ра. Го -
ди ну да на ка сни је ма га зин
„Popboks” је овај са став про -
гла сио за нај пер спек тив ни ји
мла ди бенд. Ка рак те ри стич -
ним зву ком и ау тор ским пе -
сма ма у ко ји ма се исто вре -
ме но мо гу чу ти еле мен ти ро -
кен ро ла, блу за и са вре ме не
кла сич не му зи ке, овај бенд
пре ва зи ла зи уста ље не му -
зич ке окви ре и тра га за сво -
јим по и ма њем умет но сти.

Умет ност не ма гра ни це и
не тре ба јој на ме та ти де фи -
ни ци ју. Умет ност је оно што
у на ма бу ди по зи тив ну енер -
ги ју, ства ра по бед нич ки дух
и на во ди нас да пре ва зи ђе -
мо све пре пре ке ко је се пред
на ма на ла зе. Шта је за вас
умет ност?

Два чи та о ца ко ји до сре де, 7. сеп тем бра, у 12 са ти, СМС-
ом на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на
пи та ње: „Да ли сте има ли не ки нео би чан су срет?” на гра -
ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Су срет под нео -
бич ним окол но сти ма” Вла да на Ма ти је ви ћа. Нај бо ље од -
го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

МОЈ избор МОЈ

ЗА ВР ШЕН „FREEDOM ART” ФЕ СТИ ВАЛ

ПРОМОЦИЈА СЛОБОДЕ И УМЕТНОСТИ

„Круг” сви ра ЕКВ

Ми кро фо ном 
до ви ше љу ди

„Краљ Чач ка” (Не над Ма рић)
одр жао је кон церт у не де љу, 28.
ав гу ста, на Пла тоу Ми ла на
Мла де но ви ћа, у До му омла ди -
не, ко јим је за вр шен ово го ди -
шњи „FreeDom Art” фе сти вал.

Тек сто ви пе са ма су ан га жо ва -
ни, а му зи ка је ме ша ви на џе за,
блу за, ро кен ро ла, до ма ћег фол -
ка и шан со на. У но вем бру 2014.
об ја вио је свој пр ви зва нич ни
сту диј ски сни мак „Мој ава тар”. 

По ла зни ци хип-хоп ра ди о -
ни це ко ја је овог ле та одр жа -
на у До му омла ди не из ве ли
су пе сму ко ју су при пре ма ли
на ча со ви ма. Му зи ку je ра -
дио Зо ран Сте фа нов Ки за,
мен тор ра ди о ни це и фронт -
мен бен да „Ис каз”, а текст су
по ла зни ци сми сли ли са ми. 

– Мар че ло je одр жао час
кре а тив ног пи са ња и из ра жа -
ва ња, Grasshopper (Ђор ђе Ка -
лањ) је по ку шао да уче сни ке

ра ди о ни це „осло бо ди” за
сцен ски на ступ, а гост нам је
био и ди-џеј Raid (Ра де Ско -
пић), је дан од нај при зна ти јих
ди-џе је ва на овим про сто ри -
ма. Је дан од глав них пре да -
ва ча, по ред ме не, био је и Ни -
ко ла Ни ко лић из „NN Spark”
про дук ци је, ко ји се ба вио
сцен ским на сту пом по ла зни -
ка, из ра жа ва њем и осло ба ђа -
њем од стра ха од јав ног на -
сту па – ка же Зо ран Сте фа нов.

Краљ Чач ка

Гру па мла дих из Но вог Са да
„Yasserstain”, по зна та по за -
бав ним и ду хо ви тим ске че ви -
ма, на пу ни ла је ба шту До ма
омла ди не основ ци ма и сред -
њо школ ци ма у су бо ту, 27. ав -

гу ста. Ова гру па на ста ла је
2009. го ди не, а њи хов ка нал
на Ју тју бу има не ко ли ко сто -
ти на хи ља да вер них фа но ва,
због че га су  на гра ђе ни сре бр -
ним Play дуг ме том.

Ти неј џер ски ске че ви

Пе сни че ње 

За вр шна пе сма 
хип-хоп ра ди о ни це



пре шла пут ду га чак 1.680 ки -
ло ме та ра. Си стем за ау то ном -
ну во жњу са сто јао се од спе -
ци јал них ка ме ра и цен трал -
ног ра чу на ра с ве ли ким бро -
јем ми кро про це со ра, ко ји је
на осно ву по да та ка до би је них
пу тем оп ти ке и те о ри је ве ро -
ват но ће да вао ко ман де ау то -
мо би лу. Овај по себ но кон -
стру и сан „мер це дес” је та ко
сам у ре ал ном вре ме ну убр за -
вао, ко чио и упра вљао. Не сва -
ки да шњи тест је спро ве ден
1995. го ди не ка да ра чу на ри с
моћ ним кон фи гу ра ци ја ма
ни су по сто ја ли, а тех но ло ги ја
про це со ра се још увек ба зи ра -
ла на тран спју те ри ма (пре те -
чи ми кро про це со ра) ко ји су
пра вље ни осам де се тих го ди -
на. Је дан ау то мо бил је имао
укуп но ше зде сет тран спју те -

Не ка да шњи фар мер и
осни вач ком па ни је „Шел би”
– Ке рол Шел би, по ред то га
што је по кре нуо про из вод њу
нај по зна ти јих аме рич ких
спорт ских ау то мо би ла, био
је по знат и као уче сник
мно го број них тр ка тог вре -
ме на. Ово не би би ло чуд но
да Шел би ју, још док је био
де чак, ни је ди јаг но сти ко ва -
но ср ча но обо ље ње, па је та -
ко био при мо ран да це лог
жи во та пи је та бле те ни тро -
гли це ри на. Сво ју те ра пи ју
Шел би је узи мао и то ком
тр ка – док је био за упра -
вља чем ау то мо би ла.

Не мач ки на уч ник Кри сти ан
Кох 2005. го ди не је раз вио
мо жда нај би зар ни ји ди зел-
мо тор у исто ри ји. На и ме, ње -
гов агре гат као го ри во ко ри сти

пре ра ђе но ђу бре с де по ни је и
остат ке пре га же них ма ча ка.
За ре зер во ар од пе де сет ли та -
ра би ло је по треб но при ку пи -
ти остат ке од два де сет ма ча ка.
За ми сао про фе со ра Ко ха је
на и шла на ве о ма ве ли ку осу ду
јав но сти и љу би те ља жи во ти -
ња, па је иде ја о ова квом на чи -
ну про из вод ње го ри ва про шла
као и мач ке ко је су ко ри шће не
за си ро ви ну.

Пред тр ку „Фор му ле 1” у
Мо на ку ре шет ке на улич ним
од во ди ма за ки шни цу ко је се
на ла зе на ру ти где про ла зе
бо ли ди се за ва ру ју. На овај
на чин се спре ча ва да по -
клоп ци од во да из ле те ван
ле жи шта ка да тр ка чи пре ђу
пре ко њих, јер бо ли ди при
ве ли ким бр зи на ма ис под се -
бе ства ра ју ва ку ум.

СТВО РЕН ЗА ГРАД СКУ ГУ ЖВУ
Ма ли град ски ау то мо би ли
су по пу лар ни код во за ча по -
чет ни ка, не жни јег по ла, али
и по ро ди ца ко је во зи ло ко -
ри сте ис кљу чи во у ур ба ним
усло ви ма. Ови ау то мо би ли
има ју ма ло про сто ра на зад -
њој клу пи, пр тља жни део је
ви ше не го скром них ди мен -
зи ја и ве о ма ма ло "тро ше".
Мо дел „Ц1”, ко ји про из во ди
„Си тро ен”, упра во је ова кав.

Иа ко је це на „си тро е на
Ц1” ни ска, овај мо дел по се -
ду је при сто јан ква ли тет,
прак тич ност и опре мље -
ност, па ће ње го ву на бав ку
раз мо три ти и зах тев ни ји
мла ђи куп ци ко ји ма је, у су -
шти ни, и на ме њен.

Осе ћај за упра вља чем је
из не на ђу ју ће до бар, што ће
при јат но из не на ди ти и скеп -
тич не во за че ко ји ова ко ква -
ли тет не во зне ка рак те ри сти -
ке не оче ку ју од јед ног ма лог
ау то мо би ла. Ве ша ње је не -
што твр ђе, што и не тре ба да
чу ди, јер би у су прот ном во -
зи ло са ова ко ма лим ме ђу о -
со вин ским ра сто ја њем из гу -
би ло кон тро лу при оштри јој
во жњи. Пар ки ра ње у де ло -
ви ма гра да где не ма до вољ -
но ме ста вла сни ци ма не ће
пред ста вља ти ни ка кав про -
блем, али за ко ри сни ке ко ји -
ма тре ба то вар ни про стор
или ме ста за два од ра сла чо -
ве ка на зад њој клу пи, „Ц1”
не пред ста вља прак тич но
ре ше ње.

У овај мо дел, ко ји се про -
из во ди од 2005. го ди не,
угра ђу ју се два агре га та, па
се та ко из бор мо то ра сво ди
на то да ли ће те ку пи ти ау то -
мо бил ко ји ко ри сти ди зел
или бен зин. Ма ла ку би ка жа
тро ци лин дра ша од све га јед -
ног ли тра и 67 коњ ских сна -
га чи не бен зин ски мо тор
при лич но жи вах ним и ште -
дљи вим с про сеч ном по тро -
шњом од око че ти ри ли тре.
Ди зе лаш има 1.400 ку би ка и
54 „ко ња”, де кла ри са на по -
тро шња од три и по ли тре
евро ди зе ла је те шко оства -
ри ва, та ко да се ку по ви на ау -
то мо би ла с бен зин ским
агре га том ипак пре по ру чу је.

„Ц1” је на пра вљен у са рад -
њи с „То јо том” и де ли плат -
фор му с мо де лом „ај го” овог
ја пан ског про из во ђа ча. Ве -
ли ке ма не овог ма лог ау то -
мо би ла не по сто је, али је би -
ло слу ча је ва да су вла сни ци
во зи ла с ди зел-мо то ри ма
има ли про бле ма са ве ћим
ква ро ви ма. Це не одр жа ва ња
и ре зер вних де ло ва ни су ви -
со ке, а ако узме мо у об зир и
ни ску це ну ре ги стра ци је, ку -
по ви на „ци тро е на Ц1” је сва -
ка ко до бра ин ве сти ци ја.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

БИ ЗАР НИ ПРО ФЕ СОР КОХ

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Осмо го ди шње 
ис тра жи ва ње 
ком па ни је 
„Мер це дес”

Ау то ном ном во жњом
до Ко пен ха ге на

Ау то ном на во зи ла су по ста ла
на ша ре ал ност, а у бу дућ но -
сти ће се све ве ћи број ау то -
мо би ла кре та ти са мо стал но.
Мно ги про из во ђа чи су ра ди -
ли на про јек ти ма из ра де ау то -
ном них во зи ла с ма ње или ви -
ше успе ха, али је ма ло по зна -
то да је ком па ни ја „Мер це -
дес” је дан од пи о ни ра у раз во -
ју ове тех но ло ги је.

Су пер ком пју тер на 
точ ко ви ма
Све по че ло 1. ок то бра 1986.
го ди не ка да је „Мер це дес
бенц” по кре нуо про је кат
„Про ме теј” у са рад њи с не ко -
ли ко европ ских про из во ђа ча
ау то мо би ла, ком па ни ја ма ко -
је про из во де елек трон ску
опре му, као и уни вер зи те ти -
ма и ин сти ту ти ма. „Про ме теј”
је за ми шљен као нај ве ћи про -
је кат чи је су те ме би ле ис тра -
жи ва ње и раз вој ау то ном них
во зи ла и тех но ло ги ја ко је су
би ле им пле мен ти ра не у ова -
кве ау то мо би ле. Та да је то био
нај ве ћи по ду хват у раз во ју са -
мо во зе ћих че тво ро точ ка ша у
исто ри ји и ко штао је око 740
ми ли о на евра.

„Мер це дес” је за по тре бе
„Про ме те ја” пре ра дио не ко -
ли ко сво јих мо де ла та да шње
„С-кла се”, а ау то мо би ли су те -
сти ра ни на ру ти из ме ђу Мин -
хе на и Ко пен ха ге на. Во зи ла
су без људ ског упра вља ња

пен ха ге на. Слич ни си сте ми за
пре по зна ва ње зна ко ва да нас
су до ступ ни у са вре ме ним мо -
де ли ма „Мер це де са”, а пред -
ста вља ју ди рек тан ре зул тат
да љег уса вр ша ва ња тех но ло -
ги је ко ја се ко ри сти ла у про -
јек ту „Про ме теј”. Иа ко од ре -
ђен број во за ча још увек ни је
спре ман да упра вља ње пре пу -
сти ра чу на ру и ка ме ра ма,
глав ни циљ ау то ном не во жње
је упра во сма ње ње бро ја са о -
бра ћај них уде са. Про је кат
„Про ме теј” је тра јао осам го -
ди на, а ре зул та ти ис тра жи ва -
ња су јав но пу бли ко ва ни у ок -
то бру 1994. го ди не.

„Мер це дес” је на ста вио са -
мо ста лан рад на раз ви ја њу ау -
то ном них во зи ла, па та ко у
по след њих не ко ли ко го ди на
има мо и кул ми на ци ју ви ше -
де це ниј ског тру да у ви ду кон -
цеп та „С-500” ко ји је бли зу
се риј ске про из вод ње. Мо дел
„Е-кла се” за 2017. већ мо же
да се кре ће ау то ном но у од ре -
ђе ним усло ви ма, док во зи ло
ко је ће у пот пу но сти мо ћи да
се кре ће без по мо ћи во за ча из
ове фа бри ке у Штуд гар ту мо -
же мо да оче ку је мо за не ко ли -
ко го ди на.

ПРОЈЕКАТ „ПРОМЕТЕЈ”

ра, што зна чи да су ови „мер -
це де си” у то вре ме би ли су пер -
ком пју те ри на точ ко ви ма. И
по ред ве ли ког бро ја тран спју -
те ра и чи ње ни це да су ин же -
ње ри је два ус пе ли у то ме да
цео ра чу нар и опре му сме сте у
ве ли ки ау то мо бил као што је
„С-кла са”, ово је ипак био на -
пре дак.

Ис ку ство ко ри шће но 
у бу дућ но сти
На и ме, „Мер це дес” је у ис тра -
жи ва њи ма овог ти па то ком
осам де се тих го ди на ко ри стио
мо дел ком би ја „ва рио”, јер је
то вар ни про стор овог ау то мо -
би ла је ди ни био до вољ но ве ли -
ки за сме шта ње ра чу на ра за та -
да шњу по лу-ау то ном ну во жњу.

То ком пу та ка Ко пен ха ге ну,
ро бо ти зо ва на „С-кла са” је на
„ау то ба ну” у ре жи му ау то ном -
не во жње до сти гла мак си мал -
ну бр зи ну од 185 ки ло ме та ра
на сат и без ика квих про бле ма
пре ти ца ла дру ге уче сни ке у
са о бра ћа ју. Ово је би ло мо гу ће
јер је си стем угра ђен у во зи ло
кон стант но пра тио где се на -
ла зе дру ги ау то мо би ли, „чи -
тао” зна ко ве и на тај на чин ус -
пео да без бед но стиг не до Ко -

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

14



Петак, 2. септембар 2016. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15

ПРОДАЈЕМ пежо 206,
2002. године, бензин,
1100 кубика, реги-
строван до новембра,
власник. 061/655-53-
05.(СМС)

ПРОДАЈЕМ форд фо-
кус 1.8, 85 кв, ТДЦИ,
караван, без улагања,
плус четири зимске
гуме. 064/580-45-18,
063/387-826.
(226063)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В,
металик плав, гаражи-
ран, одличан.
064/142-55-93.
(226475)

ДЕЛОВИ суза, југо,
кец, мотори, петосте-
пени мењачи, остало.
064/856-60-65.
(226475)

НИСАН алмера 2001,
1.5 бензинац, 16 В, 66
кв, клима, 152.000 км.
Летње гуме + 4 фелне
са зимским гумама,
ЦД, 3 В, 5 Б, централ-
на, власник. 064/241-
32-58. (226536)

ПУНТО 1.2, 2008, 5 В,
екстра, секвент плин,
металик сиво, 3.100
евра, замена.
064/051-51-61.
(226538)

ПРОДАЈЕМ форд
мондео караван, 85
м2, 2001. годиште.
Тел. 063/309-535.
(2265521)

ВАРТБУРГ 1.3, голфо-
вог мотор на бензин,
у одличном стању, пр-
ви власник. 013/343-
638. (226741)

ЈУГО 55, IN L, 2003.
са пежоовим мото-
ром, солидан, 500
евра. 064/243-84-52.
(226748)

ФОЛКСВАГЕН поло
1.2, 2003, 3 В, вла-
сник. 064/109-93-79.
(226689)

РЕНО лагуна, 1.9
ДЦИ, 2003, власник.
069/122-26-12. 

ПЕЖО 206, 1.2, 3 В,
2002, на име, 1.550
евра. 061/297-51-59.
(226689)

ВЕКТРА Ц 2,2, ДТИ,
2002, црн, власник,
регистрован до авгу-
ста 2017, 2.700 евра.
064/128-91-70.
(226673)

ТОЈОТА корола кара-
ван, 1.9 Д, регистро-
ван. 064/247-77-69.
(226601)

ПРОДАЈЕМ заставу
10, 2006. годиште, у
добром стању, вла-
сник. 065/570-95-70.
(226571)

ПРОДАЈЕМ приколи-
цу 5 тона. 064/143-
64-35. (226783)

СКАЛА 55, 1996, у во-
зном стању, истекла
регистрација, може и
делови. 064/130-36-
02. (12260001)

СТИЛО 1.6, 2002, све
од опреме, петора
врата, секвент плин.
064/130-36-02.
(122601)

ФИЈАТ брава 1.6,
1998, клима, плин, у
првој боји, 169.000
км. 064/130-36-02.
(12260001)

ПОЛО 1.2, 2002, троје
врата, сив, 129.000
км, на име. 064/130-
36-02. (226801)

ОПЕЛ комби 1.7 ди-
зел, 1997, путничко
теретни пик-ап, троје
врата. Власник.
064/149-24-70.
(226821)

МОТОР 900 РР хонда,
ЦБР. 96, 4.000 евра, у
одличном стању, за-
мена за разно.
063/804-07-85.
(226887)

ПЕЖО партнер 2001,
регистрован, бен-
зин/плин. 063/329-
340. (226859)

СИТРОЕН берлинго,
2006, регистрован,
бензин/гас. 063/329-
340. (226859)

ГОЛФ 2007, петора
врата, фабрички
плин-бензин, 1.4 ку-
бика. 347-140.
(226838)

ОТКУП свих врста во-
зила, акумулатора,
катализатора, продаја
делова. 069/203-00-
44. (226198)

СТАЛНИ откуп свих
врста возила, акуму-
латора, катализатора,
гвожђа, продаја дело-
ва. 066/409-991,
063/782-82-69.
(226198)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(226816)

КУПУЈЕМ возила свих
врста до 1.500 евра,
стање небитно.
063/165-83-75.
(226885)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(226885)

БЕРАЧ дворедни змај,
продајем. 064/172-
44-10. (226327)

ПРОДАЈЕМ житну се-
јалицу ИМТ, 23 реда,
први власник.
063/376-302.
(226454)

ТРАКТОР ИМТ 560,
1983. годиште, мало
радних сати. 063/828-
18-99. (226544)

ПРОДАЈЕМ три елева-
тора за кукуруз, кому-
шаљку, круњач са до-
бом, ауто-приколицу.
013/601-256.
(226493)

ТРАКТОРСКА једноо-
совинска војна прико-
лица, 1 тона; прекру-
пара оџаци, дрвена
вага 500 кг, ручни
круњач, ручна пре-
крупара, чамац ме-
тални кабинаш 8 м х
2.15. Тел. 064/179-51-
73. (226514)

ИЗДАЈЕМ гаражу код
моста, повољно.
013/342-444,
069/260-88-00.
(226627)

ПРОДАЈЕМ велику га-
ражу 5 х 4.8 м, одлич-
но стање, преносива,
цена договор.
066/057-545.
(226861)

ПРОДАЈЕМ зидану га-
ражу, Котеж 1, Вр-
шачка, мини макси.
063/122-55-22.
(226841)

ПРОДАЈЕМ усправни
замрзивач, горење
кертинг 236/185 л, од-
личан. Информације
064/703-28-46.
(226570)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја по-
ловних, програмира-
ње даљинских. „Плус”,
Туцовића 28, 353-463.
(226721)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни де-
лови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(226697)

ХИТНО продајем кир-
би сентриа II, повољ-
но. 063/755-76-98.
(226775)

ТАЊИРИ порцелан,
исти дезен, 200 плит-
ких, 200 дубоких.
064/939-54-55. (СМС)

НА ПРОДАЈУ брако
камп кућица, у до-
бром стању. Повољно.
064/074-55-15. (СМС)

ПРОДАЈЕМ машину
за веш mi e le.
064/143-64-35.
(226783)

ИНДУСТРИЈСКЕ про-
фесионалне машина
за шивење на моно-
фазну струју „јуки”.
064/493-85-60.
(225287)

БЕТОНСКИ блокови,
30, 35, 45, 65 динара,
квалитет. 069/275-73-
94. ЗТР „Луна Плус”,
Црепаја. (225304)

ПОВОЉНО продајем
преостали буков пелет
мираја Краљево.
065/234-16-10,
013/234-16-10.
(226067)

ПРОДАЈЕМ крека ве-
со пећ и кварцну од 3
кв. 063/166-38-94.
(226444)

НА ПРОДАЈУ сено,
100 дин бала (отава).
062/240-643.
(2216445)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, 2 – 6
кв, достава, монтажа,
гаранција. 064/366-
57-87, 335-930.
(226464)

ПРОДАЈЕМ свиње,
прва класа. 069/343-
54-40. (226470)

КУЛТИВАТОР мио
стандард Фи 600, и
циркулар продајем.
Тел. 366-522,
063/807-27-07.
(226464)

ПРОДАЈЕМ половне
салонит плоче. Панче-
во, Лава Толстоја 41-
а. (226472)

ПРОДАЈЕМ трпезариј-
ску угаону гарнитуру,
очувану, повољно.
Тел. 371-151.
(226476)

ПРОДАЈЕМ шпорет
алфа 9, на чврсто го-
риво, пећ на струју 3
кв, нишки котао од 24
кв, на струју, нов.
060/020-81-55, звати
после 19 сати.
(2265319

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухи-
ња 10.000 динара.
371-568, 063/773-45-
97. (226518)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај. 065/592-
78-75. (206508)

ПРОДАЈЕМ половну
симпову собу.
060/034-19-58. 

ПРОДАЈЕМ нову пећ
на чврсто гориво, ус-
правни камин.
060/034-19-58.
(226500)

ПРОДАЈЕМ мали
струг, малу глодалицу
и аутомеханичарски
алат. Лава Толстоја
25, Панчево. (226526)

ПРОДАЈЕМ добро
очувану гарнитуру,
тросед, двосед, фоте-
љу, 200 евра. Тел.
013/362-771.
(226497)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ



ПРОДАЈЕМ полован
хладњак, 310 литара,
повољно. 064/348-49-
45. (226528)

НА ПРОДАЈУ, шапу-
рине. 064/193-88-49.
226562)

ПРОДАЈЕМ половну
циглу, половну грађу,
греде и половну сече-
ну грађу за ложење.
Звездан. 063/224-435.
(226588)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000, кухињске клупе
од 7.000, судопера
3.500. Стара утва,
060/600-14-52.
(226572)

ПРОДАЈЕМ креветац
и бицикл гуралицу.
314-978, од 7  до 20
сати. (226574)

ПРОДАЈЕМ мешалицу
за бетон „север”.
063/436-735.
(226592)

ПРОДАЈЕМ веш-ма-
шину беко, исправна,
у одличном стању, по-
вољно. 060/417-41-20.
(226595)

ВИТРИНУ-ПУЛТ про-
дајем, за златаре, мо-
билне и разне намене.
063/304-943,
061/344-38-44.
(226680)

КИРБИ нов, трпеза-
ријски сто, столице,
терасни сто, столице,
фотеље, грожђе.
064/955-51-85.
(226662)

ПРОДАЈЕМ породич-
ну гробницу на Ста-
ром православном
гробљу, близу капеле.
062/860-80-87.
(226667)

МЕРМОТЕРМ плоча
4.000 динара, кухињ-
ски елементи, 2.500;
радни сто 1.500 дина-
ра. 064/894-12-03.
(226634)

АЛУМИНИЈУМСКА
столарија, ПВЦ стола-
рија, алуминијумске
ограде и гелендери.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(226643)

КОКЕ носиље, 200 ди-
нара комад и трити-
кал – џакиран, доно-
сим. 060/054-67-70.
(226610)

КУЋА на продају у Ба-
ваништу, у кругу ме-
шаоне. 013/752-789.
(226612)

ПРОДАЈЕМ шпорет
алфа 90, коришћен
три године, 220 евра.
060/453-27-93, Зоран.
(226614)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер, шпорет, маши-
на за судове, бицикл.
063/198-84-00.
(226722)

ТРОСЕД мојца, тро-
сед и две фотеље,
шпорет, витрина, ма-
шина за прање и су-
шење веша. 061/631-
99-26. (226722)

ПРОДАЈЕМ три вели-
ке празне плинске бо-
це. Тел. 063/842-98-
75. (226714)

НОВА ДЕЧЈА соба,
двокрили орман, ко-
мода са фиокама,
креветац, јоги.
063/690-269.
(226752)

ДЕЧЈА колица, увоз,
из три дела, ауто-се-
диште 0-18 кг.
063/690-269.
(226752)

НЕКОРИШЋЕНА ши-
ваћа машина, два но-
ва јоргана, вунена,
професионални чиви-
лук. 063/690-269.
(226752)

ДЕЧЈА оградица 1 х 1
м, љуљалица, беби
џим дубак. 063/690-
269. (226752)

ПЛИНСКИ шпорет,
боца, столица за пи-
саћи сто, тепих стаза,
хауба за косу.
063/690-269.
(226752)

ПИАНИНО чајка, 900
евра. 353-364,
069/369-69-93.
(226761)

ТА 2,2кв, веш-маши-
на, комбиновани фри-
жидер, замрзивач 240
л, угаона гарнитура,
кауч, тросед мојца,
сточићи, трпезаријски
сто са столицама, ко-
мода, шиваћа. Тел.
063/861-82-66.
(226763)

ПРОДАЈЕМ салонит
плоче и бибер цреп,
реновирам и мењам
поломљене црепове.
063/711-77-54.
(226770)

ПРОДАЈЕМ крушку
виљамовку и издајем
сечку за воће.
064/380-55-55.
(226785)

ПРОДАЈЕМ очувану
собну гарнитуру тро-
сед, двосед и фотељу.
013/355-537.
(226790)

ПРОДАЈЕМ концерт-
ни клавир carl do rr,
повољно. 013/355-
537. (22679)

ПРОДАЈЕМ камин ал-
фа плам и пећ смеде-
ревац. 063/707-07-76.
(226833)

ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, 3.400 комада.
064/595-98-01.
(226813)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. 013/371-
568, 061/135-73-41.
(226803)

ПРОДАЈЕМ регал, ви-
сина 230, ширина
360, цена по догово-
ру. Тел. 060/036-60-
92. (226875)

ПРАСИЋИ, свиње, ба-
лирана детелина, 150
-250 динара, на про-
дјау. 064/303-28-68.
(226864)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(226862)

ПРОДАЈЕМ двокрил-
на и двоја једнокрил-
на врата, са стаклима,
пуно дрво и двосед.
062/424-128, 231-95-
50. (226846)

СОБНА гарнитура
мојца, тросед и две
фотеље на развлаче-
ње, 16.000 динара.
065/503-70-71.
(226886)

КУПУЈЕМ стари поло-
ван намештај; плин-
ске боце и остало по-
кућство старо.
066/900-79-04.
(226457)

КУПУЈЕМ столове,
столице, кухињске
клупе, мање угаоне
гарнитуре, ТА пећи,
остало непотребно
покућство. 062/170-
43-10. (226460)

КУПУЈЕМ: перје, ста-
рински намештај, са-
тове, стари новац,
слике, статуе, стару
пошту, фигуре, старо
покућство. 335-930,
063/705-18-18.
(226464)

КУПУЈЕМ исправ-
не/неисправне ТА пе-
ћи. 064/366-57-87,
335-974. (226464)

КУПУЈЕМ полован на-
мештај, гарнитуре, ку-
хиње, остало покућ-
ство. 062/148-49-94.
(226509)

КУПУЈЕМ значке, ор-
дење, медаље, сатове,
новац, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(226736)

КУПУЈЕМ гвожђе, ба-
кар, месинг, старе
славине, фрижидере,
замрзиваче, веш-ма-
шине и остали метал-
ни отпад. 060/521-93-
40. (226629)

КУПУЈЕМ полован на-
мештај, ТА пећи и
остало покућство.
063/898-00-82.
(226509)

КУПУЈЕМ старе гра-
мофонске плоче, фо-
то-апарате, стрипо-
ве,албум са сличица-
ма, сатове, пенкала,
упаљач, новац.
064/187-56-80.
(226764)

КУПУЈЕМ веш-маши-
не, фрижидере и ста-
ро гвожђе. 064/158-
44-10, 063/101-11-47.
(226877)

КУПУЈЕМ исправну ТА
пећ магнохром АЕГ,
3; 3.5 кв. 066/322-
485. (226876)

КУПУЈЕМ бибер цреп,
услужни превоз - пе-
сак, шљунак. 065/562-
88-83. 226771)

КУПУЈЕМ гвожђе, алу-
минијум, бакар, теле-
визоре, итд. 061/321-
77-93. (226867)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, акумулаторе, бе-
лу технику, телевизо-
ре.  061/322-04-94.
(226867)

КУПУЈЕМ веш-маши-
не, замрзиваче, фри-
жидере, гвожђе, алу-
минијум. 064/484-13-
76. (226867)

КУПУЈЕМ акумулато-
ре, гвожђе, веш-ма-
шине, замрзиваче, ба-
кар. 061/206-26-24.
(226867)

ПРОДАЈЕМ нову кућу
у Јабуци, 300 м2, 6.5
ари плаца, геотермич-
ко грејање, клима.
063/378-357.
(223545)

ПРОДАЈЕМ лукс кућу
133 м2, 10 ари плаца,
Миса, може замена за
станове. 063/301-653.
(225370)

У ЈАБУЦИ, кућа усе-
љива, нова градња,
два спрата, 220 м2,
7.5 ари плаца, 65.000
евра. 064/493-85-60.
(225287)

ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, са радним двори-
штем, плацем 300
ари, Београдски пут.
065/377-23-81.
(225330)

ДВА плаца, стара Ми-
са, укњижена, 1/1,
струја, ограда, димен-
зије 43 х 16. 063/346-
811. (225889)

ПРОДАЈЕ се кућа у
Старчеву. Тел.
065/540-03-90.
(225654)

ПРОДАЈЕМ кућу са
помоћним објектима
у Старчеву, Пролетер-
ска 10. Тел. 063/888-
92-83. (226287)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ка-
чареву, нова, 170 м2,
одмах усељиво, све
чисто, двадесет мину-
та до Панчева.
013/602-321,
064/128-81-19.
(226630)

ПРОДАЈЕМ кућу, 100
м2, на 16 ари плаца,
Банатско Ново Село,
12.000 евра. 063/800-
23-06. (226187)

ПРОДАЈЕМ плац 6
ари, са кућом, повољ-
но, Танаска Рајића.
063/215-844.
(226078)

ЊИВА, 33 ара, у
Скробари, на самом
путу, 3.300 евра.
065/852-71-99.
(226227)

ПРОДАЈЕМ плац, Ја-
бучки пут, код „Пива-
шевића”, 1.000 м2, 15
евра квадрат.
060/353-99-10. 

ТОПОЛА, 93 м2, 7
ари, три стамбене је-
динице. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(226534)

СТРЕЛИШТЕ, поро-
дична кућа, две стам-
бене јединице, 70 м2,
2,28 ари, 46.000, до-
говор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. 

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
25 ари, 25 м фронт.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (226534)

ПРОДАЈЕМ њиву у се-
лу Војловица, 44 ара,
дозвољена градња.
Тел. 064/256-35-40. 

АУТО ЦЕНТАР „ЗОКИ”

тражи:

три (3) инструктора за обуку возача А, Б, Ц 

и Е категорије.

CV са биографијом послати на: Ауто центар 

„Зоки”, Книћанинова 1-а, Панчево

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 2. септембар 2016.

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ПРОДАЈЕМ плац у
Старчеву, 35 ари, мо-
же замена за стан у
Панчеву. 063/206-
996. (226521)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли + 57 ари земље
у Баваништу.
063/227-693.
(2265229

У СКОРЕНОВЦУ про-
дајем кућу, 120 м2, са
окућницом, цена по
договору. 013/764-
370. (226523)

ПРОДАЈЕМ приземну
кућу или замена за
двособан стан, уз до-
плату, има грејање,
две одвојене стамбене
јединице, 90 м2, 40 м2,
две гараже, помоћни
простор 20 м2, по-
друм 35 м2. Панчево.
066/944-55-82.
(226513)

ДВЕ одвојене стамбе-
не јединице, са гара-
жом, 200 м2, повољно.
064/124-48-15.
(226507)

ПРОДАЈЕМ плац 4
ара, две одвојене
стамбене јединице,
шири центар, повољ-
но. 060/034-19-58.
(226500)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал од 81 м2, у цен-
тру Стрелишта, за ста-
ру кућу, плац, стан.
Тел. 064/267-71-74.
(226492)

КАРАУЛА, 14 ари, ку-
ћица за повремени
боравак, вода, струја,
детаљније на интерне-
ту. 064/205-73-18.
(226465)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Банатском Новом Се-
лу, 250 м2, опремље-
на, са два локала и
фармом за одгој тов-
них пилића. 065/241-
09-52. (226485)

КУЋА у Омољици, 120
м2, плац 8,64 ара, ре-
новирана, гараже за
камион, ауто, пласте-
ник. 064/200-02-09,
065/961-93-22.
(226486)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15. Вла-
сник, легализовано.
063/307-674.
(226483)

НОВА кућа на прода-
ју, 9 х 12, четири ни-
воа, нова Миса.
064/221-36-12.
(226462)

КУЋА за рушење, на 7
ари плаца, М. Горког.
063/197-82-38.
(226547)

НА ПРОДАЈУ четири
њиве у Самошу, укуп-
не површине 5,65 ла-
наца. 063/828-18-99.
(226544)

НОВОГРАДЊА, Све-
тог Саве 85, двособан
54 м2, плин, паркинг,
укњижен, енергетски.
Тел. 063/309-535.
(226552)

ПРОДАЈЕМ стару ку-
ћу са плацем 30 ари,
у Банатском Новом
Селу. 063/863-80-15.
(226563)

ПРОДАЈЕМ седам ла-
наца земље. 060/153-
25-15. (226583)

ПРОДАЈЕМ плац, ста-
ра Миса, Козарачка
улица. 065/361-60-11,
013/361-601.
(226587)

КАЧАРЕВО, кућа 150
м2 на 4 ара, 27.000
евра. Може замена за
стан, Панчево.
064/271-74-67. 

КУЋУ продајем 120
м2, 16 ари плаца, Но-
восељански пут.
062/843-47-64.
(226594)

КУЋА, шири центар
Панчева 155 м2 + ма-
гацински простор 300
м2, продаја или заме-
на за стан + доплата
или изнајмљивање.
065/335-32-37. 

ДОЊИ ГРАД, кућа за
адаптацију или руше-
ње, канализација, ас-
фалт, 28.000 евра, до-
говор. 345-534,
064/246-05-71.
(226609)

ПРОДАЈЕМ воћњак
14,37 ари у Панчеву.
063/491-250.
(226617)

КУЋА, Змај Јовина
18, 8.70 х 9.70 , без
дворишта, 52.000
евра. 064/317-07-35.
(226684)

МОШЕ ПИЈАДЕ, ста-
рија кућа на 4.5 ара
плаца, договор.
063/720-55-66.
(226678)

МАРГИТА, солидна
кућа од 110 м2 на 5
ари плаца, договор.
063/720-55-66.
(226678)

ФАРМА за товне пи-
лиће са викендицом,
15 ари, викенд насеље
Долово. 063/760-49-
87. (226650)

ПРОДАЈЕМ њиву, ста-
ро село, 45 ари, Омо-
љица, договор.
062/821-31-61.
(226647)

КУЋА 120 м2, ужи
центар, мало двори-
ште, власник, 1/1.
064/005-25-20.
(226644)

ПРОДАЈЕМ плацеве,
Новосељански пут,
погодно за викендице,
куће. Повољно.
061/131-79-04.
(226660)

ПРОДАЈЕМ комфорну
викендицу, Девојачки
бунар, Ул. Златна ру-
жа, 80 м2. 342-444,
069/260-88-00.
(226627)

НОВА МИСА, кућа
112 м2,  1 ар, 25 м2,
55.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(226642)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2,
4.5 ара, 73.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (226642)

КУЋА, Србијанска 55,
Панчево, 70 м2, плац
5.5 ари. 064/651-16-
22. (226641)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа
60 м2, 6 ари, прода-
јем/мењам. 064/955-
51-85. (226662)

ПРОДАЈЕМ две њиве
у Јабуци, 54,5 ари и
94,53 ари. 063/703-
74-41, 013/235-80-56.
(226618)

ТЕСЛА, миран крај,
плац 3.6 ара, кућа 80
+ 40, канализација,
трофазна, одржавана,
49.000, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(226609)

КУЋЕ, Тесла, 65.000;
Горњи град 35.000;
Максима Горког
31.000; Цара Лазара,
32.000. „Лајф”,
061/662-91-48,
(226944)

НОВА МИСА, 200 м2,
на 7.5 ари, 47.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48, 317-634. (226944)

СТРЕЛИШТЕ, 60 вм,
кућа, 4 ара, 38.000;
120 м2, 3 ара, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (226710)

НОВОСЕЉАСНКИ
пут, 120 м2, 8.5 ари,
39.000; 22 ара, 70 м2,
28.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226710)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 50 м2, 10 ари,
28.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226710)

ЦЕНТАР, 80 м2, 5 ари,
42.000; 120 м2, 3.7
ари, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226710)

КАЧАРЕВО, једнособ-
на, самостална, пло-
ча, 5 ари, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(226712)

ТЕСЛА, типска, 95 м2,
3.5 ара, за сређивање,
36.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226712)

ПОЧЕТАК Војловице,
одлична кућа 115 м2,
два стана, 7.5 ари,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(226708)

ПЛАЦ 11 ари, Дево-
јачки бунар. 063/865-
66-21. (226738)

ОМОЉИЦА, нова,
130 м2, 7 ари, 35.000.
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(226746)

УЖИ центар, 80 м2, 3
ара, близу старог
СУП-а. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-
23-83. (226746)

ЈЕФТИНЕ куће по
околним селима нуди
(679), „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(226746)

ПРОДАЈЕМ три хекта-
ра, мали Надо, 1 хек-
тар српско поље, ½
ланца стари црепајски
пут. После 16 сати,
064/578-78-73.
(2267429

ВЕЛИКИ избор кућа,
плацева, дворишних
станова. Агенција
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (4677)

КУЋА сређена са два
стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(226718)

КУДЕЉАРСКИ насип,
комплетно реновира-
на кућа, 140 м2 + 25
м2, локал, 5 ари пла-
ца, одмах усељива,
прелепа, 72.000.
063/274-951.
(226751)

ГОРЊИ град, 55 м2,
6,57 ари плаца, стари-
ја кућа, 27.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(226751)

ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољ-
но, вреди погледати.
063/756-06-04.
(226788)

НОВА кућа, Војлови-
ца, 200 м2, 3 ара,
52.000. 063/784-71-
34, 061/604-99-93.
(226794)
КУЋА на продају. Ко-
чина 3, Панчево.
064/231-60-24.
(226772)

75 АРИ земље уз
асвалт, северена зона,
близу Скробаре.
066/354-791.
(226806)

ПРОДАЈЕМ кућу на
плацу од 25 ари у Пе-
листерској 18-д, Пан-
чево. Тел. 060/037-28-
93. (226809)

НА ПРОДАЈУ етажа у
приземљу куће (100
м2), цена по договору.
062/223-669.
(226830)
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КУЋА 30 м2 + 30 м2,
засебна, на Маргити,
легална. 064/248-90-
16. (2268129

ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, 5
ари, грејање, 35.000,
договор. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226817)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226850)

КАРАУЛА, 43 м2, на
50 ари, 24.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226850)

КУДЕЉАРСКИ НА-
СИП, стара кућа, 40
м2, на 29,3 ара.  (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226850)

КУЋА, Омољица,  две
јединице, 4.67,
15.000; Старчево плац
са започетом кућом,
10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(226883)

КОД Турске главе, ку-
ћа са два локала, 150
м2, 2 ара, 55.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(4677)

НОВА МИСА, прода-
ја/замена кућа, 150
м2, 48.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (4677)

СТРЕЛИШТЕ, кућа
140 м2, 2 ара, 40.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(4677)

ТЕСЛА, кућа 78 м2,
3.5 ара, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4677)

КУДЕЉАРАЦ, кућа
140 м2, 4 ара,
48.000.(238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (4677)

КУЋА, 140 м2, 4 ара
плаца, 19.000 евра.
Козарачка. 061/664-
39-26. (226887)

КУЋА 70 м2, нова,
усељива, стара Миса,
Козарачка, 3 ара пла-
ца, 14.000 евра, 1/1,
фикс, хитно. Тел.
061/664-39-26.
(226887)

КУЋА на Тесли, екс-
тра локација за стано-
вање и бизнис.
063/329-464,
066/001-050.
(226872)

НА ПРОДАЈУ кућа,
Тесла, 150 м2, гаража,
подрум. 062/164-93-
21. (226839)

ПРОДАЈЕМ плац 6
ари, са озиданим по-
друмом, 120 м2, стари
Пик Тамиш. Тел.
065/366-32-33.
(226845)

ВИКЕНДИЦА, Бела
стена, 50 м2, 5 ари
плаца, са стварима,
2.900 евра. 063/354-
278. (226848)

АГЕНЦИЈИ „Милка
М”, потребне куће за
адаптацију. (67),
063/744-28-66.
(226883)

ХИТНО купујемо ку-
ћу, центар, минимум
3 ара. Гоца, 062/504-
504. (226710)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, насеље Котеж 2.
Тел. 065/377-23-81.
(225330)

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 37 м2, II, ЦГ,
повољно. 064/866-20-
78, 063/737-62-52.
(4677)

ЦЕНТАР, продаја ста-
нова 59-120 м2, укњи-
жено, етажирано,
600-850 евра/квадрат
са ПДВ-ом. 063/323-
584. (223414)

ПРОДАЈЕМ стан, вла-
сник, Савска 14/27,
57 м2, 28.000, дого-
вор. 060/321-53-60.
(225218)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 40 м2, центар
Панчева, прода-
јем/мењам за кућу.
065/555-57-30.
(225767)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, 27.000
евра, центар, зграда.
061/670-97-96.
(226354)

У САМАЧКОМ прода-
јем намештену гарсо-
њеру. 065/353-07-57.
(225673)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 2, продајем/ме-
њам за мањи стан/ку-
ћу.0 063/771-15-68.
(226128)

МИСА, 14.000, 55 м2,
70 м2 + двориште,
24.000. 063/377-835.
(226104)

ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 25 м2, први спрат,
ЦГ, 15.000, фиксно.
069/127-59-43.
(226080)

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

КОТЕЖ 2, 68,46,
укњижен, двоипосо-
бан, уграђен плакар,
подрум, 41.000 +
ПДВ, централно, бој-
лер, клима, близу бео-
градског пута.
013/317-565,
062/860-79-71.
(225673)

МЕЊАМ двособан
стан на Тесли са цен-
тралним грејањем, 61
м2, на одличном ме-
сту, за кућу. Лара,
251-54-49, 065/968-
24-01. (225606)

ПРОДАЈЕМ стан,
Жарка Зрењанина
55/13, 55 м2/650 евра,
усељив, празан, први
спрат,  без посредни-
ка, власник. 063/129-
13-84. (226458)

ДВОРИШНИ једносо-
бан стан са грејањем
и баштом продајем.
062/885-43-20.
(226468)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан на Стрели-
шту, у згради, са ЦГ.
060/362-30-55.
(226478)

СОДАРА, троипосо-
бан, 83 м2, I спрат,
Доситејева, власник.
064/213-97-92.
(226548)

ТЕСЛА, трособан стан
са ЦГ, IV спрат.
063/770-45-55,
013/331-079.
(226530)

КОТЕЖ 2, 49 м2, ВПР,
24.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09 (226534)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 65 м2, I, 30.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09 (226534)

ТЕСЛА, једноипосо-
бан, ново, III, 45 м2,
договор. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09
(226534)

ЦЕНТАР, код Зелене
пијаце, 58 м2, I,
41.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09
(226534)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем/издајем 45 м2,
ВП, договор. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09
(226534)

КОТЕЖ 2, лукс, 37 м2,
III, 26.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09 (226534)

ТАМИШ капија, пону-
да станова. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09
(226534)

ХИТНО продајем дво-
ипособан стан, 67 м2,
реновиран. 064/914-
73-00, 319-481.
(226517)

ЦЕНТАР, двособан, 54
м2, IV, ЦГ, 28.000.
Тел. 063/421-737.
(226489)

ПРОДАЈЕМ стан, 66
м2. Тел. 013/402-470.
(226439)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 65 м2, ЦГ, топла
вода, Котеж 2. Војво-
ђански булевар, први
део, II спрат, 45.000.
063/194-82-14.
(226558)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем двособан сређен
стан, 58 м2, ЦГ. Тел.
064/968-56-80, дого-
вор. (226559)

ПРОДАЈЕМ мањи јед-
нособан стан, вла-
сник. 062/873-62-98.
(226586)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан на Котежу 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(226576)

ЦЕНТАР, 48 м2, ТА, III
спрат, без лифта.
061/605-19-07.
(226593)

ТЕСЛА, 57 м2, двосо-
бан, 30.000; Стрели-
ште 22.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(226624)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
једнособан, 22.000;
Миса 21.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(226624)

КОТЕЖ, 71 м2, двои-
пособан, 43.000; дво-
собан 31.500. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(226624)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 83 м2, трособна,
двориште, башта,
16.500. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(226624)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, укњи-
жен. Тел. 064/290-46-
55. (226636)

КОТЕЖ 1, двоипосо-
бан, II, 64,5 м2, 38.500
евра, ЦГ, власник.
065/235-59-05.
(226640)

ТЕСЛА, новоградња,
50 м2, 75 м2. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (226642)

ТЕСЛА, двособан, 47
м2, III, TA, 24.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(226640)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 74 м2, ЦГ, IV,
34.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(226640)

СОДАРА, једноипосо-
бан, 45 м2, V, 27.000.

(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(226640)

НОВА МИСА, једнои-
пособан, 47 м2, I,
21.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(226640)

ПРОДАЈЕМ двособан,
64 м2, други спрат,
ЦГ, без посредника.
063/857-77-21.
(226654)

САЛОНСКИ 114 м2,
63.000, 86 м2, 39.000;
104 м2, 52.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48, 317-634. (226604)

СТАН на продају, хит-
но, договор. 062/157-
86-27, 064/130-27-34.
(226701)

ИЗНАД СДК, двоипо-
собан, 53.000; Кара-
ђорђева, трособан,
62.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226604)

СОДАРА, трособан, I,
38.000; двособан,
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317-
634. (226604)

СОДАРА, војне, двои-
пособан, 45.000, до-
говор. Доситејева,
троипособан, дого-
вор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226604)

ТЕСЛА, двособан за
сређивање, 25.000;
једнособан новији,
23.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226604)

КОТЕЖ 2, трособан,
45.000; двособан,

31.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317-
634. (226604)

СТРЕЛИШТЕ, 24 м2,
VII, 13.000; 7. јула, 39
м2, 17.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (226604)

КОТЕЖ 2, 40 м2, јед-
нособан, усељив, хит-
но, 20.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226170)

КОТЕЖ 1, 57 м2, дво-
собан, леп, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (226170)

ЦЕНТАР, 64 м2, двои-
пособан, 42.000; 110
м2, четворособан,
65.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226170)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 22.000; 64 м2,
двоипособан, 32.000.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (226170)

ЦЕНТАР, нов, 46 м2,
33.000; 56 м2, улични
део, 24.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226170)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
двособан, леп, центар,
34.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226170)

ПРОДАЈЕМ два лока-
ла са станом у пот-
кровљу, центар, Ц.
Лазара 3. Звати од 15
до 20. 063/802-79-07.
(226707)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан 45 м2 + подрум
35 м2, новоградња,
центар. Ц. Лазара 3.
063/802-79-07, звати
од 15 до 20 (226707)

СТРОГИ центар, од-
личан двоипособан,
63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(226708)

ПОЧЕТАК Котежа,
прелеп двособан, 53
м2, III, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (226708)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ХИТНО, Стрелиште,
леп двособан, 62 м2,
ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (226708)

ЦЕНТАР, прелеп дво-
ришни трособан, 82
м2, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (226708)

СТРЕЛИШТЕ, леп дво-
ипособан, 63 м2, V,
ЦГ, 36.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226712)

ТЕСЛА, 49 м2, двосо-
бан, рађено купатило,
VI, ЦГ, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (226712)

ТЕСЛА, леп двособан,
V, 55 м2, ЦГ, 35.000,
договор. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226712)

КОТЕЖ 1, комфоран,
једнособан, ВП, 37 м2,
ЦГ, реновиран,
24.500. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(226711)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет ренови-
ран, прелеп, 13.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(226711)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, вла-
сник, укњижен, II
спрат. 069/267-62-16.
(226604)

ПРОДАЈЕМ трособан
сређен стан на Тесли,
са нуспросторијом.
060/488-21-15.
(226605)

СТРОГИ центар, дво-
собан, 28.000 евра,
договор. Могућност
проширења. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(226609)

ДВОСОБАН, две тера-
се, Миса, нова зграда,
30.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (226609)

КОТЕЖ 2, 64 м2, ЦГ,
три собе, двострано
орјентисан, 36.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (226609)

ПОВОЉНО, двособан,
Содара, ЦГ, одличан
распоред, 27.000
евра.  (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (226609)

МИСА, 52 км, 47 м2,
код школе, власник.
Тел. 062/310-822.
(226613)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, Котеж 1, 58 м2,
за два мања, власник.
065/820-73-83.
(226617)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, може
замена за мањи, вла-
сник. 061/164-53-41.
(226615)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
одличан једнособан,
III, ЦГ, новија зграда,
24.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(226751)

ТЕСЛА, 64 м2, IV, ЕГ,
двоипособан, без ула-
гања, 40.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/273-951.
(226751)

ТЕСЛА, 47 м2, мањи
двособан, III, ТА,
22.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(226751)

КОТЕЖ 1, 45 м2, V,
ЦГ, једноипособан,
27.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(226751)

КОТЕЖ 2, 51 м2, јед-
ноипособан, сређен,
ВП, ЦГ, 31.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(226751)

КОТЕЖ 2, 70 м2, дво-
ипособан, леп, II, ЦГ,
43.000. „Олимп”, 351-
061, 063/273-951.
(226751)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
двоипособан, V, ЦГ,
новија зграда, 41.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(226751)

ХИТНО продајем стан
на Тесли, код „Авива”,
49 м2, VI спрат, ЦГ,
укњижен, одмах усе-
љив, без посредника,
повољно. 063/776-81-
58. (226730)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
нова столарија, пар-
кет, купатило, лифт,

власник. 064/260-05-
34. (226721)

КОТЕЖ 2, двособан,
ЦГ, 28.000; Котеж 1
двособан, 59, дого-
вор. (338), „Јанко-
вић”, 348-025.
(226762)

СОДАРА, једнособан,
ТА, 37, договор;Тесла,
гарсоњера, 24,
17.000; Стрелиште,
двособан, 55, 28.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (226762)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, ЦГ, 44 м2, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (226754)

КОТЕЖ 1, Ослобође-
ња, једноипособан, V,
лифт, ЦГ, 27.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (226754)

КОТЕЖ 2, прода-
јем/мењам четворосо-
бан, ЦГ, 74 м2, 46.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (226754)

СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ,
32.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(226754)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Са-
мачки, гарсоњера, III,
17 м2, ЦГ, 10.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (226754)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, I, 45 м2, ЦГ,
32.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(226754)

СТАН, 45 м2, Кикинд-
ска, Котеж 2, ЦГ, IV
спрат. 063/272-152.
(226781)

ХИТНО продајем стан
на Тесли, 70 м2.
064/867-48-48.
(226791)

СТАНОВИ, Тесла, но-
ви, усељиви, ЦГ, Ак-
сентија Максимовића
9-а. 064/658-41-64.
(226831)

СТАН, Тесла, Пере
Сегединца, нов, усе-
љив, IV спрат са тера-
сом, двоипособан.
064/658-41-64.
(226831)

СТАН, Стрелиште,
Цвијићева, III спрат,
нов,без терасе, једно-
ипособан. 064/658-
41-64. (226831)

КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(226817)

НОВА МИСА, једно-
собан, 35 м2, призе-
мље, ЕГ, укњижен,
21.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226817)

ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 64 м2, ТА, III, те-
раса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226817)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 85 м2, новија
градња, VII, 43.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(226817)

ТЕСЛА, двособан, 47
м2, етажно грејање,
III, 22.500. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226817)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан 65 м2, I, ЦГ,
32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(226817)

ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 61 м2, 42.000;
шири центар, једнои-
пособан, 46 м2,
21.000. (097), „Пер-
фект”,  064/348-05-
68. (226850)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 58 м2, 24.500;
једнособан, 45 м2,
25.000. (097), „Пер-
фект”,  064/348-05-
68. (226850)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 39 м2, 19.000;
двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Пер-
фект”,  064/348-05-
68. (226850)

КОТЕЖ, једнособан,
37 м2, 25.000; гарсо-
њера, 25 м2, 15.000.
(097),  064/348-05-68.
(226850)

ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.500; двосо-
бан, 49 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226850)

ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 39.000; трособан,
60 м2, 30.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226850)

ТЕСЛА, једнособан,
26 м2, централно,
15.500 евра. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226850)

СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двосо-
бан, 53 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226850)

СОДАРА, једнособан,
35 м2, 23.000; двоипо-
собан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226850)

МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; четво-
рособан, 96 м2,
65.000. (097), „Пер-
фект”,  064/348-05-
68. (226850)

МИСА, једноипосо-
бан, 35 м2, 20.500;
трособан, 85 м2,
38.000. (097), „Пер-
фект”,  064/348-05-
68. (226850)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 37 м2, 21.000;
двособан 61 м2,
34.000. (097), „Пер-
фект”,  064/348-05-
68. (226850)

СТРЕЛИШТЕ, двоипо-
собан, 65, 31.000;
трособан, 80 м2,
39.000. (097), „Пер-
фект”,  064/348-05-
68. (226850)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

СТАНОВИ

ПОНУДА



ТЕСЛА 2.5, VI, ЦГ,
лифт, терасе, 32.000,
договор. „Ивакс”,
062/173-88-45.
(226874)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан стан, 67 м2, I, ЦГ,
близина „Авива”,
34.000. 064/410-25-
86. (226853)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, 44
м2, ТА, I спрат, рено-
виран, ускоро усељив.
062/424-128, 231-95-
50. (226846)

ДВОСОБАН, Стрели-
ште, прелеп, близина
школе, вртића,прево-
за. Само 28.500. (67),
„Милка”, 063/744-28-
66. (226883)

ЈЕДНОСОБАН, Мар-
гита, нов, 18.000; тро-
собан, Тесла, две те-
расе, 29.500. (67),
„Милка”, 063/744-28-
66. (226883)

ДВОСОБАН, Стрели-
ште, прелеп, II, близи-
на школе, вртића, мо-
же замена, само
28.500. (67), 063/744-
28-66. (226883)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж
1, 32 м2, тераса,
21.000; Миса, ВП, 35,
20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(226883)

ТЕСЛА, двособан, II,
50, 24.500, једносо-
бан, ВП, 43 м2. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (226883)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, I, 45, 33.000; Те-
сла, I, лукс, 37.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(226883)

ДВОСОБАН, Маргита,
II, 29.000; Тип Стан-
ко, II, сређен, 26.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(226883)

ЦЕНТАР, једнособан,
V, TA, 12.000; Нови
свет, сутерен, сређен,
17.000. „Ивакс”,
062/173-88-45.
(226874)

ПЕТОСОБАН стан, М.
Горког 10, први спрат,
98.000 евра + поткро-
вље 120 м2, може за-
мена. 060/068-00-66,
061/664-39-26.
(226887)

ТЕСЛА, трособан,  63
м2, две терасе, ЦГ,
38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (4677)

ТЕСЛА, трособан, 61
м2, две терасе, ЦГ,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (4677)

ТЕСЛА, двоипособан,
69 м2, гаража, ВПР,
ЦГ, 45.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (4677)

ТЕСЛА, двособан, 49
м2, тераса, ЦГ, 26.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(4677)

ТЕСЛА, двособан, 55
м2, тераса, ТА, 33.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(4677)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23
м2, ТА, 14.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4677)

КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, тераса, 27.500.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(4677)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 69 м2, тераса,
37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (4677)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 43 м2, тераса, ЦГ,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (4677)

АГЕНЦИЈА „Стрели-
ште некретнине”,
Вељка Петровића 7,
локал 11, купује ста-
нове и остале некрет-
нине, на свим локаци-
јама. 062/886-56-09.
(226534)

КУПУЈЕМ једнособан
стан, нижа спратност.
062/207-004.
(226642)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан у центру, Б.
Јовановића, ЦГ, полу-
намештен. 064/866-
21-38. (СМС)

У САМАЧКОМ изда-
јем намештену гарсо-
њеру самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(225673)

СТРОГИ центар, јед-
ноипособан намештен
стан, издајем за два
ученика. 064/069-14-
11. (225656)

ДВОСОБАН комплет
намештен, 60  м2, ка-
бловска, грејање,
спрат, Миса. 060/357-
82-21. (226149)

ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, посебан улаз,
100 евра.  060/171-
03-65. (226446)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, ЦГ, насеље Мла-
дост. 063/166-38-94.
(226444)

ТРАЖИ се подстанар,
служавка, Панчево,
Котеж 2, Ул. Ослобо-
ђења 23, стан 32.
013/251-64-03.
(226450)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен/ненамештен код
Стоматолошког, фа-
култета, погодан за
студенте. 064/386-55-
96. (226085)

ИЗДАЈЕМ собу, К.
Марка бр. 9. 063/811-
73-75. (226467)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен једнособан стан,
зграда, без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40.
(226471)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, 38
м2, Тесла, близу „Ави-
ва”, ТА, 110 евра.
060/511-05-79.
(226474)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, за самца, са
употребом купатила.
013/371-262.
(2216477)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Котеж
1. Тел. 063/168-56-22.
(226480)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен комфоран,
климатизован стан на
Тесли. Тел. 069/507-
08-88, 060/347-70-77.
(226481)

ПОТРЕБНО за најам,
трособан и већи, стан
или кућа,  може и се-
ло. 061/324-40-85.
(226543)
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ПОЛУНАМЕШТЕН
стан, 47 м2, каблов-
ска, ТА грејање, Гор-
њи град. 063/275-514.
(226537)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан у кући.
Стрелиште. 322-051,
061/162-64-42.
(226539)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самач-
ком. Тел. 060/519-11-
14, Јована. (2265109

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-
бан, ТА, Тесла, Илије
Гарашанина. 231-56-
00, 065/468-76-27,
060/331-56-00.
(226512)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, цена 70
евра. 066/519-18-30.
(226519)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу за самца. Тел.
013/320-847.
(226504)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, лепу, за-
себан улаз, нова Ми-
са. 062/161-48-74,
013/373-027.
(226507)

ИЗДАЈЕМ празан
стан, ТА грејање, Ул.
Радивоја Кораћа, алу
столарија, сређен.
064/305-71-60.
(226525)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(226555)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
2. Цена договор. Тел.
064/271-64-52.
(226568)

ИЗДАЈЕМ мањи јед-
нособан стан на Те-
сли. 062/873-62-98.
(226586)

ТРОЧЛАНА породица
изнајмљује већи нена-
мештен стан у Панче-
ву, на дуже. 060/600-
14-52. (226572)

ГАРСОЊЕРУ издајем,
повољно, ТВ, теле-
фон, I  спрат.
062/825-75-88.
(226585)

ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила, у згради на
Тесли. Тел. 063/820-
91-38. (226577)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, одмах
усељив. Тел. 063/746-
73-42. (226589)

УЧЕНИЦИМА и сам-
цима издајем наме-
штен дворишни стан.
Тел. 060/052-31-15,
064/155-80-23.
(226732)

ИЗДАЈЕМ ученици на-
мештену собу, купати-
ло, употреба кухиње,
центар, Његошева.
060/027-10-46.
(226724)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан у стамбеном
насељу, Краљевића
Марка 34-ц. 064/026-
18-44. (226725)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен стан са грејањем
на Миси. 064/267-74-
24. (226734)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан,
Браће Јовановића
109. Тел. 066/199-
907. (226709)

ИЗДАЈЕМ стан на Те-
сли, IV спрат, ЦГ, 46
м2, ненамештен, 100
евра. 063/863-85-04.
(226706)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен, центар,
130 евра. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226710)

ИЗДАЈЕМ породичну
кућу у Старчеву, на
главном путу.
064/125-86-86,
064/842-91-09.
(2265695)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 25 м2, центар.
063/831-48-74.
(226703)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
ноипособан стан у
Краљевића Марка, 90
евра. 063/386-700.
(226690)

НАМЕШТЕН, једносо-
бан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(226677)

ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/145-
47-48, 061/175-00-15.
(226679)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Хотела „Та-
миш”, употреба кухи-
ње, купатила.
065/672-33-00.
(226665)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
060/030-11-62.
(226663)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Стрелишту.
063/805-59-36.
(226631)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
Тел. 064/178-38-92.
(226662)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, ТА, цен-
тар, 95 евра + депо-
зит. 064/186-50-87. 

ИЗДАЈЕМ празан ком-
форан двособан стан,
на Содари, у доброј
згради. 063/802-26-
71. (226601)

ПОТРЕБАН мањи дво-
собан намештен стан,
центар, Содара, за
ученице. 345-534,
064/246-05-71.
(226609)

ЈЕНДОСОБАН тан за
издавање, Стрелиште.
060/152-88-55.
(226652)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену самцима,
једноипособан стан,
намештен, центар, по-
вољно. 061/131-79-04.
(226660)

ПОТРЕБНА стара ку-
ћа или помоћни
објекти у закуп, за ра-
дионицу, магацин.
064/476-58-00.
(226737)

ИЗДАЈЕМ празан усе-
љив двипособан стан,
Тесла, ЦГ, клима, по-
сле 17 сати. 061/261-
32-56. (226747)

ЈЕДНОСОБАН, засе-
бан улаз, почетак Ла-
ва Толстоја, искључи-
во ученицама. 311-
861, 063/812-06-89.
(226749)

ИЗДАЈЕМ двособан и
једнособан стан, кућа
центар, намештени,
ЦГ. 065/344-85-77.
(226755)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, на дуже, ле-
па локација. 013/317-
864, 064/903-70-76.
(226757)

ИЗДАЈЕМ кућу, стам-
бено-пословне наме-
не. Шири центар гра-
да. 062/347-667.
(226765)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
близу Аутобуске ста-
нице. 062/382-434.
(226776)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, цен-
тар, ЦГ. 063/122-41-
40. (226767)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан, шири цен-
тар, грејање, ново-
градња. 064/040-85-
33. (226786)

ИЗДАЈЕМ собе за рад-
нике и самце.
064/305-73-01.
(226789)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 60 м2. Тел.
069/468-48-96.
(2267789)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 31 м2, ненаме-
штен, Тесла, код пија-
це. 062/276-691.
(226799)
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ИЗДАЈЕМ мањи јед-
нособан намештен
стан, ученику или сту-
денту. 013/355-537,
065/335-55-37.
8226690)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Котежу 1.
013/304-854,
064/133-54-18.
(226793)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у строгом цен-
тру. Тел. 063/819-37-
33. (226834)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан са централним
грејањем на Котежу 1.
064/646-66-10.
(226880)

ИЗДАЈЕМ стан 80 м2

+ терасе, комплетно
намештен, на Врача-
ру. 065/554-68-87.
(226823)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру, може
за ученице, ми не жи-
вимо тамо и продајем
нову кућу на Миси.
064/314-01-55.
(2268249

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, усељив од
1. октобра, Котеж 2,
кућа, посебан улаз,
ТА грејање, ТВ, интер-
нет. 064/110-57-72.
(226831)

ТЕСЛА, двособан
стан, етажно грејање
на струју, клима, при-
земље. 060/408-88-50.
(226808)

НОВА ГРАДЊА, гар-
соњера, централно,
кабловска, намештен,
паркинг, шири цен-
тар. 063/809-34-18.
(226882)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, сређену,
на Тесли. 064/163-56-
08. (226873)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, без
ЦГ, Др. Ж. Фогараша.,
066/642-15-66.
(226869)

СТРЕЛИШТЕ, преко
пута „Авив парка”, из-
најмљујем ненаме-
штен стан на дуже.
064/179-87-75.
(226860)

МАЊИ дворишни
стан за самце, учени-
ке или брачни пар.
Тел. 014/344-52-97.
(226857)

ИЗДАЈЕМ наме-
штен/ненамештен
стан, Миса, 45 м2, са
великом терасом, кли-
мом и интернетом.
064/817-93-96.
(226858)

ИЗДАЈЕМ наме-
штен/ненамештен
стан од 100 м2, интер-
нет, клима, на Миси.
064/817-93-96.
(226858)

СТРЕЛИШТЕ, двоипо-
собан, 58 м2, празан,
100 евра. „Перфект”,
064/348-05-68.
(226850)

СОДАРА, издајем ма-
њи намештен стан,
ЦГ, интернет.
063/843-21-20.
(226855)

ИЗДАЈЕМ намештене
собе код „бувљака”,
70 евра. 063/804-07-
85. (226887)

ИЗДАЈЕМ локал, 30
квадрата, ве-це, из-
лог, клима, тенда,
главна аутобуска.
062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ халу 300 и
200 м2. 063/301-653.
(225370)

ИЗДАЈЕМ локал 65 м2,
Димитрија Туцовића,
код Водне заједнице.
Локал, плус два бироа
и два мокра чвора.
063/130-04-07.
(226108)

ПРОДАЈЕМ аутомеха-
ничарску радионицу,
потребно реновира-
ње, Ослобођења 80.
060/132-00-85.
(226487)

ИЗДАЈЕМ локал, цен-
тар, угао Карађорђе-
ве и Браће Јовановић.
Разрађен фризерски
салон. 063/882-23-77.
(226520)

ПОВОЉНО издајем
локал у центру Панче-
ва. 063/206-996.
(226521)

ИЗДАЈЕМ локал од 81
м2, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-
74. (226492)

ИЗДАЈЕМ локал, цен-
тар Стрелишта, ба-
шта, заштићен, пого-
дан за све. 064/959-
98-83. (226488)

ИЗДАЈЕМ локал 42 м2,
Светог Саве 85, вели-
ки паркинг. Тел.
063/309-535.
(226552)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор 100 м2, у цен-
тру Панчева. Повољ-
но. 063/278-151.
(226559)

ПОТРЕБАН простор,
150 – 300 м2, градски
део, околина не, купу-
јем. 062/140-67-16.
(226743)

55 КВМ, локал изда-
јем, хитно, сређен,
усељив. Кочина 1-а,
код Зелене пијаце.
069/266-98-20.
(226716)

30 КВМ, локал изда-
јем хитно, сређен,
усељив, тржни центар
– Змај Јовина, призе-
мље. 069/266-98-20.
(226716)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(226670)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда, 14 м2.
069/663-773.
(226638)

ИЗДАЈЕМ локал у
строгом центру.
064/267-72-17.
(226648)

ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце и три
школе. 060/351-03-56.
(226829)

ПРОДАЈЕМ киоск на
главној аутобуској
станици, повољно.
063/879-03-55.
(226816)

ИЗДАЈЕМ локал од
130 м2, (40 +90). Вој-
воде Радомира Пут-
ника 29. 063/278-250.
(226810)

ИЗДАЈЕМ локале од
15 и 25 м2, Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250.
(226810)

ЛОКАЛ у раду, Зелена
пијаца, 9.000; двори-
шни до улице 7. јули,
11.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(226883)
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ИЗДАЈЕМ локал од
100 м2 на железничкој
станици код новог
„бувљака” за било ко-
ју намену.  064/204-
77-96. (226878)

ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, Кочи-
на 5, 35 м2, цена 200
евра месечно.
063/805-03-76,
063/803-49-22.
(226852)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на индустриј-
ским шиваћим маши-
нама. 064/677-68-15.
(225931)

ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством на ен-
длерици или иберде-
ку. Звати после 15 са-
ти. 013/317-429.
(226333)

САЛОНУ лепоте „La
Vi da De Ela”, потреб-
на стручна радница са
знањем педикира, ма-
никира и депилације.
063/734-82-31.
(226374)

ПИЦЕРИЈИ потребни
возачи са искуством у
достави. Позвати од 9
до 18 сати. 063/868-
54-44. (226533)

ПИЦЕРИЈИ потребни
продавци са иску-
ством. Позвати од 9
до 18 сати. 063/868-
54-44. (226533)

ПОТРЕБНА жена за
рад у кући и негу ста-
ријих. Звати после 17.
311-716. (226499)

ПОТРЕБАН искусан
пекар за хлеб и со-
мун, и возач за раз-
воз. 064/120-09-42.
(226550)

ПОТРЕБАН радник за
рад на стоваришту др-
ва. 063/811-18-43.
(226569)

РЕСТОРАНУ „Po co-
Lo co” потребни кува-
ри, посластичари и
конобари, са иску-
ством. 013/355-222.
(226700)

ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144.
(226685)

ПОТРЕБНА радница у
пекари. 064/403-51-
32. (226685)

ПИЦЕРИЈИ „Мива”
потребна девојка за
рад. Доћи лично, Б.
Јовановића 68.
(226676)

ПОТРЕБНА жена за
чување старије особе.
Звати између 21 – 22
сата. 065/377-53-77.
(226607)

РЕСТОРАНУ у Панче-
ву, потребан конобар,
пица-мајстор, кувар.
060/734-36-37.
(2267906)

ПОТРЕБНА радница
за шивење на иберде-
ку. 064/127-57-01.
(226800)

ПОСЛАТИЧАРНИЦИ
„Анчи колачи” по-
требна особа са та-
лентом за сликање,
вајање и декорацију,
која би се прикључила
креативном тиму де-
коратера торти.
www.an ci ko la ci.co -
m/za po sle nje.html
(226797)

ПЕКАРИ у Старчеву
потребан возач.
063/835-08-48.
(226794)

ПОТРЕБНИ радници
„Мића собе 29”, кува-
рица или кувар са ис-
куством, обавезно
плата 40.000 динара,
конобарица или коно-
бар са искуством –
обавезно плата
35.000, спремачица.
064260-04-26,
063/813-29-76.
(226780)

ПОТРЕБНЕ раднице
за роштиљем у ћеваб-
џиници у центру гра-
да. 063/834-88-10.
(226819)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потреб-
не раднице за кухињу
и роштиљ. 063/897-
55-04. (226819)

ПИЦЕРИЈИ „Piz za
shop”, потребна рад-
ница. 064/555-33-34.
(226818)

ПОТРЕБАН ауто-ме-
ханичар за рад на
техничком прегледу.
065/201-02-05.
(226826)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кинеској роб-
ној кући, код Зелене
пијаце у Панчеву. Тел.
061/640-91-77.
(226828)

САЛОНУ намештаја
„Ho me art” потребан
радник за монажу и
испоруку намештаја.
060/175-48-00.
(226880)

ПОТРЕБНА конобари-
ца. 064/329-64-12,
013/343-517.
(226881)

ПОТРЕБНА девојка за
рад на бувљаку.
064/003-11-20.
(226847)

ПОТРЕБНА девојка за
рад. „Max caf fe” ка-
фић, Доситеја Обра-
довића, Тамиш Капи-
ја. 013/230-10-13.
(2268709

ПОТРЕБНА радница
за рад на бувљаку,
звати после 10 сати.
064/973-60-66.
(2268569

ГРАФИЧКИ дизајнер
или графички техни-
чар потребан. Знање
графичких програма,
штампарија „Si to Ex -
press 013”. Тел.
064/354-08-41.
(226863)

ПОТРЕБАН кувар са
искуством. 060/093-
17-09. (226844)

ПОТРЕБНА пословна
секретарица са иску-
ством. Обавезни усло-
ви: познавање админ-
страције, добро по-
знавање рада на рачу-
нару MS of fi ce, ин-
тернет, одлично знање
енглеског језика, рад
на јавним набавкама.
Доћи лично у „Kiz za”
d.o.o, Жарка Зрења-
нина 146-а, 013/366-
888. (226879)

ПОТРЕБНЕ две рад-
нице за рад у кући, до
30 година, 30.000
плата. 061/269-82-13.
(226887)

СПРЕМАЊЕ станова,
помоћ у кући, повољ-
но. Позив, 065/531-
47-18. (СМС)

ТРАЖИМ посао. Чу-
вање деце, рад у куци,
договор. Тел 069/649-
739. (СМС)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, вене-
цијанери, уграђујем,
поправљам. 063/882-
25-09. (224181)

ПОПРАВКА, уградња
ПВЦ и АЛУ столарије,
ролетне, комарници,
венецијанери, стакло-
резачке услуге.
060/545-34-04.
(225537)

РАДИМО зидање, бе-
тонирање, оправке
старих, нових крово-
ва, разне изолације.
013/664-491,
063/162-53-89.
(225343)

МОЛЕРСКИ радови.
063/746-77-58, 668-
100. (225242)

ДИМНИЧАР, чишће-
ње димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(225224)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидо-
ве, гаранција.
060/691-01-13.
(223726)

МЕДИЦИНСКЕ се-
стре, давање терапије,
купање и нега боле-
сника. 063/737-59-60.
(225870)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зи-
дање, кречење, рено-
вирање кровова, по-
вољно. 063/865-80-49.
(226455)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892.
(226459)

ВОЗАЧ Б категорије
са возилом тражи по-
сао. 064/144-37-65.
(226463)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, ком-
плетне адаптације, на
рате. 063/893-39-94.
(226484)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
065/557-81-42,
013/235-78-82.
(226466)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, ин-
форматика, могућ-
ност месечног плаћа-
ња. Професор. Цен-
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(2265459

ПОПРАВКА, столари-
ја, браварија, санита-
рије, монтирање бој-
лера, шпорета, греја-
ча. Слободан.
063/865-80-74.
(226546)

МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, постављање
тапета, фарбање сто-
ларије. 013/310-741,
064/174-03-23.
(226532)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, из-
рада кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/816-
33-84. (226542)

БРАВАРСКО-ЗАВА-
РИВАЧКИ радови,
монтажа капија, огра-
да, надстрешница, за-
стакљивање тераса.
062/816-33-84.
(226542)

ПРАЊЕ тепиха, ду-
бинско прање наме-
штаја, аутомобила.
Наташа. 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(226515)

НЕГОВАТЕЉИЦА пру-
жа сваки вид неге ста-
рима, болеснима, на
сат. 060/366-63-69.
(226501)

КОШЕЊЕ траве, ко-
рова, крчење, обара-
ње дрвећа, чишћење
дворишта, подрума,
бетонирања, итд.
064/122-69-78.
(226496)

РАДИМО све физичке
послове, рушење ку-
ћа, разбијање бетона,
бетонирања, одноше-
ње ствари. 060/035-
47-40. (226496)

ЗАМЕНА црепа, по-
правка кровова, про-
дајем бибер цреп.
065/535-24-56.
(226529)

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, брзо, повољно,
ефикасно. Никола,
061/159-74-73.
(226553)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бој-
лера, котлића.
063/836-84-76.
(226093)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
вентили, одгушење ка-
нализације одмах.
061/193-00-09.
(226567)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење ка-
нализације одмах.
063/269-173.
(226567)

МАТЕМАТИКА, часо-
ви (основци, средњо-
школци). Искусна ди-
пломирана професор-
ка математике. По-
вољно. 343-370.
(226560)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге. Алек-
сандар,  013/351-073,
064/157-20-03.
(226737)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јеф-
тино, 22 године иску-
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(226718)

ОДГОВОРНО бих во-
дила бригу о старијој
полупокретној особи
(кување, пијац, лекар,
дежурство). 062/826-
07-99. (226726)

ШИШАЊЕ ограде, ко-
шење траве по двори-
штима, орезивање
украсног шибља и во-
ћака. 069/130-35-91.
(226696)

ОЗБИЉАН возач Б и
Ц категорије тражи
посао. 060/402-23-34.
(226664)

КЕРАМИЧАР, мајстор
искусан, све врсте ке-
рамичарских радова.
064/227-43-70.
(226655)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке, израде инста-
лација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(226657)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(226646)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, демит фасаде,
гипс, повољно, пензи-
онерима попуст.
061/626-54-06.
(226625)

ЕЛЕКТРИЧАР повољ-
но ради инсталације и
остале поправке.
060/521-93-40.
(226629)

БРАВАР, израда свих
браварских радова.
064/293-04-31.
(226630)

КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрвећа, вађе-
ње пањева, фрезира-
ње баште. 064/196-
17-32. (226632)

КЕРАМИЧАР с дуго-
годишњим искуством,
уградња свих врста
подних и зидних пло-
чица. 064/128-38-49.
(226637)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
монтажа и демонта-
жа. 063/801-84-76.
(226643)

ТРЕТМАНИ за мигре-
ну, реики третмани,
подизање имунитета,
нервоза, депресија.
065/335-32-37. 

ЧУВАЛА бих старију
особу или дете.
064/439-98-53.
(226616) 

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најпо-
вољније. 065/361-13-
13. (226573)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-
76, 013/361-601.
(226587)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, из-
рада архитектонско-
грађевинских проје-
ката. 064/131-98-75.
(226595)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, тера-
се, врата, капије, ру-
кохвати, ситне по-
правке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(226753)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим кипером до два
кубика. 065/334-23-

38. (226782)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, из-
давање, 10 евра дан, по-
зовите. 064/235-08-15.
(226784)

КЕРМИЧАР, квалитет-
но, ефикасно, повољ-
но. 063/318-780.
(226805)

КОШЕЊЕ траве, дво-
ришта и воћњака,
тримером. Могућност
одвоза траве.
061/612-14-50.
(226884)

ПРЕВОЗ, селидбе, чи-
шћење селидбе, нај-
повољније. Шљунак,
песак, шут, малим ки-
пером. 063/273-971,
061/664-39-26.
(226887)

ПРЕВОЗ тамићем ки-
пером до 2 кубика,
песак, шљунак, шут,
остало. 061/612-14-
50. (226884)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање, поправка и ла-
кирање паркета.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(226849)

НЕГА старих лица на
сат и мењање пелена,
повољно. 061/725-85-
61. (226842)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, са
искуством, тражи по-
сао. 064/120-77-64.
(226854)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим и великим кипе-
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.                  

РОЛЕТНЕ, комарни-
ци, венецијанери, но-
во и поправљам. „Ор-
ка”. 064/189-40-91,
354-777. (217759)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(223422)

БАЛТОКАД када, об-
нова глазуре, пласти-
фицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(225465)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(226277)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(232611)

РАДИМО зидање, бе-
тонирање, оправке
старих, нових крово-
ва, разне изолације.
013/664-491,
063/162-53-89.
(225343)

СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање паркета,
хобловање, полирање
и лакирање. Мајстори
из Дебељаче.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(225644)

ШЉУНАК, песак, це-
мент, креч, сејанац,
ризла, црна земља.
Велики камион.
063/225-245.
(226479)

УТОВАР и одвоз шута,
ископ канала до 30
цм, паркинзи, мини
багер. 063/225-245,
064/245-93-48.
(226479)

ШЉУНАК, песак, ри-
зла, сејанац, црна зе-
мља. Мали камион.
064/245-93-48.
(226479)

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подупира-
че, мешалице за бе-
тон. 064/351-11-73.
(226477)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
уградња ауто-радија,
електричар, ауто-
електричар. Дејан,
063/800-01-96.
(226505)

ВРШИМ превоз песка,
шодера, шута, угља из
Ковина. 063/822-97-
26, 064/271-56-57.
(226503)

ПОВОЉНО, превоз
робе и селидбе, ком-
бијем, цена по дого-
вору. 064/147-14-77,
013/311-514.
(226506)

КИРБИ, дубинско уси-
савање и прање наме-
штаја. 064/338-49-78.
Сервис „Гоша”.
(226544)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервиси-
рамо, поправљамо и
уграђујемо са овере-
ном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(226739)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе поправљамо
квалитетно, с гаран-
цијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-
05. (226739)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фаса-
де. 061/283-66-41,
064/317-10-05.
(226668)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од 1.500
динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас.
064/334-85-64,
063/811-98-32, Попо-
вић. (226697)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеција-
нери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498.
(226686)

ПРЕВОЗИМ мањим
кипером, повољно,
грађевински матери-
јал, огрев, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(226675)

КРОВОВИ, поправке,
мењање црепова, ле-
тви, старог црепа и
поставке новог крова,
црепа, рогови, пато-
шење, изолације, нај-
јефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(226671)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације. За-
мена вирбли, вентила,
батерије и санитарије.
Све за воду, канализа-
цију, од 0-24 сата,
нон.стоп.  Пензионе-
рима екстра попуст,
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(226671)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фаса-
де. 061/283-66-41,
064/317-10-05. 

РОЛО НАЈ, вам нуди
поправку, уградњу,
ролетни, венецијане-
ра, роло-комарника,
тракастих завеса, хар-
мо-врата, туш-кабина,
роло-челична заштит-
на врата,тенда. Ми
смо најквалитетнији,
најјефтинији, са нај-
већом гаранцијом.
Проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80.
(226649)

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(226633)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације, за-
мена вирбли, батери-
ја, вентила и санита-
рија, све за воду, 0-
24, пензионерима
екстра попуст, дола-
зим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33.
(226584)

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ радови, гипс
керамика, повољно,
проверите. 061/141-
38-02, 063/177-69-74.
(226766)

ГРАЂЕВИНСКА лима-
рија, олуци, окапни-
це, лајсне, кровопо-
кривачки радови, са-
нације цурења, хидро-
изоалција равних кро-
вова, алпинистички
радови. Најјефтиније.
064/903-39-23.
(226758)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја у вашем ста-
ну. Прање тепиха, од-
воз-довоз. 063/329-
464, 066/001-050.
(226872)

ОЗБИЉНА породица
чувала би и одржава-
ла кућу на селу за ста-
новање. Телефон
063/898-54-26.(СМС)

ДЕЧКО, 26 година,
тражи старију даму из
Панчева. Милош.
061/227-92-37. (СМС)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећом годишњу пен-
зионерску карту, из-
дату од АТП-а на име
Драгољуб Јанковић.
(226608)

БАКИ ИЛИ ДЕКИ, ну-
димо љубав, бригу и
пажњу, као и финан-
сијску подршку за до-
стојанствену старост.
Тата и две принцезе.
060/664-54-22,
013/400-071.
(226774)

ПЕНЗИОНЕР, 70 годи-
на са солидном пензи-
јом за двоје. Не пије,
не пуши, тражи жену
за брак. 062/212-082,
013/343-850. 

СОКОБАЊА, апарт-
мани и собе, близу
центра, кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
www.so ko-ba nja.or g
Зорица. (200638)

СУТОМОРЕ, Шушањ,
190 евра у септембру,
без превоза 150.
064/193-15-92.
(2261235)

БАЊА ВРУЈЦИ, по-
вољно апартман и со-
бе издајем. 064/616-
33-83. (225434)

СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, бо-
рићи, кабловска, пар-
кинг, 600 динара по
особи. 063/485-829.
(и)

СОКОБАЊА, издајем
нов комплетно опре-
мљен апартман, ка-
бловска, паркинг.
064/212-52-92.
(226561)

БАЊА ВРУЈЦИ, по-
вољно апартман и со-
бе. 064/616-33-83.
(226635)

ИЗДАЈЕМ собе,
апартмане. Шушањ,
повољно, септембар,
може са превозом.
064/152-88-46.
(226837)

СМЕШТАЈ у центру
Сокобање. Тел.
062/804-84-43.
(226816)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да

на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

У скла ду са од ред ба ма За ко на о хи по те ци („Слу жбе ни

гла сник РС”, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015-од лу ка

УС и 83/2015) ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ ВЕ -

ШТАЧ КИХ ЂУ БРИ ВА И АЗОТ НИХ ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

„ХИП-АЗО ТА РА” ДРУ ШТВО СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД -

ГО ВОР НО ШЋУ, ПАН ЧЕ ВО, Спољ но стар че вач ка 80

ОГЛА ША ВА ДРУ ГУ АУК ЦИЈ СКУ

ПРО ДА ЈУ НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

·      Згра де  за ко ју ни је по зна та на ме на, број згра де 1,

спрат ност: Пр. на зив ули це, на се ља или по тез и кућ ни

број: Утри не  на к.п.  1521/2

·      Згра де  за ко ју ни је по зна та на ме на, број згра де 2,

спрат ност: Пр, на зив ули це, на се ља или по тез и кућ ни

број: Утри не  на к.п.  1521/2

·      Згра де  за ко ју ни је по зна та на ме на, број згра де 3,

спрат ност: Пр, на зив ули це, на се ља или по тез и кућ ни

број: Утри не  на к.п.  1521/2

·      Згра де  за ко ју ни је по зна та на ме на, број згра де 4,

спрат ност: Пр, на зив ули це, на се ља или по тез и кућ ни

број: Утри не  на к.п.  1521/2

Све упи са но у Лист не по крет но сти 2318 К.О. Са мош, 

на осно ву ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да –

Слу жбе за ка та стар не по крет но сти Ко ва чи ца бр. 952-

02-12-5/2015 од 11. 02. 2015. го ди не.

По чет на це на на аук циј ској про да ји из но си ЕУР

344.928,00 у ди нар ској про тив вред но сти по сред њем

кур су НБС, на дан пла ћа ња.

Ли ци та ци о ни ко рак из но си ЕУР 1.000,00 у ди нар ској

про тив вред но сти по сред њем кур су НБС на дан пла ћа ња.

Аук циј ска про да ја одр жа ће се у уто рак 04. 10. 2016.

го ди не у 11 са ти. 

Пра во на уче шће има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко -

ја из вр ше упла ту де по зи та у из но су од 10% од по чет -

не це не на ра чун бр. 160-42384-91, )„ХИП-Азо та ра”

д.о.о. Пан че во, нај ка сни је до 03. 10. 2016. го ди не.

Ре ги стра ци ја уче сни ка по чи ње два са та пре по чет ка

јав ног над ме та ња и за вр ша ва се 10 ми ну та пре по чет -

ка над ме та ња на на ве де ној адре си. При ли ком ре ги -

стра ци је, уче сник је ду жан да до ста ви до каз о упла ти

де по зи та, фо то ко пи ју иден ти фи ка ци о ног до ку мен та,

од но сно из вод из ре ги стра АПР-а са ва же ћим по да ци -

ма уко ли ко је уче сник прав но ли це,

од но сно пред у зет ник. Уко ли ко је уче сник за сту пан пре -

ко пу но моћ ни ка, пу но моћ ник је ду жан да при ли ком ре -

ги стра ци је пре да и уред но пот пи са но пу но моћ је.  

По ло же ни де по зит се ура чу на ва у ку по про дај ну це ну.

Аук циј ска про да ја одр жа ће се у управ ној згра ди

„ХИП-Азо та ре” д.о.о. Пан че во, ул. Спољ но стар че вач -

ка 80, у при зе мљу згра де, ве ли ка са ла за са стан ке број

13. Уче сни ци ма ко ји на аук циј ској про да ји ни су сте -

кли ста тус куп ца или дру гог нај бо љег по ну ђа ча, де по -

зит ће се вра ти ти у ро ку од 3 да на од да на одр жа ва ња

аук циј ске про да је.

Пра во на по вра ћај де по зи та не ма упла ти лац де по зи та

ко ји се не ре ги стру је на про пи сан на чин, уче сник ко -

ји као про гла ше ни ку пац не пот пи ше за пи сник са одр -

жа не аук циј ске про да је, не за кљу чи уго вор и/или не

упла ти це ну (укљу чу ју ћи дру гог нај бо љег по ну ђа ча

ка да стек не ста тус куп ца) и уче сни ци ко ји не при хва -

те по чет ну це ну, у слу ча ју ка да је због то га аук ци ја не -

у спе ла. 

Раз гле да ње не по крет но сти ће би ти омо гу ће но свим

за ин те ре со ва ним ли ци ма да на 19. 09. 2016. го ди не од

10 до 11 са ти на ли цу ме ста .

За ин те ре со ва на ли ца се мо гу ја ви ти ди рект но хи по те -

кар ном по ве ри о цу ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ

ВЕ ШТАЧ КИХ ЂУ БРИ ВА И АЗОТ НИХ ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

„ХИП-АЗО ТА РА” ДРУ ШТВО СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД -

ГО ВОР НО ШЋУ, ПАН ЧЕ ВО, Спољ но стар че вач ка 80,

на телефонe: 060/886-75-34 и 013/308-072, или на e-

mail адре су: milos.stankovic@hip-azotara.rs, кон -

такт осо ба Ми лош Стан ко вић.

Пред у зе ће „Го ран ста кло” д. о. о.

Ја буч ки пут 8, 26000 Пан че во

По тре бан ре зач за руч но ре за ње ста кла,
на нео д ре ђе но вре ме.
Раз го вор за све за ин те ре со ва не кан ди да те би ће оба -

вљен 5. сеп тем бра 2016. го ди не, у про сто ри ја ма

пред у зе ћа, од 8 до 10 са ти.                                   (проф. 54)

РАЗНО

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро

познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу

непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ
ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни

„Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о

власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним

правилима, као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком

„Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на надокнаду

трошкова.
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29. ав гу ста 2016, из гу би ли смо на шег во ље ног оца, су пру га, си на и

бра та

ГО РА НА ДЕН ЧИ ЋА
9. I 1980 – 29. VIII 2016.

За у век ожа ло шће ни: 

син АЛЕК СА, су пру га ИВА НА, мај ка ГОР ДА НА, отац ЛА ЗО, се стра

БРАН КА и зет НИ КО ЛА

(33/226597)

По след њи по здрав на шем дра гом

ГО РА НУ
Тво ја до бро та и смех не до ста ја ће нам за у век.

Тво ји: ДРА ГИ ЦА, МАР КО, ИВА НА, ЕМА, 
ДА НЕ и ДУ КИ

(34/226597)

По след њи по здрав 
во ље ном бра ту

од се стре БРА НЕ и зе та

НИ ЏЕ

(35/226595)

По след њи по здрав 

на шем

ГО РАН ЧЕ ТУ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДА ЧА, МА ЈА,

ИСИ ДО РА и ЛА ЗА

(36/226597)

По след њи по здрав 

дра гом

ГО РА НУ

Ни ка да те не ће мо 

за бо ра ви ти.

Твој ујак ЗО РАН и уј на

СНЕ ЖА

(37/226597)

По след њи по здрав бра ту

ГО РА НУ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Се стре  БИ ЉА НА и ЗО РА НА с по ро ди ца ма

(38/226597)

По след њи по здрав 
во ље ном уну ку

ГО РА НУ
од ба бе ЗО РЕ

(39/226597)

По след њи по здрав дра гом бра тан цу

ГО РА НУ

од тет ке АН КИ ЦЕ с фа ми ли јом

(40/226597)

По след њи по здрав дра гом зе ту

ГО РА НУ ДЕН ЧИ ЋУ

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: РА ША, КО КА, ФИ ЛИП и МАЈ ДА

(41/226592)

По след њи по здрав на шој дра гој ма ми, су пру зи и ба ки

ДИВ НИ КО РИ ЦА
рођ. 1928–2016.

од ње них нај ми ли јих
(94/226773)

Во ље ни наш

ГО РАН ДЕН ЧИЋ
Као да у ра ју већ не ма до вољ но ан ђе ла, па су те при зва ли се би, ан -
ђе ле наш ми ли. Оти шао си без по здра ва. По но сни смо што си део
нас, јер све што је ле по, че сти то и пле ме ни то има ло је тво је ве ли -
ко ср це, во ље ни наш Го ра не.

Тво ји: стриц АЦА и стри на ВЕ СНА, бра ћа СИ НИ ША и СЛА ВИ ША,
сна је ТА МА РА и ДРА ГА НА с де цом

(98/226792)

ГО РАН ДЕН ЧИЋ

С љу ба вљу и ту гом ис пра ћа мо те на Твој
веч ни пут.

По след њи по здрав од МИ ЛА НА, ЈО ЦЕ,

ДУ ЛЕ ТА, НЕ ДЕ и ГЛО ТА

(102/226803)

По след њи по здрав 
дра гој

ДИВ НИ ГУН ДЕЉ

По чи вај у ми ру. Не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди це 

СМЕ ДЕ РЕ ВАЦ, 

ВУ ЈА ШКО ВИЋ и БРЕ ТИ

(20/226557)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав

МИ ЛЕ НИ

од по ро ди це СА МАР ЏИ ЈА

(88/226746)

СЕЋАЊЕ

ВЕСНА ЋУП

1993–2016.

Чувамо те у нашим

срцима.

Твоја породица

(111/226843)

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма 

и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја 

на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та НИС а. д. Но ви Сад, Блок Пре ра -

да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12, под нео је зах тев за

од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Адап та ци ја си -

сте ма гре ја ња при род ног га са S-9900, S-9950 и ре гу ла -

ци ја про то ка при род ног га са на S-9900, у Бло ку 9, у

скло пу Ра фи не ри је наф те Пан че во.

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра -

јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот -

не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад

(при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на об -

ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.
(ф) Основ на шко ла „Ми ро слав Ан тић - Ми ка” Пан че во

ОГЛА ША ВА
ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ‘ПО НУ ДА

1.   За при пре ма ње и ди стри бу ци ју ђач ке ужи не, у

школ ској 2016/2017 го ди ни.

Огла с је отво рен осам /8 / да на, од да на об ја вљи ва -

ња истог у  не дељ ни ку „Пан че вац”.

Уз По ну ду до ста ви ти :

-   де та љан при каз про из во да са це нов ни ком, из вод из

над ле жног ре ги стра,

-    ре фе рент на ли ста обра зов них уста но ва са ко ји ма је

по ну ђач са ра ђи вао, име ли ца овла шће ног за кон такт.

По ну де са по треб ном до ку мен та ци јом до ста ви ти на

адре су : Основ на шко ла “Ми ро слав Ан тић - Ми ка”

Пан че во, ул. Ду ша на Пе тро ви ћа Ша не та бр. 11.

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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По след њи по здрав 

СМИ ЉИ

од ком ши ја 

у Ули ци Сте фа на 

Стра ти ми ро ви ћа 5

(10/226493)

По след њи по здрав дра -

гој

СМИ ЉИ 

ДЕ СПО ТОВ СКИ

С ве ли ким по што ва -

њем: ВЕ РА и ДРА ГАН

СТА МЕ НИЋ

(22/226564)

26. ав гу ста оста ли смо

без на ше дра ге при је

СМИ ЉЕ 

ДЕ СПО ТОВ СКИ

С љу ба вљу и 

по што ва њем 

по ро ди ца 

СМИ ЉАН СКИ

(30/226590)

По след њи по здрав

СМИ ЉИ 
од за о ве МИ РЕ 

с по ро ди цом

(45/226618)

По след њи по здрав

СМИ ЉИ

По ро ди це 

СТАН КОВ СКИ и 

НИ НИЋ

(66/226681)

По след њи по здрав 
дра гој

СМИ ЉИ 

од по ро ди це

БУ ЊЕВ ЧЕ ВИЋ

(68/И)

26. ав гу ста 2016. пре ста ло је да ку ца ср це

на ше во ље не

СМИ ЉЕ ДЕ СПО ТОВ СКИ
1949–2016.

Ка да нам од ла зи не ко драг, од ла зи мо и ми

за јед но с њим. Је дан део нас, мо жда и нај -

леп ши. Од ла зи  оно што смо има ли  са том

осо бом, а ни са јед ном дру гом. Од ла зи с

њим и је дан део на шег жи во та ко ји смо про -

жи ве ли и ко ји се упра во ње го вим од ла ском

за вр шио и пре тво рио у се ћа ње...

Хва ла ти за све...

Не у те шни: Су пруг ЈУ ГО СЛАВ, 

ћер ке ЈА СМИ НА и МАР ТА, 

уну ке СО ФИ ЈА, МИ ЛИ ЦА и МИ ЊА и зет

ИГОР

(76/226719)

26. ав гу ста 2016. пре ста ло је да ку ца ср це

на ше во ље не мај ке

СМИ ЉЕ ДЕ СПО ТОВ СКИ
1949–2016.

Ма ма? Би ће ко је те је до не ло на овај свет.

Би ће ко је нај ви ше бо ли тво ја су за. Би ће ко -

је ће ура ди ти све са мо да ви ди осмех на

твом ли цу. Би ће ко је и ка да му не ка жеш

шта те му чи, зна све. Би ће  ко је зна шта је

нај бо ље за те бе. Би ће ко је је у ста њу да про -

ђе по нос због тво је сре ће, а да ти ни ка да не

тра жи не што за уз врат.  Би ће ко је ће да да и

по след њу кап кр ви за те бе. Би ће ко је увек

мо жеш да сти снеш за ру ку ка да ти је те шко.

Би ће ко је ће те оста ви ти са мо јед ном у жи -

во ту, иа ко не же ли...

Во ли мо те ма ма

Ћер ке ЈА СМИ НА и МАР ТА
(77/226719)

По след њи по здрав на шој

МИ ЛЕ НИ ВИ РИ ЈЕ ВИЋ

1951–2016.

Тво ји: су пруг ЖИ ВО ЈИН, син ДРА ГАН,

ћер ка  ЈЕ ЛЕ НА и зет ОБ РАД

(79/226726)

По след њи по здрав ма ми

МИ ЛЕ НИ ВИ РИ ЈЕ ВИЋ
1951–2016.

Ка ко без те бе?

Тво ји: ДРА ГАН и ЈЕЦ КА

(80/226726)

По след њи по здрав во ље ној

МИ ЛЕ НИ ВИ РИ ЈЕ ВИЋ

Ни ка да не ће мо за бо ра ви ти тво ју до бро ту, и што
си увек би ла уз све нас.

Се стра ГОР ДА НА, зет НЕ ША, се стри ћи АН ЂА и
МИ ЋА, зет ЖАР КО, сна ја МА ЈА и ма ла 

МИ ЛИ ЦА
(81/2267215)

Мо јој не за бо рав ној

при ја те љи ци

МИ ЛЕ НИ

ВИ РИ ЈЕ ВИЋ

Од ЉУ БИ ЦЕ БРА ЈО ВИЋ

(82/226725)

По след њи по здрав дра гој

МИ ЛЕ НИ

ТО МО ВИ РИ ЈЕ ВИЋ 

с по ро ди цом

(83/226727)

Дра гој

МИ ЛЕ НИ

по след њи по здрав.

Ком ши је у Јо ва на 

Ра ји ћа 15

(86/226740)

По след њи по здрав дра гој се стри

МИ ЛЕ НИ ВИ РИ ЈЕ ВИЋ

Брат МИ ЛИ ВО ЈЕ с по ро ди цом
(97/226787)

По след њи по здрав дра гој се стри

МИ ЛЕ НИ ВИ РИ ЈЕ ВИЋ

Брат МИ ЛИ ВО ЈЕ с по ро ди цом
(97/226787)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав поштованој колегиници

СМИЉИ ДЕСПОТОВСКИ

Од колектива Пореске управе у Панчеву.

(31/226591)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

4. сеп тем бра 2016. на вр -

ша ва се осам го ди на од

тра гич не смр ти на шег

дра гог

СТО ЈА НА

НЕ СТО РО ВА

Ње го ви нај ми ли ји

(48/226626)

ДИ МИ ТАР МИ ТЕ

НА КОВ СКИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Се стра ЦВЕ ТАН КА с

по ро ди цом

(84/226728)

4. септембра 2016.
године навршава се
једанаест година како
није с нама наш вољени
супруг, отац и деда

НУРУДИН
АЈДИНОВИЋ

С љубављу и тугом
чувамо успомене на
тебе.

Твоји најмилији

(12/226511)

Вре ме про ла зи, 
успо ме не на тво ју до -
бро ту оста ју

ДРА ГУ ТИН 

ЈЕ ЛИЋ
2002–2016.

МА РА, ДРА ГА НА и
ЕМИ ЛИ ЈА

(15/226541)

ЗО РАН 

РА ДО НИЋ

Три го ди не је про шло,
али ми ко ји те во ли мо
зна мо ко ли ко је те шко
жи ве ти без те бе...

Тво ји: ма ма, та та, 
су пру га и де ца

(107/226827)

30. ав гу ста 2016, за у век нас је на пу сти ла
на ша дра га Бо ска, у 69. го ди ни

БО СИЉ КА АМИ ЏИЋ
1947–2016.

Са хра на ће се оба ви ти у пе так, 2. сеп тем -
бра, у 13 са ти, на Но вом гро бљу.

Бо ска, ни кад те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји не у те шни: су пруг БРА НИ СЛАВ, син
СР ЂАН, ћер ка СВЕ ТЛА НА, уну ка МИ ЛА и

зет БО ЈАН

(114/226877)

По след њи по здрав

БО СИЉ КИ АМИ ЏИЋ

од по ро ди ца ПО ПО ВИЋ и АЛЕК СИЋ

(101/226804)

У су бо ту, 3. сеп тем бра 2016. го ди не, у 10 са -

ти, на вој ло вач ком гро бљу да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на шој во ље ној

ВЕ СНИ БА ТАЊ СКИ

Не по сто је ре чи ко је би опи са ле ко ли ко нам

не до ста јеш.

По сто ји не што што не уми ре, а то је љу бав

и се ћа ње на те бе.

Тво ји: син НИ КО ЛА, брат ДРА ГАН с 

по ро ди цом и ГО РАН

(112/226864)

ВЕ СНА БА ТАЊ СКИ

Вре ме про ла зи, ту ге и бо ла је све ви ше.

Не до ста јеш ми мај ко... Во лим те.

Твој НИ КО ЛА

(113/226865)

У не де љу, 28. ав гу ста 2016. по сле ду ге и те шке
бо ле сти пре ми ну ла је на ша дра га та шта и мај ка

РО ЗА ЛИ ЈА ДУ ДАШ
1933–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

ИВАН и ГА БИ
(28/226580)

РО ЗА ЛИ ЈА 

ДУ ДАШ

1933–2016.

Ми ла мај ко!
Ре ка успо ме на 
те че у бес крај...
Сто јим на оба ли, 
и све што осе ћам је
Љу бав!

За у век тво ја ГА БИ

(29/226580)

Оба ве шта ва мо  род би ну и при ја те ље да је 29. ав гу ста
2016, у 96. го ди ни пре ми нуо наш  отац

АЛЕК САН ДАР ДАМ ЊА НО ВИЋ
1921–2016.

Са хра на је оба вље на 30. ав гу ста 2016, на Ста ром пра -
во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће на ћер ка ВЕ РА, си но ви МИ РО СЛАВ, 

ПЕ ТАР, МИ ЛО РАД и АН ДРЕ ЈА са сво јим по ро ди ца ма

(23/226565)

Умр ла је на ша дра га
тет ка

РО ЗА ЛИ ЈА 

ДУ ДАШ
Би ла је уз нас он да ка да
је то би ло нај по треб ни -
је. Жа лост и гу би так жи -
ве ће у на ма. Хва ла јој за
све.

АЛЕК СА, АНА и АНЕ ТА

ИЛИЋ

(25/226575)

Пре ста ло је да ку ца 

ср це мо је дра ге при је 

Ро уз

РО ЗА ЛИ ЈА

ДУ ДАШ

Се ћа ње на жи вот 
ис пу њен љу ба вљу ко ју
је не се бич но пру жа ла
сви ма на ма, оста ће 
за у век. Мно го ће те ми
не до ста ја ти...

Ње на при ја ДАН КА

ДИ НИЋ

(24/226575)

По след њи по здрав

МИ ЛО ШУ СЕ КУ ЛИ ЋУ

Хва ла ти за сву љу бав ко ју си нам пру жио. 

Жи ве ћеш увек у на шим ср ци ма.

Син АЛЕК САН ДАР и ћер ка МИР ЈА НА
(52/226651)

26. ав гу ста 2016. пре ми нуо је наш дра ги

МИ ЛОШ СЕ КУ ЛИЋ
1950–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га НА ТА ЛИ ЈА, син АЛЕК -
САН ДАР, ћер ка МИР ЈА НА, зет СА ША, уну ка
АН ЂЕ ЛА, унук НИ КО ЛА и оста ла род би на и

при ја те љи
(51/226651)

По след њи по здрав

МИ ЛО ШУ 
СЕ КУ ЛИ ЋУ

од при ја те ља ДУ ША НА
и МИ ЛО ВАН КЕ

(50/226641)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГА 
СР ДА НО ВИЋ

рођ. Би кар

1905–1988–2016.

С љу ба вљу 
и по што ва њем бра тић

МИ ЛУ ТИН 
с по ро ди цом

(3/226)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

4. IX 2011 – 4. IX 2016.

С љу ба вљу и по што ва њем ње на БО БА

(56226569)

МИ ЛАН КЕ СЕР
3. IX 2015 – 3. IX 2016.

Во ље ни ни кад не уми ру.
Ћер ке ВЕ РА и АНА с 

по ро ди ца ма

(19/226556)

Дра га ма ма

БО СИЉ КА

АМИ ЏИЋ

1947–2016.

Ни сам знао,
а са да знам ка ко је...

Твој син СР ЂАН

(115/226871)

4. сеп тем бра је де сет го -
ди на од смр ти на шег

МИ РО СЛА ВА
РАЦ КО ВА

2006–2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(5/2264619
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Пе то го ди шњи по мен
дра гом бра ту, си ну и
уну ку

ПЕ ТРУ 
КА РАН ФИ ЛОВ СКОМ

ПЕ ЦИ
2011–201.

из Ка ча ре ва

На ша љу бав и ми сли су
са то бом за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(69/22699)

Дра гом и во ље ном ку му

Уср цу ће мо те но си ти,
по до бро ти пам ти ти....

Ку мо ви ЖИВ КО 
ЈО ВА НО ВИЋ с по ро ди цом

(70/226691)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХАЈ ЛО 

МА РА ВИЋ
7. IX 2002 – 7. IX 2016.

Чу ва ће мо успо ме ну на

те бе и во ле ти те за у век.

Тво ји нај ми ли ји: син

РА ДО ВАН и ћер ка 

НА ДА с по ро ди цом

(71/226693)

3. сеп тем бра, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу, да ва -

ће мо го ди шњи по мен

ВЕ РИ ЦИ

Ње ни нај ми ли ји

(92/226768)

Бр зо је про шло че тр де -

сет ту жних да на

ЉУ БИ 

МИ ЛЕН КО ВИ ЋУ

Тво ја сва сти ка СЛАВ КА

(87/226745)

МИ ЛОШ 

ИВО ШЕ ВИЋ
28. II 1947 – 7. III 2016.

Бра те, про шло је ту -
жних шест ме се ци. У
мом ср цу оста ће ту га и
пра зни на.

Ожа ло шће на се стра
МИЛ КА са си но ви ма

(91/226766)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ША 
МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

3. IX 2004 – 3. IX 2016.

Во ље ни  ни ка да не ми -
ру, све док је оних ко ји
их во ле.

Тво ји: ЉИ ЉА НА, 

САН ДРА, МАР КО и 

МИ ЛОШ

(53/226653)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ША

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

Жи виш у на шим

ср ци ма...

КА ЋА, МИ РА и ЉУ БА

(54/226653)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ША 
МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

2004–2016.

Са мо је вре ме про шло,

се ћа ње и ту га су веч ни.

Твој брат РА ДИ ША и

сна ја ЉУ БИ ЦА

(57/226661)

НИ КО ЛА 

МА НОЈ ЛОВ

У су бо ту, 3. сеп тем бра,

у 11 са ти да је мо ше сто -

мес че ни по мен.

Мно го не до ста јеш!

Тво ји нај ми ли ји

(46/226620)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕ 
ДА ДА СО ВИЋ

2011–2016.

С љу ба вљу те чу ва мо од
за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(90/226760)

29. ав гу ста 2016. го ди не да ва ли смо че тр де се то -
днев ни по мен

ЖИ ВО РА ДУ ЖИ КИ 
АН ЂЕЛ КО ВИ ЋУ

1955–2016.

На шем си ну, оцу, бра ту, уј ки, на шој са ња ли ци,
лу та ли ци, сре ћи, на шој ба ра би и бо е му, и све ти
је ле по при ста ја ло, за то што си био чо век.

Тво ји: мај ка и се стра с по ро ди цом
(95/226777)

Оба ве шта ва мо при ја те ље и род би ну да ће мо 3.
сеп тем бра 2016, да ва ти че тр де се то днев ни по мен
на шем дра гом

ДРА ГА НУ ЈА ГО ДИ ЋУ

Ње го ви нај ми ли ји
(96/226778)

2010–2016

СРЕ ТЕН ПА ВИ ЋЕ ВИЋ

Ду шо, жи вот је трен, се ћа ња веч на. Уте хе не ма,
за бо рав не по сто ји. Ти си ту у на ма. Жи ве ће мо с
То бом док тра ју жи во ти нас ко ји те во ли мо.

Тво ји нај ми ли ји
(99/226798)

3. сеп тем бра 2016, на гро бљу у Омо љи ци, у
11 са ти, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен
на шем дра гом

МИ ТРУ ИЛИ ЋУ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЦА НА, син 

ВЛА ДИ МИР, сна ја ГО ЦА и унук ЛУ КА
(100/226802)

СЕ ЋА ЊЕ

1. IX 1986 – 1. IX 2016.

МИ ХАЈ ЛО 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти...

Тво ји нај ми ли ји

(78/226723)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У су бо ту, 3. сеп тем бра, у 11 са ти, одр жа ће
се ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом
оцу

МИ ЛО ШУ ИВО ШЕ ВИ ЋУ

И на кон по ла го ди не, са се том и бо лом у
ср цу, се се ћам тво јих са ве та, ле пих ре чи и
мо ме на та про ве де них с то бом. Био си мој
узор и мо ја сна га. Твој лик ће за у век жи -
ве ти у мом ср цу и се ћа њу.

Ћер ка МА ЈА

104/Ф)

6. сеп тем бра, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен, на гро бљу Збег, у Бе о гра -

ду, на шој дра гој

ДРА ГА НИ ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
рођ. Ди вац

1967–2016.

Хва ла ти за сва ки осмех, ле пу реч, по др шку

и по зи тив ну енер ги ју ко ју си нам упу ћи ва -

ла. Стал но си у на шим ми сли ма. Мно го нам

не до ста јеш. 

По ро ди це ДИ ВАЦ и ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

(106/226825)

5. сеп тем бра 2016. го ди не на вр ша ва се де сет го -

ди на от кад ни је с на ма наш дра ги та та и де да

ВЕ ЛИ МИР МИ ШИЋ ВЕ ЉА

Ње го ви нај ми ли ји: син ЖИ ВО РАД, ћер ка 

БОЈ КА  и уну ци ДУ ШАН, МИ ЛАН и МИ ЛУ ТИН

(109/226836)

НЕ НАД 

КР СМА НО ВИЋ

27. ав гу ста 2016. 

на вр ши ло се де сет го -

ди на веч не ту ге и бо ла.

Твој син СТЕ ФАН и 

тво ји нај ми ли ји

(110/226840)

На вр ша ва се ту жних че -
тр де сет да на от ка ко ме
је на пу стио мој дра ги
отац

БРА НИ СЛАВ

СТО ЈА ДИ НОВ

Во ље ни не уми ру до кле
год жи ве они ко ји их
во ле.
Хва ла за љу бав и по жр -
тво ва ност ко ју си ми
пру жао.

Син СТЕ ВАН

(105/2268829)

3. сеп тем бра 2016. да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен
на шем во ље ном су пру гу, оцу и де ди

ВА СО ЂУ КИЋ
1939–2016.

По ро ди ца ЂУ КИЋ
(8/226494)

СЕЋАЊЕ

МИЛКА
НИКОЛИЋ

2008–2016.
МИЛОРАД

(13/2265149)
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1. септембра у 11 сати

на гробљу Котеж 

одржан је четрдесето-

дневни помен нашем

драгом

БРАНКУ КАРА

С поштовањем и

љубављу чувамо сећање

на тебе.

Твоји најмилији: син

САША, снаја СНЕЖАНА

и унука МИЛИЦА

(18/226551 )

ДУ ШАН БО ЖИЋ
Вре ме про ла зи, а ми чу ва мо успо ме не, тре нут ке сре ће,
ра до сти.

ЦЕ ЦА, МИ КИ, ЗО КИ, МА РА, ИРИ НА и ХРИ СТИ НА

(21/226563)

Про шло је две го ди не ту ге и бо ла  от ка ко нас је на пу сти ла на ша
дра га

МИ ЛИ ЦА ФИ ЛИ ПО ВИЋ
рођ. Лац ко вић

Дво го ди шњи по мен одр жа ће мо 10. сеп тем бра 2016, у 11 са ти, на
гро бљу Ко теж у Пан че ву.
Мо ја ру жо, ру ме на ја бу ко, где си ра сла, где си уве ну ла.
Ро ђе на си на Кор ду ну слав ном (Вр гин мост), уве ну ла у Ба на ту
рав ном.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ДУ ШАН, син МИ ЈО ДРАГ, уну чад 

НЕ МА ЊА и МИ ЛИ ЦА и сна ја МА РИ ЈА НА

(42/226593)

МИ ЛО РАД АН ДИЋ
1958–2015.

Оста вио си траг ко ји се не бри ше,

до бро ту ко ја се не за бо ра вља, и ту гу ко ја

не про ла зи.

Тво ја ДУ ШКА, ћер ке ВА ЛЕН ТИ НА и

АЛЕК САН ДРА и син МИ ЛАН

(32/226592)

7. сеп тем бра 2016. на вр ши ће се осам го ди на

ка ко ни је с на ма наш во ље ни

МАР КО СТО ЈА НО ВИЋ

Вре ме про ла зи, ту га и бол за у век оста ју.
Чу ва мо те у ср цу и се ћа њу с љу ба вљу.

Тво ји нај ми ли ји
(49/226628)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН ДУ ЛЕ СО ЛЕ ША
4. IX 2012 – 4. IX 2016.

Про шле су че ти ри ту жне го ди не без на шег Ду ша на.

По ро ди це ЈО ЖИЋ и СО ЛЕ ША

(67/22665)

Про шло је че тр де сет да на од смр ти на ше дра ге

МА РИ ЈЕ ЗО РИЋ

С љу ба вљу тет ка МА РА и се стра СА ША

(55/226656)

СЕ ЋА ЊЕ

2001–2016.

ЗО РАН ВУ ЈА НИЋ

ВУЈ КЕ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Мај ка АН ЂЕЛ КА и

стриц СЛО БО ДАН

(43/226593)

ИЛИ ЈА 

МИ ЛО ШЕВ
1938–2015.

3. сеп тем бра 2016, у 11
са ти, на Но вом 
пра во слав ном гро бљу
да ће мо јед но го ди шњи
по мен на шем дра гом
су пру гу, оцу и де ди.

Су пру га ДИ КО СА ВА,
си но ви БОГ ДАН и 

ДРА ГАН с по ро ди ца ма

(65/226680)

У су бо ту, 3. сеп тем бра 2016, на гро бљу у До ло ву,
у 11 са ти, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -
шем дра гом су пру гу, оцу и де ди

СВЕ ТО ЗА РУ ВЛА ШКОМ

С по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(47/226623)

Дра ги оче, про шла је го -

ди на али оста јеш веч но

у на шим ср ци ма.

Син БО БАН

ТОМИЋ,сна ја 

СНЕ ЖА НА и унук 

НЕ МА ЊА

(63/226674)

НИ КО ЛА 

ТО МИЋ

Го ди шњи по мен и 
веч ни спо кој.

С љу ба вљу и 
по што ва њем тво ја 

су пру га ДУ КА ДИН КА
ТО МИЋ

(62/226674)

НИ КО ЛА 

ТО МИЋ

Дра ги оче, у ср цу те 

чу ва ју тво ји нај ми ли ји

ћер ка БЕ БА ЈО ВИЋ, зет

МИ ЛАН, унук УРОШ 

и уну ка ЛА РА

(62/226674)

3. сеп тем бра, у 10 са ти,

на Но вом гро бљу да је мо

го ди шњи по мен

КА ТИ ЦИ 
БРО СКИЋ

Чу ва мо те од за бо ра ва.

ОЛ ГИ ЦА, ТА ЊА и 

СА ЊА с по ро ди цом

(61/226674)

БЛА ГО ЈЕ 
АВРА МО ВИЋ

Се дам на ест го ди на ни си
с на ма, али за у век у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(73/226704)

Дра гом

ДУ ША НУ 

БО ЖИ ЋУ
30. VIII 2008 – 30. VIII

2016.

С љу ба вљу и по што ва -

њем при ча мо о те би.

Тво ји МИ ЛИ ЦА, 

МИ ЛОШ и МИ ЛЕ НА

(75/226713)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко је пре ми нуо
наш дра ги

БО РИ ВО ЈЕ ГВО ЗДИЋ
30. X 1932 – 26. VII 2016.

Оба ве шта вам род би ну и при ја те ље да ће се па -
ра стос одр жа ти на Ка то лич ком гро бљу, 3. сеп -
тем бра 2016. го ди не, у 11 са ти. 

По ро ди ца
(85/226733)

У не де љу, 4. сеп тем бра, у 11.30, на гро бљу

Ко теж да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шој во ље ној

СНЕ ЖА НИ МУ НИЋ
1956–2016.

Су пруг МИ ЛАН и син МИ ЛОШ

(74/226705)

6. сеп тем бра на вр ша ва

се че тр де сет жа ло сних

да на на шој дра гој

МИ РО СЛА ВИ

ШПИ ЦА

Иза ћи ће мо, на Но вом

гро бљу, у 11 са ти и њен

гроб за ли ти су за ма.

Ожа ло шће ни: су пруг

РАЈ КО, син МИ ЉАН,

сна ја НА ТА ША, унук

МИ ЛОШ и НЕ БОЈ ША и

ћер ка БИ ЉА НА с 

по ро ди цом

(93/226769)

Ве ли ка пра зни на, бес крај на ту га и бол у на шим ср ци -
ма за на шим во ље ним и нај ми ли јим

ЂУ РА МО РАР
2. VIII 1953 – 5. IX 2010.

Tвоји нај ми ли ји

(89/226750)

4. сеп тем бра на вр ша ва

се се дам на ест го ди на

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

МИ РО СЛАВ

ДИ МИЋ

1949–1999.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Су пруга ТА НА и си но ви

ГО РАН и ЗО РАН

(103/226807)
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У су бо ту, 3. сеп тем бра, у 10.30, на Ка то лич ком гро бљу, да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом и во ље ном

ГО РА НУ ПО ПО ВУ
25. IV 1974 – 4. III 2016.

Ми ко ји те во ли мо, зна мо ко ли ко бо ли жи ве ти без те бе. 

За у век ћеш оста ти у на шем ср цу и на шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка МИР ЈА НА, ћер ка ЈО ВА НА, су пру га 
СА НЕ ЛА, на на и по ро ди ца КЕ ЛЕ МЕН из Ка на де

(1/225726

IN MEMORIAM

Прошле су четири године од смрти нашег доброг и

вољеног 

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА

професора латинског и француског језика у пензији

Заувек ћемо те носити у нашим срцима и мислима.

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи
(2/226469)

СПАСЕНИЈА            АНЂЕЛКА

ЧКОЊОВИЋ           ШУМАНАЦ

Време пролази, али ви сте заувек у нашим

срцима.

Ваши ДРАГОЈЕ и ЉИЉАНА са децом
(6/226482)

СЕ ЋА ЊЕ
3. сеп тем бра 2016. на вр -
ша ва се де вет го ди на
от ка ко  ни је с на ма наш
дра ги

ПЕ ТАР БО СИЋ
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га СТАН КА 
и ћер ка ВЕ СНА

с по ро ди цом

(4/226455)

3. септембра, у 11 сати, на омољачком

гробљу даћемо шестомесечни помен

нашем драгом

ЖИВОТИ ТОПАЛОВИЋУ
31. VIII 1932 – 31. VIII 2016.

Тугују за тобом и воле те твоји: супруга

ЗАГА, ћерка ДРАГАНА, зет БОРИС 

и унуци НЕНАД и ИГОР

(9/226498)

4. сеп тем бра на вр ша ва се је да на ест го ди на ка ко

ни је с на ма

ОЛ ГИ ЦА ДЕ СПИ НИЋ

По до бро ти те пам ти мо, у ср ци ма но си мо, с по -

но сом и љу ба вљу те спо ми ње мо.

Су пруг ПЕ ТАР, ћер ка ОЛИ ВЕ РА и син ЖЕЉ КО 

с по ро ди ца ма
(7/226491)

ГО РАН БР КИЋ

3. сеп тем бар је дан ка да

се на вр ша ва шест нај ту -

жни јих ме се ци у мом

жи во ту.

Пре шест ме се ци пре -

ми нуо је мој син је ди -

нац, а оста вио та ту да

ту гу је.

Хва ла ти си не ка да си

ми бар оста вио тво ја

два си на, код ко јих на -

ла зим уте ху.

Твој та та НИ КО ЛА

(11/226172)

На вр ша ва се го ди на од смр ти на ше мај ке и ба ке

АН КЕ ПА У НО ВИЋ

Вре ме про ла зи, а бол и ту га за у век оста ју.

По ро ди ца ПА У НО ВИЋ
(14/226540)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН БР КИЋ
4. IX 1997 –  4. IX 2016.

Успо ме ну чу ва ју  

ћер ке СВЕ ТЛА НА и 

БРАН КИ ЦА, унук

УРОШ и зет ГОЈ КО

(16/226542)

29. ав гу ста 2016, го ди шњи по мен на шем дра гом

СА ВА АР БУ ТИ НА
27. I  1936 – 29. VIII 2015.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га АНА, ћер ка ЕВА, син ДРА ГАН, сна ја

СЛА ВИ ЦА и унук МАР КО
(17/226549)

У су бо ту, 3. сеп тем бра,

у 11.30 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу

да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем дра гом

БЛА ГО ЈУ 

БОЈ КО ВИ ЋУ
БА ГИ ЈУ

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(26/22658)

БЛА ГО ЈА 

БОЈ КО ВИЋ 

БА ГИ

22. III 1947 – 11. IX
2015.

Успо ме ну на во ље ног

бра та чу ва ће брат 

ЦА НЕ и снај ка ЗОР КА

(27/226578)

У су бо ту, 30. сеп тем бра
2016. да ва ће мо 
ше сто мес че ни по мен
на Но вом гро бљу

ГО РА НУ 

БР КИ ЋУ
Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га СНЕ ЖА НА и

си но ви АЛЕК СА и 

МА ТЕ ЈА

(45/226606)

По след њи по здрав 

су пру гу

ЂОР ЂУ 

МИ ЛА ДИ НО ВИ ЋУ

од ње го ве БЕ БЕ

(59/226672)

По след њи по здрав зе ту

ЂОР ЂУ

МИ ЛА ДИ НО ВИ ЋУ

од сва је ЉИ ЉЕ с 

по ро ди цом

(60/226672)

Про шле су три пре ту -
жне го ди не ка ко ни је с
на ма наш во ље ни и ни -
кад не пре жа ље ни 
су пруг и отац

АЛЕК САН ДАР

ПЕ ТРОВ

Ње го ви нај ми ли ји

(58/226666)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у
сре ду, 7. сеп тем бра 2016, у 11 са ти, на Ста ром
пра во слав ном гро бљу да ти тро го ди шњи по мен

КО СТИ УГЛИ ШИ НУ ЂУ КИ
2013–2016.

Ту гу, бол и пра зни ну ко ју осе ћа мо  за то бом
вре ме не мо же убла жи ти.
Увек ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Су пру га БО ЖА НА, син СА ША и ћер ка МИ КА с 
по ро ди цом

(108/226835)

2. сеп тем бра 2016. на вр -

ша ва ју се три го ди не от -

ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

МИ ЛА ДИН 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у 

на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(72/226702)

ДОБРИЛА ПАВЛОВИЋ
15. III 1950 – 5. IX 1997.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг ПЕКО са синовима САШОМ и СЛАВИШОМ

(116/4677)

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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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Рас по ло же ни сте за љу бав,
про вод и лу ди ло, али успо ри те
ма ло. Све сво је за ми сли за др жи -
те за се бе да их не ко дру ги не би
украо и ре а ли зо вао пре вас. Ове
сед ми це му чи ће вас по вре ме не
гла во бо ље.

Пу те ви су вам отво ре ни, куд
год да пла ни ра те да иде те. Кад је
но вац у пи та њу, не на да но вам
сти же ве ћа су ма – и то као по -
клон. Има те по др шку по ро ди це
и бли ских при ја те ља да оства ри -
те сво је пла но ве и же ље.

Ма ло то ле ран ци је вас не ће уби -
ти, а ства ри ће се пре о кре ну ти у
ва шу ко рист. Дав но да то обе ћа -
ње јед ног при ја те ља са да се ис -
пу ња ва и ваш жи вот ни пут се по -
ла ко пре тва ра у пут ка вр ху.

Уско ро ће те до ћи до бит них са -
зна ња и на све ће те дру га чи је
гле да ти, за то ове не де ље са мо
ми руј те и по сма трај те. Љу бав ни
за нос вас про ла зи, јер осо ба од
ко је сте оче ки ва ли љу бав ипак
ни је она ква ка кву сте је за ми -
шља ли.

При лив нов ца је ове сед ми це
ма ло ве ћи не го обич но, али и
тро шко ви су ве ћи, за то про бај те
да раз дво ји те бит но од не бит ног.
Сма њи те ко ли чи ну хра не и па зи -
те шта је де те. По вољ но ре ше ње
не ког спо ра.

До ла зи те до нов ца пре ко по сла,
хо би ја, по зај ми ца, на след ства,
али и пре ко кре ди та. Иде је су
вам сјај не, али по тра жи те струч -
ну по моћ око ула га ња. Љу бав ни
жи вот је у ма лој стаг на ци ји.

Не ула жи те и не тро ши те, по -
себ но не раз ми шља те о по ди за -
њу кре ди та. Нов ца не ће би ти ко -
ли ко оче ку је те, али до вољ но да
за вр ши те је дан озбиљ ни ји по сао.
Љу бав вам тре нут но не иде.

Оства ру је те са рад њу са стран -
ци ма, кроз за јед нич ку фир му,
не ки ор тач ки по сао или про сто
као ве ћи нов ча ни по клон да
стар ту је те. Че сто не раз у ме те
парт не ра, али си гур ни сте у ње -
го ва осе ћа ња пре ма ва ма.

При ла го ди те се тре нут ним де -
ша ва њи ма. Про јек ти ко је сте за -
по че ли ове сед ми це до би ја ју са -
свим дру ги ток и ре а ли за ци ја им
се убр за ва. Ис ко ри сти те тре ну -
так да се до мог не те же ље ног по -
ло жа ја.

Не ис ку ша вај те љу де ко је не
по зна је те до вољ но и не ис пи туј -
те гра ни це из др жљи во сти сво јих
са рад ни ка. Ко ли ко год да се бо -
ји те да ће те оста ти без нов ца, до -
би ће те и ви ше не го што оче ку је -
те. Љу бав је ва ша мо ти ва ци ја.

Ове сед ми це до ла зи до ве ли -
ких про ме на на по слу, па се
спре ми те да ра ди те чак и про ду -
же но. Све што вам је пра ви ло
про бле ме са да је иза вас. Про -
мен љи вог сте рас по ло же ња, а
по ма ло сте и упла ше ни.

Ула зи те у пе ри од ко ји обе ћа ва
бо љи по че так у све му. Ни сте се
про на шли у по слу ко ји ра ди те.
При хва ти те ре ал ност, бу ди те
објек тив ни и не бло ки рај те се бе
ло шим ми сли ма.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку

19. ав гу ста: Ми ли цу – Би ља на и Алек сан дар Ди ми три јев ски, Ана ста си -

ју – Да ни је ла и Ђу ри ца Ца ран, Рут – Чи ла и Ду шко Па пу га, Ма ри ју – Ка -

та ри на и Не ма ња Ан ђел ко вић; 20. ав гу ста: Со фи ју – Да ни је ла и Пре -

драг Цин цар, Са ру – Со ња и Де јан Смиљ ко вић; 21. ав гу ста: Вик то ри ју

– Мир ја на и Дра ган Су бо тић; 22. ав гу ста: Ему – Дра га на Ла за ров; 23.

ав гу ста: На ђу – Ма ри ја и Сло бо дан Про ле. 

До би ли си на

19. ав гу ста: Уро ша – Ма ри на и Не над Ба че вић; 20. ав гу ста: Лу ку –

Све тла на и Пе ри ца Си мић.

ВЕН ЧА НИ

20. ав гу ста: Ан дреа Мун ћан и Де јан То мић; Ива на Ма рин ко вић и Да ни -

јел Вла ду лец, Зо ри ца Бо јић и Ср ђан Па вло вић; 21. ав гу ста: Ти ја на Ле -

чеи и Жељ ко Сто ја но вић, Ана Ла ки и Ср ђан При ба но вић; 25. ав гу ста:

Ка та лин Ма рон и Зо ран Ми тић, Ми ле ни ја Ре љић и Жељ ко Пе рић, Ил ди -

ко Бар на и Ју го слав Стој ме но вић. 

УМР ЛИ

18. ав гу ста: Ми о мир Пе тро вић (1927), Јо ван ка Стој шић (1935), Мом чи -

ло Ан ђел ко вић (1951); 19. ав гу ста: Љи ља на Це нић (1953), Сми ља Ту -

лић (1922), Љу бо мир Јо ва нов (1944); 20. ав гу ста: Бо шко Ко са нић

(1952), Ран ко Ко лун џић (1955); 21. ав гу ста: Де ва Шор маз (1929), Пал

Лу ке нић (1946); 22. ав гу ста: Ла зар Вр зић (1934), Ди ми три је Га ђан ски

(1929), Сла ђа на Кар лаш (1970), Ра до мир Са ва но вић (1948), Ми лен ко

По чу ча (1951); 23. ав гу ста: Ми лан Ру жић (1944); 24. ав гу ста: Је вро си -

ма Фи ли пов (1932), Зо ра Сту пар (1938); 25. ав гу ста: Мил ка Јо ва но вић

(1928).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Укрштени слогови:Бесарабија, сара, Лоу, тона, ка, ога-

равити, БУ, Тана, Стака, Ријад, валеријана. Мини-укрштеница: пре-

града, ресторан, Олт, камо, пи, барем, л, вода, а, Алага, кл, Неро,

Ири, Анатолиј, каватина. Судоку: 789623451, 536914278,

124857639, 957146823, 418235796, 362789145, 695471382,

241398567, 873562914. Анаграми: (1) макробиотика, (2) махунарке,

(3) Мила Кунис,(4) приватна својина, (5) кинески ресторан.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО: 1. запрека, оно што одваја, 2. угоститељски објекат, 3. нај-

дужа река у Румунији – на коју страну, 4. Лудолфов број – макар мало,

иоле, 5. ознака за литар – најздравије пиће – први вокал, 6. име певача

Гагића („Због тебе”) – килолитар (скр.), 7. италијански глумац (Франко)

– језеро у Северној Америци, 8. име шаховског велемајстора Карпова, 9.

врста оперске арије.

УСПРАВНО: 1. чистина на ивици шуме, 2. трка аутомобилиста – река у

Сибиру, 3. Естонија (скр.) –  који обмањује, варљив, 4. ознака за Гвате-

малу – главни град Колумбије, 5. двопотез у шаху – основна тарифа

(скр.), 6. врста папагаја – раставни везник, 7. углађена женска особа, го-

спођа – врста цвећа, љиљан, 8. чудна, необична појава (стр.).

АНАГРАМИ

(1) БИЉНА ИСХРАНА

(3) AMEРИЧКА 

ГЛУМИЦА

(4) ОБЛИК ВЛАСНИШТВА (Е = И)

ПА  НИЈЕ  НОВА  ВРСТА

(5) УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ (Њ = Н)

СКРЕНИ,  КОСТИРАЊЕ!

(2) ЗДРАВО ПОВРЋЕ

Биљну храну једи,

маст и месо шкоди,

MO РA БИТИ KA KO

здрављу твоме годи.

Природно си лепа,

дична филмска диво,

MAНИ СЛИКУ своју,

лепша си уживо!

Пасуљ, боб и боранија

корисна је ХРАНА, KУME,

поврће ми такво прија,

a жена га скуват уме.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. историјска покрајина у Европи између Дњестра и Пру-

та, 2. горњи део чизме – шкотски фудбалски ас (Денис), 3. хиљаду кило-

грама – предлог (према), 4. обојити црном бојом, 5. Београдски универ-

зитет (скр.) – највеће језеро у Етиопији, 6. име ТВ водитељке Новковић –

престоница Саудијске Арабије, 7. лековита биљка, одољен.

УСПРАВНО: 1. свечано обећање, чврста реч код Албанаца – прекид, пре-

станак неке активности, 2. град у САД, у држави Њујорк – француска лу-

ка на Ламаншу, 3. симбол радијума – прича (лат.) – јапанска копнена ми-

ља, 4. пулс, дамар – погон за производњу вина, 5. болно вапити – бедна.

СУДОКУ

7 9 2 3

5 3 8

1 2 7

9 7 1 3

8 7

3 1 5

4 8 2

2 6 7

5 6 9 4



Већ дру ги пут за ре дом „Па -
при ки ја ду” ор га ни зу је Ак тив
же на „Со са”, а ка ко ове вред не
да ме са ме при зна ју, „врућ
кром пир” уба чен им је у ру ке
про шле го ди не.

Та да се ис по ста ви ло да осни -
ва чи ма ни фе ста ци је – чла но ви
ло кал ног удру же ња по вр та ра
(због ста ња „сте ча ја” у ко јем се
ду же вре ме на ла зе) – ни су би -
ли у ста њу да то ура де.

За хва љу ју ћи агил ним чла ни -
ца ма Ак ти ва же на „Со са”, са -
чу ва на је јед на од нај пре по -
зна тљи ви јих при вред но-ту ри -
стич ких ма ни фе ста ци ја у на -
шем окру же њу, ко ја је че тр на -
е сти пут одр жа на у не де љу, 28.
ав гу ста, у Бре стов цу.

Та да је упри ли чен са др жа -
јан про грам на пла тоу у цен -
тру се ла, у ре жи ји по ме ну тог
удру же ња и До ма кул ту ре, а
де се так про из во ђа ча је, не да -
ле ко ода тле, у пар ку, из ло жи -
ло па при ке и дру ге про из во де
по про мо тив ним це на ма.

Ра зно вр стан про грам
На кон што је „Па при ки ја ду” у
име ор га ни за то ра зва нич но
отво ри ла Мил ка Чу рић, пред -
школ ска гру па ОШ „Ол га Пе тр -
ов” пред ста ви ла се с две пле сне
ко ре о гра фи је, а по том су на сту -
пи ли и чла но ви КУД-а „Чи гра”
из Пан че ва, Опо ва и Ко ви на.

У ре жи ји по ме ну тих „Со са”,
ис пред До ма кул ту ре по ста -
вље на је ет но-пи ја ца, на ко јој
су се пред ста ви ла удру же ња
же на из Пан че ва и окол них
се ла. У не по сред ној бли зи ни
отво ре на је из ло жба фо то гра -
фи ја „Бре сто вац се дам де се тих
и осам де се тих го ди на”, а иза -
бра на је нај леп ша ет но-те зга и
„нај са ла та” од па при ке.

У ве чер њем му зич ком про -
гра му на сту пи ли су омо љич ки
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пи ја ци, док се це не не ме ња ју
из го ди не у го ди ну. 

На штан до ви ма су би ле за -
сту пље не и да ме, а Ма ри ја Ђу -
рић (67) ка же да на „Па при ки -
ја ди” ни је не ка по тра жња, за
раз ли ку од, ре ци мо, Зе ле не пи -
ја це, иа ко је па при ку про да ва -
ла за ми зер них 30-40 ди на ра. У
три на ест пла сте ни ка бе ла и цр -
ве на ни су ло ше ро ди ле, али је
на њи ви на по ла лан ца због ки -
ше ис тру ли ло ско ро пе де сет

ОДР ЖА НО ЧЕ ТР НА Е СТО ИЗ ДА ЊЕ БРЕ СТО ВАЧ КЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

„ПА ПРИ КИ ЈА ДА” ПРЕ ЖИ ВЕ ЛА И ОВУ, „ВАР ЉИ ВУ” ГО ДИ НУ

ми шље ња, јер је по не ко био и
за до во љан учин ком.

Ка да је реч о са мој се зо ни,
по вр та ри ма су ле то шње „вар -
љи ве” вре мен ске при ли ке ма -
ње-ви ше ишле на ру ку, али
тренд ра ста тро шко ва, уз стаг -
на ци ју це на, све те же под но се.

Из дво ји ли смо им пре си је
не ких од прич љи ви јих по љо -
при вред ни ка.

Алек сан дар Драк шан (36)
ка же да је ова го ди на род на,
ки ше су па да ле пра во вре ме но,
а ма ло не во ља му је за да вао
ве тар. Па при ку је за са дио на
50 ари и пла си ра је на Зе ле ној
пи ја ци за 80 ди на ра по ки ло -
гра му, док на та мо шњем кван -
та шу иде за 60 ди на ра, за ко -
ли ко је ро бу ну дио и на „Па -
при ки ја ди”. На те згу је из нео
вр сте „кур тов ка” и „бре стов -
чан ка”, ко ју је пр ви про из вео

Шест бен до ва из зе мље и ино -
стран ства при ву кло је не ко ли -
ко сто ти на по кло ни ка ур ба ног
зву ка на дру ги „Ба нат ски рок
фе сти вал”, одр жан у су бо ту,
27. ав гу ста, на пла тоу клу ба
„Зу лу” у цен тру се ла. Глав ни
ор га ни за то ри из удру же ња
„Ба нат ска сце на”, пред во ђе ни
Сло бо да ном Ста ма то вим, по -
тру ди ли су се да се на овом до -
га ђа ју оку пе ква ли тет ни из во -
ђа чи, што је и пу бли ка уме ла
оби ла то да на гра ди.

По че ло је та ко што су чла -
но ви пан че вач ког бен да под
на зи вом „Against the System”
сви ра ли об ра де слав ног са ста -
ва „Rage Against the Machine”.
Мом ци су око по ла са та пра -
ши ли у же сто ком рит му пред
сто ти нак љу ди, ко је је оче ки -
ва но нај ви ше раз др ма ла пе сма
„Killing in the Name”, чи ме је
на ја вље на до бра ат мос фе ра.

Усле дио је ау тор ски бенд
под на зи вом „Син дром”, Но -
во се ља ни ма по знат још од

про шле го ди не. Иа ко је са да у
из ме ње ном са ста ву и упр кос
мек шем зву ку, на ступ још јед -
не пан че вач ке гру пе до бро је
при хва ћен с об зи ром на уче -
ста ле апла у зе, а по себ ну па -
жњу при ву кла је буб њар ка, је -
ди на те ве че ри.

Бе о град ски „Де мист” био је
пра ва атрак ци ја. Из у зет но
ква ли те тан го тик бенд по ја -

вом и гла сом по себ но је улеп -
ша ла пе ва чи ца Дра ги ца. Трој -
ка из са ста ва „Ри ко шет” мно ге
је при јат но из не на ди ла же сто -
ком сви р ком на пра вив ши
увер ти ру хе длај не ри ма из Бу -
дим пе ште, гру пи под на зи вом
„Godgiven”. По ред ау тор ских
пе са ма, енер гич ни ма ђар ски
панк-ме тал ци из ве ли су и ну -
ме ру чу ве ног шкот ског са ста -

ва „The Exploited”. Пре ма ре -
чи ма Сло бо да на Ста ма то ва,
упо зна ва ње пре ко дру штве них
мре жа са пе ва чем Ан дра шем
био је пр ви ко рак за до го вор о
овом го сто ва њу, ко је при ву кло
и фа но ве из окол них ме ста,
по пут Вр шца и Кар лов ца. За
крај ве че ри остао је бенд
„Орест” из Бе о гра да, ко ји сви -
ра ма ло твр ђи ме тал звук.

Тех нич ка по др шка Фе сти -
ва лу био је и Дом кул ту ре, а

по мо гли су га Мо то-клуб
„Отаџ би на”, фир ме „Ми ла -
гро” д. о. о. и „Мил монт” д. о.
о. и мно ги при ја те љи ко ји су
из свог џе па фи нан си ра ли ма -
ни фе ста ци ју. 

ОДР ЖАН ДРУ ГИ „БА НАТ СКИ РОК ФЕ СТИ ВАЛ”

Но во Се ло би ло цен тар ур ба ног зву ка

да „Па при ки ја да” из го ди не у
го ди ну гу би на зна ча ју, пре
све га због по ку ша ја по је ди на -
ца да је са бо ти ра ју.

– Ве ли ким про из во ђа чи ма
ова ма ни фе ста ци ја мал те не
ви ше сме та не го што им од го -
ва ра, а би ли су ту да се фо то -
гра фи шу кад им је ко ри сти ло.
Са да има ју си гу ран пла сман,
па их то ви ше не за ни ма. Они
та ко ђе под ри ва ју ду го го ди -
шњу иде ју о фор ми ра њу кван -
та шке пи ја це. При  том, от кад
је Ку че вић пре ми нуо, удру же -
ње не ма ни ка квих ак тив но сти,
а пред сед ник скуп шти не Зо -
ран Ђу рин ме се ци ма се ни је
удо сто јио чак ни сед ни цу да
са зо ве – на вео је Драк шан.

У се...
Ва са Пе тро вић (41) ка же да је
се зо на са свим со лид на, али да
је због уче ста лих ки ша че сто
мо рао да пр ска па при ку ко ју је
за се јао на три де се так ари. По -
ред то га, до бро је про шао с бо -
ста ном. У по слу су му по ма га -
ли чла но ви по ро ди це, а па -
при ку пла си ра на ко вин ској

КУД „Жи сел”, там бу ра шки ор -
ке стар „Ко вин ски бе ћа ри” и
во кал Јо ван ка До ва тов Ђу рић. 

Све га ово га не би ло без по -
мо ћи Ме сне за јед ни це и Гра да
Пан че ва, ко ји су ор га ни за то ри -
ма, пре ма ре чи ма Мил ке Чу -
рић, по мо гли у пре ва зи ла же њу
ве ли ких про бле ма иза зва них,
пре све га, од у ста ја њи ма ма њих
ло кал них по вр та ра (због сла би -
јег ква ли те та ро бе) и бој ко том
ве ћих про из во ђа ча ко ји има ју
уна пред обез бе ђен пла сман.

Удру же ње „у сте ча ју”
И ове го ди не па при ка се у пар -
ку ша ре ни ла на све га де се так
уку сно де ко ри са них штан до ва.
Без об зи ра на ни ске це не, од -
зив ку па ца био је скро ман. На
то су про дав ци углав ном сле га -
ли ра ме ни ма уз оце ну да „Па -
при ки ја да” по ла ко али си гур но
гу би ста ри сјај. Има опреч них

Страну припремио
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по кој ни Ну сет Ку че вић, не ка -
да шњи пред сед ник ло кал ног
удру же ња по вр та ра. Овај бре -
сто вач ки про из во ђач сма тра

од сто при но са. У по слу јој по -
ма жу син, сна ја и унук Ни ко ла
(12), ко ји је глав ни ба бин „са -
рад ник”. Он ју је чак и до ве зао
трак то ром, ра ди све што за тре -
ба и не кри је же љу да се ба ви
по вр тар ством кад од ра сте.

Јон ка Пе тро вић (63) је за јед -
но с оста лим чла но ви ма по ро -
ди це за са ди ла  па при ку на по ла
лан ца зе мље. Ро ди ло је со лид -
но, али је би ло мно го по сла. На
пи та ње да ли би др жа ва не ка ко
мо гла да по мог не, од го во ри ла
је да ни шта не оче ку је, јер „сва -
ки кре дит мо ра да се вра ти” и
за то – „у се и у сво је кљу се”!

Та по ма ло отр ца на мак си ма
ни у да на шње вре ме не гу би на
ак ту ел но сти, бар кад је у пи та -
њу ба вље ње по ште ним по -
слом.



АК ТИВ НО СТИ ОД РЕ ДА ИЗ ВИ ЂА ЧА „НА ДЕЛ”

Од лич на са рад ња стар че вач ких и грч ких ска у та
На кон из у зет но успе шних
про шло го ди шњих ис ку ста ва,
дру же ње стар че вач ких и грч -
ких ска у та на ста вље но је и ове
го ди не.

Нај пре је де ле га ци ја атин -
ских из ви ђа ча зи мус по се ти ла
Стар че во и об и шла по тен ци -
јал на ме ста за одр жа ва ње за -
јед нич ког ло го ро ва ња на ред не
го ди не, а од 23. ју ла до 4. ав гу -
ста за ме ник пред сед ни ка Од -
ре да из ви ђа ча „На дел” – Мир -
ко Тру ба рац го сто вао је на та -
бо ру из ви ђач ког од ре да „Пен -
те ли” из Ати не.

Сви они за јед но су се упу -
ти ли тра јек том ка остр ву
Псе ри мос, на ко јем је та бо ро -
вао Од ред из ви ђа ча са су сед -
ног и ве ћег остр ва – Ка лим -
но са. По ред из град ње кам па,
пред став ник стар че вач ких
ска у та ис ко ри стио је при ли ку
да ужи ва у пре див ном ме ди -
те ран ском окру же њу. Он је
об и шао и ку ћу ска у та на Ка -
лим но су, као и јед ну од рет -
ких ла бо ра то ри ја за про из -
вод њу мор ских сун ђе ра. Тру -
ба рац је уче ство вао и у мно -
гим днев ним ак тив но сти ма, а
све вре ме је раз ме њи вао ис -
ку ства о из ви ђач ким ин те ре -
со ва њи ма.

– На кон све га ви ђе ног и до -
жи вље ног за кљу чио сам да
њи хов прин цип ра да на ли ку је

на шем, па сам уве рен да ће мо
на за јед нич ком та бо ру на ред -
не го ди не у Де ли блат ској пе -
шча ри с Ати ња ни ма ве о ма до -
бро функ ци о ни са ти. На ро чи -
то ако се зна да ће ска у ти из
Грч ке на је сен по но во по се ти -
ти Стар че во, ка да ће мо све то

раз ра ди ти до нај сит ни јих де -
та ља – на вео је Тру ба рац.

Стар че вач ки из ви ђач одр -
жао је и три ин тер ак тив не ра -
ди о ни це под на зи вом СПО ЈИ
(Свет ско пр вен ство озбиљ но
јеф ти них игра ча ка) и за бе ле -
жио пре ко 4.000 фо то гра фи ја.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВАН СЕ РИЈ СКЕ АК ТИВ НО СТИ ПЛА НИ НАР СКО-ЕКО ЛО ШКОГ КЛУ БА „СО КО”

СВЕ ТА ГО РА – СПОЈ ДУ ХОВ НОГ И ПРИ РОД НОГ

пре сре та ле му ле ко је су, ве ро -
ват но, од пам ти ве ка та мо шње
глав но „тран спорт но сред -
ство”, с об зи ром на то да су из -
у зет но из др жљи ве.

Сам Хи лан дар за у зи ма нај -
ве ћи по сед, го то во тре ћи ну
Све те Го ре, и од ска че од све га
оста лог. На ње му се на ла зе
ма сли ња ци, пче ли ња ци, по -
сто ји и шљи вик, ко ји је ове го -
ди не из у зет но ро дио. Ту се,
по ред оста лог, на ла зи и ма -
сли на ко ју је по са дио цар Ду -
шан, као и чу до твор на ло за
Све тог Си ме о на, уз чи ју по моћ
се ра ђа ју му шка де ца, и бу нар
Све тог Са ве. Ма на стир има и
пре ле пе ко на ке. А да све бу де
под ко нац ста ра се че тр де се -
так мо на ха, као и мно го рад -
ни ка.

На овај на чи ни пан че вач ки
пла ни на ри на пра ви ли су спој
при род ног и ду хов ног, осе ти -
ли не што за и ста по себ но, па,
пре ма њи хо вом ми шље њу, не -
ма ди ле ме да би сви тре ба ло
да оби ђу Све ту Го ру.

Дур ми тор – са вр шен ство
при ро де
На кон што су се 20. ав гу ста
вра ти ли ку ћи, чла но ви ПЕК-а
„Со ко” су на крат ко пре дах ну -
ли и већ од 25. до 28. ав гу ста

ци је ра ди, а по том сле де ће но -
ћи у Па на ги ји, ко ја се на ла зи
на 1.500 ме та ра, и ода тле на -
ред ног да на од мо ран на ста ви
пе ња ње до Ато са. По глед са
са мог вр ха је фа сци нан тан јер
је бу квал но це ла Све та Го ра на
дла ну. Та мо је ка пе ла ко ја се
још увек зи да, а пре ма не ком
ве ро ва њу баш у њој ће би ти
одр жа на по след ња ли тур ги ја.
Ле ген да ка же да је Све ти Са ва
пр ви иза шао на Атос и то бо -
со ног, па се он сма тра ро до на -
чел ни ком пла ни на ре ња. За
цео успон нео п ход но је укуп но
се дам са ти, али због су ро вог
ка ме ни тог те ре на и вру ћи не
тре ба га по де ли ти у две ета пе.
Ме ђу тим, има и оних ко ји ср -
ља ју, па ка сни је по су ста ну –
при се ћа се ис ку сни пла ни нар.

Јед на реч – Хи лан дар
У по врат ку је пан че вач ка екс -
пе ди ци ја по но во пре но ћи ла у
Па на ги ји, а по том и у ма на -
сти ру Све ти Па вле, ода кле се
за пу ти ла ка глав ном ме сту
Све те Го ре – Ка ре ји. „Со ко ли”
су об и шли и Ва то пед, нај бо га -
ти ји ма на стир на лик твр ђа ви,
и пре ко зи лот ског Естин ге на
кре ну ли ка Хи лан да ру. Док су
про ла зи ли тим ве о ма че сто
уским ста за ма, све вре ме су их

Чла но ви Пла ни нар ско-еко -
ло шког клу ба „Со ко” у то ку
ав гу ста из ве ли су две њи ма
свој стве не ак ци је на пла ни -
на ма нео пи си ве ле по те.

О то ме да је Дур ми тор
би сер при ро де ка квим се
ма ло ко мо же по ди чи ти ис -
пре да не су бај ке, а шта тек
ре ћи за Све ту Го ру.

Јед но од нај са крал ни јих
ме ста, ка да је реч о пра во -
слав ном хо до ча шћу, сме -
ште но је на тре ћем, нај и -
сточ ни јем „пр сту” грч ког
по лу о стр ва Хал ки ди ки,
пре кри ве но је жи во пи сним
шу ма ма, а „за ки ће но” мит -
ским вр хом Атосoм.

До вољ но је ре ћи са мо да
на кон та квих ис ку ста ва чо -
век ни ка ко не мо же да
оста не исти.

као „гор ске очи”, а по след њег
да на спу шта ли су се низ зип-
лајн, ду жи не пре ко осам сто
ме та ра, на ви си ни од осам сто
ме та ра и при бр зи ни од 60 ки -
ло ме та ра на час. У бли зи ни
Цр ног је зе ра, на 1.700 ме та ра
над мор ске ви си не, на и шли су
на оби ље ди вљих ма ли на фе -
но ме нал ног уку са. Све у све -
му, они су се још је дан пут уве -
ри ли да је Дур ми тор пра во са -
вр шен ство при ро де, па не тре -
ба да чу ди што је нај по се ће ни -
ји на ци о нал ни парк, а раф -
тинг на Та ри зва нич но тре ћа
свет ска атрак ци ја.

Стране припремио
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Хаскић
Млад и пер спек ти ван ха ски
има око осам ме се ци, ма ло ла -
је и во ли дру штво и игру. Тра -
жи но ви дом у ко ји би до шао с
на ме ром да по кре не уку ћа не.
Во ли шет ње и во ду, а оми ље ни
спо рт му је про вла че ње кроз
но ге и спринт кроз жбу ње.

Тре нут но се на ла зи у град -
ском при хва ти ли шту (кон -
такт те ле фон је 352-148).

Ње гов но ви вла сник мо ћи
ће пса бес плат но да чи пу је и
вак ци ни ше, а по до го во ру и
сте ри ли ше.

Шапица
Ова жен ки ца ста ра је око че ти ри
ме се ца и би ће осред ње ве ћег ра ста.
Мир на је при вр же на, а ка да за тре -
ба, до бар је чу вар и ла ја вац.

Ша пи ца је је ди на из ве ли ког ле гла
оста ла не у до мље на, док су сва ње на
бра ћа и се стре про на шле до мо ве уз
по моћ штан да у цен тру гра да.

Ње на ма ма ће уско ро би ти сте ри -
ли са на, та ко да убу ду ће не ће има ти
про бле ма с ви шком чу па ва ца у дво -
ри шту, али ова ле по ти ца мо ра уско -
ро и са ма да на ђе но ви дом. 

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ски Хи лан дар... По ред то га,
има и мно го та ко зва них ски -
то ва, ко ји ве о ма на ли ку ју на
ма на сти ре, иа ко зва нич но не -
ма ју та кав ста тус.

Пре ма ре чи ма чла на клу ба
Бра ни сла ва Ров ча ни на ути сци
су не из ре ци ви.

– Ка да смо угле да ли Атос са
ње го вих 2.303 ме тра над мор -
ске ви си не, он је, иа ко при -
кри вен у обла ци ма, су ве ре но
до ми ни рао гран ди о зно шћу.
Мно го је хо до ча сни ка и го то во
сви су као циљ има ли да на
Ато су до че ка ју Пре о бра же ње
Го спод ње. То је под ра зу ме ва -
ло ве ли ку гу жву на пу ту ка вр -
ху, па смо од лу чи ли да на тај
ва жан да тум у пра во слав ном
ка лен да ру бу де мо у Хи лан да -
ру – на во ди је Ров ча нин.

Све је до бро ор га ни зо ва но,
ста зи це обез бе ђе не, обе ле же не
и ни су тех нич ки зах тев не, али
по треб но је би ти при пре мљен
и опре мљен. Це ла Све та Го ра
је пре кри ве на шу ма ма од ли -
сто пад ног ра сти ња, а у ма њој
ме ри од че ти на ра, док је ди но
на Ато су не ма ве ге та ци је, већ
пре вла да ва ка мен.

– По жељ но је да се успон на
нај ве ћи врх не из во ди од јед -
ном, већ да се пре спа ва, нај -
пре у ски ту Све те Ане, адап та -

из ве ли тра ди ци о нал ну ак ци ју
на Дур ми то ру.

Гру пу је чи ни ло че тр на е сто -
ро љу ди, ко је је у Жа бља ку,
„нај ви шем” град ском на се љу
на Бал ка ну, на 1.456 ме та ра,
до че ка ло још пе то ро Пан че ва -
ца. Пр ви циљ би ла је Цр ве на
гре да, ви си не од пре ко две хи -
ља де ме та ра, на ко ју се по пе ло
и не ко ли ко де це.

На ред ног да на усле дио је
успон на нај ви ши Бо бо тов
Кук, на ко јем има мно го ви ше
ри зич них ста за јер не ке про -
ла зе тик уз ли ти це. Пан чев ци
су об и шли и је зе ра по зна та

Чла но ви Пла ни нар ско-еко ло -
шког клу ба „Со ко” го то во две
го ди не при пре ма ли су од ла зак
на Све ту Го ру и успон на нај -
ви ши врх – чу ве ни Атос. На тај
на чин они су спо ји ли свој из у -
зет но здрав хо би и же љу да се
упо зна ју са ма на сти ром Хи -
лан дар,  срп ским све ти ли -
штем, ме стом на ко јем су пр ве
тра го ве оста ви ли Све ти Са ва и
Сте фан Не ма ња.

На овај, мо же се ре ћи, хо до -
ча снич ки пут из Пан че ва је 12.
ав гу ста кре ну ло сед мо ро нај -
бр же при ја вље них, а тро шко ве
је сва ко сно сио из соп стве ног
џе па. Екс пе ди ци ју су, по ред
Ров ча ни на, чи ни ли пред сед -
ник клу ба Ср ђан Ни кић, као
нај мла ђи – осам на е сто го ди -
шњак Лу ка Ива но вић и ње гов
отац Де јан, за тим Иван Ма -
рин ко вић, Де јан Ра до са вље -
вић и нај ста ри ји Пре драг Фи -
ли пов.

Им по зант ни Атос
Већ на ред ног да на сед мор ка је
сти гла у грч ки Ура но по лис
ода кле је кре ну ла ка нај и сточ -
ни јем „пр сту” Хал ки ди ки ја,
ре ги ји у ко јој је сме ште но два -
де се так ма на сти ра, ко ји су ве -
ћи ном грч ки, али и ру ски, зи -
лот ски и где је, на рав но, срп -



Пр вен ство на ше зе мље у
аква тло ну одр жа но је 27. ав гу -
ста у Срем ској Ми тро ви ци. На
овом над ме та њу ТК Та миш из
на ше га гра да пред ста вио се са
22 так ми ча ра, ко ји су осво ји -
ли два на ест ме да ља.

У глав ној тр ци да на, ко ја
се са сто ја ла од јед ног ки ло -
ме тра пли ва ња и 5.000 ме та -
ра тр ча ња, нај бо ља три а -
тлон ка Ср би је Ви да Ме дић
осво ји ла је пр во ме сто, па је
та ко ти ту ла ма шам пи он ке у
ду а тло ну, крос-три а тло ну и
спринт-три а тло ну до да ла и
пе хар на ме њен нај бо љој
аква тлон ки у на шој зе мљи.
Она је овом по бе дом учвр -
сти ла пр во ме сто на ин ди ви -
ду ал ној та бе ли СТУ ку па.

Ме да ље за ТК Та миш осво -
ја ли су и: Раст ко Ра до са вље -
вић, Ду шан Лу кић, Ања Да -
ви до вић, Мар ко Гли шић, Ва -
ња Исев ски, Ог њен Пе ри шић,
Мар ко Ба бић, Бог дан Је ла ча,
Во јин Да ви до вић, Ива Бо -
жич ко вић и Сте фан Је ла ча.

Све осво је не ме да ље до но -
се бо до ве за клуп ску та бе лу
СТУ ку па, на ко јој ТК Та миш
убе дљи во во ди. Се зо на се
бли жи кра ју, па је, по ка лен -

да ру тр ка Срп ске три а тлон -
ске уни је, оста ло још над ме -
та ње на Ади Ци ган ли ји 25.
сеп тем бра.
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Пр вен ство Ср би је у ка ја ку и
ка нуу на мир ним во да ма, на
ко ме је уче ство ва ло 690 так -
ми ча ра из 28 клу бо ва, одр жа -
но је од 26. до 28. ав гу ста у
Бач кој Па лан ци. Као што су и
за по че ли так ми чар ску се зо ну,
ка ја ка ши и ка ну и сти ККК-а
Пан че во на успе шан на чин
при ве ли су кра ју ову ре зул та -
ти ма ве о ма бо га ту го ди ну.

Тре нер Ђу ри ца Лев на јић је
у овом шам пи о на ту на во ду
из вео све ка те го ри је, по чев ши
од пи о ни ра, пре ко ка де та и ју -
ни о ра, до се ни о ра. У кон ку -
рен ци ји ко ја је под ра зу ме ва ла
и уче шће свих так ми ча ра ко ји
су се не дав но вра ти ли са
Олим пиј ских ига ра у Рио де
Жа не и ру, Пан чев ци су по сти -
гли за па жен ре зул тат осво јив -
ши тре ће ме сто у укуп ном
пла сма ну у кон ку рен ци ји се -
ни о ра.

Ка ну и сти Жељ ко Пе трић и
Ду шан На стић су на де о ни ца -
ма од 200, 500 и 1.000 ме та ра у
дво кле ку осво ји ли брон за на

од лич ја у се ни ор ској кон ку -
рен ци ји. Ју ни ор Иван Сто ја но -
вић је био дру ги у К-1 на 500
ме та ра, а тре ћи на ду пло ду жој
де о ни ци. Ју ни ор ке Би ља на Ре -
лић и Ма ри ја Кри во ку ћа три -
јум фо ва ле су у тр ци дво се да на
200 ме та ра, и то и у ју ни ор ској
и у се ни ор ској кон ку рен ци ји.
Се ни ор ски че тво ро клек ККК-а
Пан че во у са ста ву Ду шан На -
стић, Жељ ко Пе трић, Бра ни -
слав Ба ти нић и Вла ди мир
Крањ чец осво јио је злат не ме -
да ље у тр ка ма на 200 и 500 ме -

та ра, а брон за но од лич је у над -
ме та њу на 1.000 ме та ра. Пан -
чев ци су има ли још јед ну про -
ве ре ну по са ду у ка нуу че тво ро -
кле ку, ко ју су чи ни ли Бра ни -
слав и Ми ро слав Ба ра ше вић,
Не над Ми ко вић и Не над То -
мић. Ова еки па је осво ји ла
брон за не ме да ље у тр ка ма на
200 и 500 ме та ра. Ју ни ор ски
че тве рац у са ста ву Алек са Лев -
на јић, Ла зар и Да ни ло Ле ко -
вић и Бо јан Ма ри ло вић за ра -
дио је сре бро у над ме та њу на
500 ме та ра, док је на ду пло ду -

жој де о ни ци био тре ћи. Европ -
ска пр ва ки ња Би ља на Ре лић
по твр ди ла је свој ре но ме у
сприн тер ској тр ци на 200 ме -
та ра, осво јив ши нај вред ни ји
тро феј, док је на 500 ме та ра за
ју ни ор ке би ла дру га иза сво је
ре пре зен та тив не парт нер ке.

Тре ба ре ћи да су сви так ми -
ча ри ККК-а Пан че во да ли
свој ве ли ки до при нос у оства -
ре њу овог од лич ног ре зул та -
та. Так ми че њем у Бач кој Па -
лан ци се зо на на до ма ћој сце -
ни је за вр ше на, али пред сто ји
ве о ма ва жна ме ђу на род на ре -
га та „Олим пиј ске на де” у Се -
ге ди ну, где ће на сту пи ти ре -
пре зен та ти вац Ср би је Алек са
Лев на јић, ко га ће пред во ди ти
тре нер ККК-а Пан че во Ђу ри -
ца Лев на јић.

СПОРТ
Петак, 2. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ta3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Мај стор ска во жња
на шег аса

По сле крат ке лет ње па у зе, про -
шлог ви кен да је на ста вље на
бор ба за бо до ве у ТЦР шам пи о -
на ту. „Нај бр жи цир кус” се пре -
се лио у Ази ју, а пр ви „окр ша ји”
на овом кон ти нен ту ви ђе ни су
на ста зи у Тај лан ду. Наш су гра -
ђа нин Ду шан Бор ко вић је по сле
овог ви кен да бо га ти ји за 21 бод,
па са да у укуп ном пла сма ну за -
у зи ма осмо ме сто са 117 по е на.

Во зач НИС-пе тр ол и Б3 реј -
синг ти ма је у пр вој тр ци стар -
то вао сед ми, а од лич ном во -
жњом то ком це ле тр ке је ту по -
зи ци ју за др жао до са мог ци ља и
та ко осво јио пр вих шест бо до ва
про шлог ви кен да. Ипак, пра ви
ау то-спек такл ви ђен је у дру гој
тр ци, на ко јој је Бор ко вић стар -
то вао с че твр те по зи ци је. Над -
ме та ње је би ло пу но уз бу ђе ња.
Наш ас је од са мог по чет ка тр ке
при ја вљи вао озбиљ не про бле ме
са ау то мо би лом, од бло ка де де -
сног точ ка, под у пра вља ња, про -
бле ма да раз ви је бр зи ну на
прав цу, а он да су га до дат но и
Ко ми ни и Вер не оште ти ли
озбиљ ним удар ци ма при ли ком
оби ла же ња. 

Ка да је Ду ца по сле два уда -
ра ња при ја вио да има про блем
с ко че њем и скре та њем уде сно,
глав ни ин же њер ти ма му је са -
ве то вао да чу ва ау то мо бил и
пу шта све ис пред се бе, али у је -
да на е стом кру гу тр ке Ду ца је
из вео по тез за пам ће ње. Ве ле -

ТР КА МА НА ТАЈ ЛАН ДУ НА СТА ВЉЕН ТЦР ШАМ ПИ О НАТ

ДУ ЦА БОР КО ВИЋ ОПЕТ НА ПО ДИ ЈУ МУ!

ји се дру ги пут у се зо ни де сио и
да ље је при су тан, а за са да се не
ви ди ре ше ње. Ду цин ау то мо -
бил на прав ци ма гу би сна гу, а
„Се ат спо рт”, ко ји кон тро ли ше
мо тор, твр ди да су и мо тор и
тур бо-па ра ме три у ре ду. С дру -
ге стра не, Б3 реј синг тим не ма
увид у рад мо то ра. Ме ха ни ча ри
Б3 ти ма ће да ти све од се бе да,
чим во зи ло стиг не у Син га пур,
от кри ју про блем и обез бе де
Бор ко ви ћу до бар ау то мо бил за
на ред ни тр кач ки ви кенд.

Сле де ћа рун да свет ске ТЦР
се ри је се одр жа ва у Син га пу ру
17. и 18. сеп тем бра, за јед но са
тр ка ма Фор му ле је дан.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ КА ЈА КА ША У СР БИ ЈИ

ПАН ЧЕВ ЦИ НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ

Страну припремио

Александар
Живковић

Про шлог ви кен да у Срем ској
Ми тро ви ци је одр жа но Пр -
вен ство Вој во ди не у га ђа њу
из се риј ске ма ло ка ли бар ске
пу шке у кон ку рен ци ји пи о -
ни ра.

Жен ска еки па СД-а „Пан -
че во 1813” у са ста ву: Ива на
Ви слав ски, Ана ста сиа Гру -
јо ски и Ма ри ја Алек сић
осво ји ла је два пе ха ра – у
тро ста ву су за ра ди ле сре -
бро, а у ле же ћем ста ву брон -
зу. У по је ди нач ном над ме -
та њу, нај у спе шни ја је би ла
Ива на Ви слав ски, ко ја је
три јум фо ва ла у тро ста ву са
232 кру га. Ана ста сиа Гру јо -
ски је би ла че твр та (205
кру го ва).

Пр вен ство Ср би је је на
про гра му 10. сеп тем бра, та -
ко ђе у Срем ској Ми тро ви ци,
а до та да ће се мла ди стрел -
ци из на ше га гра да спре ма ти
на стре ли шту ССС-а у Бе о -
гра ду, под струч ним ру ко -
вод ством тре не ра Си ни ше
Вељ ко ви ћа.

У не де љу, 28. ав гу ста, на ка -
на лу у Без да ну одр жа на је
по след ња ово го ди шња тр ка
ко ја се на ла зи у зва нич ном
ка лен да ру за да љин ско и ма -
ра тон ско пли ва ње Ср би је.

На ста зи ду гој 4.000 ме та -
ра, над ме та ло се 68 так ми ча -
ра из је да на ест клу бо ва из
Ма ђар ске, Хр ват ске и Ср би -
је, а ПК Спа р та из на ше га
гра да пред ста вљао је Ми ро -
слав Фун ћик.

Он је осво јио пр во ме сто у
гру пи пли ва ча од 20 до 24
го ди не, а злат ну ме да љу је

за слу жио и у ап со лут ној кон -
ку рен ци ји.

Срем ска Ми тро ви ца је 24.
ав гу ста би ла ор га ни за тор
„Лет њег ми тин га при ја тељ -
ства”, на ко ме се над ме та ло
око 700 мла дих атле ти ча ра
уз ра ста од се дам до ше сна ест
го ди на. За па жен успех
оства рио је и АК Та миш.

У кон ку рен ци ји два на е -
сто го ди шња ка, Урош Иг ња
је осво јио брон за не ме да ље,
и то у тр ка ма на 60 и 300 ме -
та ра. Исто вре ме но је био и
је дан од нај у спе шни јих так -
ми ча ра у ге не рал ном пла -
сма ну.

Код де вој чи ца, Ана Дра го -
је вић је осво ји ла сре бр ну ме -
да љу на 300 ме та ра, с но вим
лич ним ре кор дом ко ји са да
из но си 47,63 се кун де.

ЗЛА ТО ЗА ИВА НУ

ЈОШ ЈЕД НА ТИ ТУ ЛА ЗА ВИ ДУ

МИ РО СЛАВ НАЈ БР ЖИ

МИ ТИНГ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

мај стор ским по те зом об и шао је
чак тро ји цу ри ва ла ис пред се бе
(Ку си ри ја, Ко ми ни ја и Вер неа)
и из био на тре ћу по зи ци ју, на
ко јој је остао до кра ја тр ке, иа -
ко је кон стант но при ја вљи вао
по ме ну те про бле ме и до дат не
ви бра ци је у ау то мо би лу.

– Био је ово нај и за зов ни ји
ви кенд до са да. Ова ко те шке
вре мен ске усло ве ни сам ни кад
до жи вео. Је два се ди ше од ви -
со ке вла жно сти и тем пе ра ту ре.
Упр кос ве ли ким про бле ми ма
са ау то мо би лом, ус пео сам да
за вр шим обе тр ке, узмем бо до -
ве и поп нем се на по бед нич ко
по сто ље. Би ло би не скром но да

ка жем да ни сам за до во љан јер
ми је циљ био са мо да за вр шим
тр ке, с об зи ром на све пе хо ве
ко је сам имао у пр вом де лу
шам пи о на та. На дам се да ћу
азиј ску тур не ју на ста ви ти у за -
по че том рит му – ре као је Ду ца
Бор ко вић по сле над ме та ња.

Так ми че ње је обе ле жи ла ве -
ли ка вру ћи на. Ме ха ни ча ри су
је два из др жа ва ли рад ис под ко -
ла на бе то ну, а не ки од так ми ча -
ра су во зи ли с де ли мич но спу -
ште ним про зо ри ма, с об зи ром
на то да је тем пе ра ту ра у ау то -
мо би ли ма из но си ла 70 сте пе ни. 

Иа ко је ви кенд у Тај лан ду на
кра ју био успе шан, про блем ко -

ВЕСТ ПО ВЕСТ

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА СПРЕМНИ ЗА СТАРТ У ЕЛИТИ

ИВАН ПЕТКОВИЋ: „ИМАМ ДОБРЕ МОМКЕ”
После пет недеља тренинга,
шест контролних утакмица и
припрема обављених у Врба-
су, рукометаши Динама, са
шефом стручног штаба Ива-
ном Петковићем на челу, ста-
вљају „глазуру” на форму...
Првенство у Супер А лиги по-
чиње 10. септембра...

– Жесток темпо рада је иза
нас. Припремни период је
увек тежак и физички и пси-
хички, па морам да похвалим
момке, јер су заиста вредно
радили. Захвалио бих свима
на подршци – медијима,
Управном одбору клуба јер су
довели сва појачања која сам
желео, као и РК-у Врбас, где
смо обавили припреме и
имали фантастичне услове.
Имам добре момке у екипи –
младе, талентоване, али и ис-
кусне рукометне борце. Мо-

рамо да делујемо као ком-
пактан тим, јер само тако мо-
жемо до циља. Мислим да су
Војводина, Звезда и Метало-
пластика „виђени” у борби за
титулу, док ће се осталих де-
вет клубова борити „на једну
лопту”. Као и увек, храбро
улазимо у шампионат, жели-
мо у плеј-оф – рекао је Иван

Петковић на конференцији
за новинаре која је одржана у
среду, 31. августа, у просто-
ријама клуба.

Поред Ивошевића и Жујо-
вића, Динамо је представио и
своја нова појачања. То су ис-
кусни Иван Дистол и голман
Радован Радуловић, те млади
и перспективни Милош Бару-

џић, Саво Славуљица и Јован
Крстевски.

– Ове године ћемо имати и
други тим. Наша деца ће игра-
ти за РК Владимировац, а циљ
је да се из Друге пласирају у
Прву лигу. Желимо да проши-
римо базу, па смо зато довели
и Игора Десницу из Црвенке,
који ће бити координатор за
млађе категорије – истакао је
председник Динама Данило
Дрндарски.

Генералну пробу пред поче-
так Супер А лиге рукометаши
Динама имаће у суботу, 3. сеп-
тембра, када ће у Хали спор-
това на Стрелишту угостити
Рудар из Костолца. Ова утак-
мица почиње у 19 сати. Прва
првенствена утакмица у елити
на програму је 10. септембра,
када ће у Панчеву гостовати
Морава.
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СЕР ГЕЈ ТУ ЛИЋ, 
сту дент:
Био сам на мо ру у Па ра -
ли ји са Гим на зи јом, два
пу та днев но тре ни рам
ко шар ку на спорт ском
цен тру, а уве че са дру -
штвом из ла зим у град.
Че кам но ву школ ску го -
ди ну јер сам ове го ди не
упи сао фа кул тет.

ЛА ЗАР 
РИ СТОВ СКИ, 
уче ник:
Ле то сам про вео са ма -
мом, та том и се стром у
Со ко ба њи. По ла ко по чи -
ње но ва школ ска го ди -
на па се спре мам јер
кре ћем у тре ћи раз ред.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Уметност

Шкрабају по зиду, неваљалци.

Хм, па није баш тако.

Припремају подлогу.

Спремају скице.

Онда их пребацују на зид.

Потом наносе боје.

Слика полако добија обрисе.

Још ако је идеја добра као ова на фотки, на крају добијамо не-

што што не умеју да створе неваљали шкрабачи по зиду.

Уметност.

Опште добро

Наш бетонски стуб.

Наше жице и наши каблови.

Наше улице.

Наше комшије.

Наше куће, наши кровови.

Наш крај.

Општа правила лепог понашања која чувају бетонски стуб, жице,

каблове, улице, комшије, куће и кровове. Наш крај.

Не, наша правила.

Додатак

Два ока различитих боја. Ван главе.

Сунце на челу.

Прсти десне руке испреплетани на специфичан начин.

Јелка и срце на грудима. Црна позадина.

У свему томе може се наћи извесна симболика. Идеја.

Осим у шкработини на месту устију и носа.

Е, биће да су то додали они што не мисле на свој крај, 

шкрабачи по зиду.

АЊА ЈО ВА НО ВИЋ,
де те:
Ку па ла сам се у ба зе ну и
би ла сам на мо ру. Та мо
је би ло баш ле по, сва ки
дан смо се ку па ли и брч -
ка ли у пли ћа ку. Ипак, ове
го ди не ни сам на у чи ла да
пли вам, већ ћу сле де ћег
ле та.

Наградни конкурс

Предивно вече на обали Дунава код Новог Сада. 
Милица Петровић, Жарка Зрењанина 97а/5,

Панчево

Ова сли ка до ча ра ва истин ски осе ћај сре ће у јед ном тре нут ку. 
Ра дост, бла го слов, ле по та и сло бо да... у јед ном тре нут ку. Сан то ри ни, јул 2016.

Ср да чан по здрав, Оли ве ра Ло ци, Ја но ши ко ва 29, 26000 Пан че во

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Оливера, 
Милице, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 


