
кому ни ка ци ју с дру гим игра чи ма,
јер се игра у тимо ви ма – каже Урош.

На пита ње нови на ра како су њего -
ви роди те љи реа го ва ли на њего ву
фасци на ци ју јед ном ком пју тер ском
игром, он је одго во рио да им у почет -
ку није било све јед но, али да су
дигли руке од замер ки када су виде -
ли да Урош има кори сти од тога и да
може да зара ђу је од свог хоби ја.

За раз ли ку од њего вих број них
вршња ка, Урош не про во ди мно го
вре ме на у кафи ћи ма, већ попут пра -
вих спор ти ста вежба и стал но се уса -
вр ша ва. Једи на раз ли ка је у томе
што се њего ви тре нин зи одви ја ју за

ком пју те ром и сво де на „спа рин го -
ва ња” с коле га ма пре ко интер не та,
игре с дру гим тимо ви ма и на соло
вежба ња.

– Ако хоће те да пости же те добре
резул та те, мора те мно го вре ме на да
посве ти те оно ме што воли те и да се
стал но уса вр ша ва те. Широм све та
има те игра че који вежба ју и по десет
сати днев но и уко ли ко жели те да
буде те на њихо вом нивоу, и ви мора -
те да буде те мак си мал но посве ће ни.
Сва ко може да игра рекре а тив но, али
нема вели ких успе ха без мно го
вежба ња и одри ца ња. Због тога у мом
живо ту нема мно го места за било
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У авгу сту уче ство вао на
нај пре сти жни јем свет ском
тур ни ру у Аме ри ци

Овог месе ца путу је 
у Шпа ни ју, а иду ће годи не
у Кину

Наш 22-годи шњи сугра ђа нин Урош
Галић живи живо том на којем би му
поза ви де ли како њего ви вршња ци,
тако и ста ри ји од њега. Он одлич но
игра позна ту ком пју тер ску игри цу
„Dota 2” коју обо жа ва два на ест мили -
о на људи широм све та, нај бо љи је у
томе у Срби ји и међу 50 првих у ино -
стран ству, путу је по разним земља -
ма, зара ђу је од тога и ужи ва.

Урош се так ми чио у Руси ји и
Хрват ској, а у авгу сту је уче ство вао
на нај пре сти жни јем свет ском тур ни -
ру у игра њу игри це „Dotа 2”, који је
одр жан у Сије тлу. Захва љу ју ћи добр -
ом резул та ту који је тамо пости гао,
овог месе ца ће путо ва ти у Бар се ло ну,
а у мар ту иду ће годи не одла зи у
Кину.

Урош не запо ста вља ни сту ди ра ње
и тре нут но је на тре ћој годи ни Рачу -
нар ског факул те та у Бео гра ду. Сем
тога, он је и члан удру же ња нат про -
сеч но памет них МЕН СА, јер му је
кое фи ци јент инте ли ген ци је 156
(про се чан је 100). Јед ном реч ју,
Урош заслу жу је пажњу из више раз -
ло га.

– Мно го ми зна чи то што зара ђу -
јем од игре „Dotа”, јер ми то омо гу ћу -
је да јој се сав посве тим и да се стал -
но уса вр ша вам како бих био што
бољи. Нај ви ше волим то што је
„Dota” стра те шка игра која под јед на -
ко зах те ва доста раз ми шља ња и ком -
би но ва ња, брзе реак ци је, добро позна -
ва ње енгле ског јези ка и одлич ну

УРОШ ГАЛИЋ, НАШ СУГРА ЂА НИН ВРЕ ДАН ПАЖЊЕ

Игра ком пју тер ске игри це, зара ђу је од тога и ужи ва
шта дру го. Ја играм по шест-седам
сати днев но, а исто толи ко вре ме на
про ве дем у ана ли зи ра њу оди гра них
пар ти ја, као и поте за које сам током
њих повла чио. Немам девој ку, али
видео сам да могу да будем међу нај -
бо љи ма у све ту и због тога све оста ло
што нема везе с тим може да чека –
додао је Урош.

На пита ње коли ко може да се
зара ди од ком пју тер ских ига ра, он
је изја вио да при ма ња нај бо љих
игра ча дости жу мили он ске суме
нов ца. Урош је рекао и да су орга ни -
за то ри тур ни ра у игра њу ком пју тер -
ских ига ра мак си мал но про фе си о -
нал ни и да игра чи ма пла ћа ју све
тро шко ве, почев од ави он ских кара -
та па до исхра не и сме шта ја. Захва -
љу ју ћи томе уче сни ци ма тур ни ра
пре о ста је само да се кон цен три шу
на то како да постиг ну што боље
резул та те.

Ина че, Урош је познат у све ту „геј -
ме ра” (игра ча ком пју тер ских ига ра)
по свом ник неј му Swiftending. На
тур ни ру у Сије тлу на којем је уче -
ство вао играо је у дво ра ни пред
публи ком у којој је било 17.000 људи.
Све бор бе током тур ни ра директ но су
се пре но си ле на теле ви зи ји и пре ко
интер не та, а за так ми че ње су били
заин те ре со ва ни и број ни спон зо ри.
Урош је због тога изја вио да му је
уче шће на том тур ни ру било неза бо -
рав но иску ство.

При ли ком госто ва ња у редак ци ји
„Пан чев ца” Урош је на све оста вио
више него леп ути сак сво јом пози -
тив ном енер ги јом и опти ми змом, а
посеб но нам је било дра го када је
рекао да је као мали зара ђи вао про -
да ју ћи „Пан че вац”. Жели мо му да
наста ви да пости же добре резул та те,
да испу ни сво је сно ве и дође до свет -
ског врха.

М. Глигорић
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Урош у редак ци ји „Пан чев ца”

ЗНАЧКЕ

Мултијезички додатак у недељнику на румунском језику 
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Све смо даље 
од Евро пе

Како је могу ће да је већи на држа вља -
на Срби је неза ин те ре со ва на за ула зак
земље у Европ ску уни ју – пита ње је
које је ових дана у јед ном при ло гу
поста вио „Дој че веле”.

Овај немач ки елек трон ски медиј
под се тио је да је подр шка гра ђа на
Срби је за тај корак после пето ок то -
бар ских про ме на била изу зет но вели -
ка и да је мак си мум дости гла 2009.
годи не, када су нам уки ну те визе.
Међу тим, од тада се из годи не у годи -
ну сма њу је.

За европ ске поли ти ча ре и нови на -
ре тај пода так је изне на ђу ју ћи. За њих
је то несхва тљи во ако се узме у обзир
да је ЕУ у послед њих седам на ест годи -
на била нај ве ћи поје ди нач ни дона тор
Срби ји, јер нам је бес по врат но покло -
ни ла више од три мили јар де евра.

Из Бри се ла смо до сада доби ли
новац за здрав ство, обра зо ва ње, подр -
шку избе гли ца ма и интер но расе ље -
ним лици ма, соци јал ну поли ти ку,
јача ње прав не држа ве и про гра ме
пре ко гра нич не сарад ње.

Европ ска уни ја је нов ча но пома га ла
и наше невла ди не орга ни за ци је и дава -
ла паре за подр шку нашим меди ји ма,
јача ње енер гет ског сек то ра, као и даљи
раз вој малих и сред њих пред у зе ћа и
јача ње при ват ног пред у зет ни штва.

Пома га ла је и нашу пољо при вре ду и
кон тро лу хра не, зашти ту живот не сре -
ди не, као и обно ву попла вље них под -
руч ја и збри ња ва ње мигра на та.

Међу тим, оно што поли ти ча ри у
европ ским инсти ту ци ја ма не узи ма -
ју у обзир, јесте да је у поли ти ци
држав не зајед ни це коју засту па ју пре -
ма Срби ји било прет њи, при ти са ка и
усло вља ва ња. Наве шће мо само неке
при ме ре: кон тро ла ускла ђи ва ња срп -
ских и европ ских про пи са коју спро -
во ди ЕУ (тзв. отва ра ње погла вља) тече
знат но спо ри је него што је био слу чај
с дру гим држа ва ма. Од Срби је се тра -
жи да при зна Косо во и да при хва ти
отце пље ње дела сво је тери то ри је иако
се такав улти ма тум није поста вљао
нијед ној држа ви.

На дугач кој листи усло ва који су
поста вље ни руко вод ству наше држа -
ве нала зе се и заво ђе ње санк ци ја
Руси ји, интен зи ви ра ње бор бе про тив
коруп ци је и олак ша ва ње рада нови -
на ри ма и опо зи ци о ним меди ји ма.

Као врху нац све га, наја вље но је да
ће за две годи не гра ђа ни Срби је мора -
ти да тра же одо бре ње за ула зак у
европ ске земље, да ће због тога попу -
ња ва ти упит ни ке које ће доби ја ти
пре ко интер не та и да ће их то кошта -
ти десет евра. После тога није за чуђе -
ње што су за већи ну гра ђа на Срби је
прет ње, при ти сци и усло вља ва ња прве
асо ци ја ци је на поми ња ње Европ ске
уни је. М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Све је мање коња који јуре...

Центар града, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 3. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СРЕЋНИ СМО САМО ОНДА КАДА ОД СУТРАШЊЕГ ДАНА 

НИШТА НЕ ТРАЖИМО, А ОД ДАНАШЊЕГ СА ЗАХВАЛНОШЋУ

ПРИМАМО ОНО ШТО НАМ НОСИ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Херман Хесе

Може и поште но, али...
Живот на клац ка ли ци. Или коли ко нам поне кад мало фали да се
уме сто у пра ви укр ца мо у погре шан воз (или ауто бус), дру штве на је
поја ва коју сре ће мо сва ко днев но и на сва ком кора ку. То вам је отпри -
ли ке као да сте се роди ли у Југо сла ви ји, али у Срби ји, а не у Сло ве -
ни ји. Јер добро зна мо како се након рас па да СФРЈ живи у деже ли, а
како се живо та ри у нешто јужни јим бив шим репу бли ка ма (и покра -
ји на ма).

Поен та је у томе да се сва ког тре нут ка дога ђа ју погре шни/пра ви
избо ри, када нам се при чи ни да нам је за успех недо ста ја ло само
мало сре ће.

Тако смо, на при мер, ми, неки, ових дана на старт ном ста ја ли шту
за поје ди не лини је град ског пре во зни ка (кру жни ток на Коте жу 1)
слу чај но ушли у „двој ку” уме сто у „четр на е сти цу”. Гре шку смо напра -
ви ли можда зато што су бусе ви били пар ки ра ни један поред дру гог,
а врло могу ће и због тога што је вози ло у које смо нехо ти це упа ли
било ганц ново (доду ше, „Икар бу со во”). Шта ћете, очи рет ко кад не
поле те за визу ел ном есте ти ком. Али то је већ шира тема...

Било како било, ода тле нас је шофер ско-кон дук тер ско осо бље
одмах љуба зно пре у сме ри ло у крња ву „четр на е сти цу”. И док смо
уди са ли смр до га со ве који су допи ра ли из дуби не поро зних издув -
них инста ла ци ја наре че не крн ти је, једи на „уте ха” било је изну ре но
лице шофер ско. Про ра ди тако некад онај ђаво лак на раме ну: ха, ми
ћемо напо ље на тре ћој ста ни ци, а он, јад ни чак, мора да се зло па ти
цео бож ји (рад ни) дан...

Или мно го дуже, како кажу повер љи ви изво ри. И то за мизер ну
црка ви цу од три де се так и кусур хиља дар ки. Неки тако и по пет на ест
дана без пре да ха. И без пла ћа ња пре ко вре ме ног, под ра зу ме ва се...
На све то над ле жни фоте ља ши само сле жу раме ни ма уз шту ро обја -
шње ње да нема довољ но рад не сна ге. Исти про блем је и у ГСП-у и
дру гим нашим пре во знич ким фир ма ма.

Због тих „лепо та живо та”, гото во сви воза чи ауто бу са раз ми шља ју
да кли сну пре ко гра не. Јасно и зашто: овде дано ноћ но црка ва ју у
рас пад ну тим крше ви ма раде ћи за бед ну лову, док њихо ве коле ге по
Евро пи возе и не мисле, то јест живе као госпо да.

Е, тако би било да им се посре ћи ло, па да су се роди ли у Сло ве ни -
ји. Или, реци мо, у Чешкој, одскоч ној дасци за шофе ре до још обе ћа -
ни јих зема ља. Нарав но, запад них...

Тре ба их раз у ме ти: јед ном се живи, а патри о ти зам се не маже на
лебац. Шта сад, хоће људи да про ба ју макар да уште ка ју нешто деви -
за док не про ђе ова убо га тран зи ци ја. Лако ће се вра ти ти за тих неко -
ли ко обе ћа них годи на када нам про цве та ју руже. А веро ват но не би
ни ишли када би они што се раз вла че по „тет ки ним” ста но ви ма рав -
но мер ни је рас по ре ди ли мате ри јал на добра и више ува жа ва ли муче -
ни ке који на сво јим грба ча ма изно се терет одр жа ва ња ста бил но сти
дру штве ног порет ка, уме сто да фаво ри зу ју шушу ми ге што „вред но”
мур да ре, пот кра да ју, денун ци ра ју и увла че се међ раз не госпо дар -
ске глу те у се.

Ипак, да није све тако „ружи ча сто”, гово ре и поје ди ни све тли, али
нажа лост рет ки при ме ри да се и на овим духов но исце ђе ним про -
сто ри ма неко може обо га ти ти искљу чи во од поште ног рада.

У пита њу је сугра ђа нин (чије ће име из разу мљи вих раз ло га оста -
ти мисте ри ја), запо слен на висо кој мена џер ској пози ци ји у јед ној
овда шњој вели кој ком па ни ји. Дотле је сти гао дано ноћ ним зала га -
њем, уче њем и дока зи ва њем и пред нат чи ње ни ма, али што је за наше
пој мо ве неу о би ча је но – и пред пот чи ње ни ма. Нарав но, тре ба ло је и
да му се посре ћи, то јест да се нађе на пра вом месту у пра во вре ме,
одно сно да „убо де” пра ву фабри ку.

И, ето, пре неки дан пре се лио се у нови (тре ћи) стан. И сви су
њего ви и поште но зара ђе ни. Маша ла, од срца...

Али јед на напо ме на – поме ну та фир ма је у међу вре ме ну већин -
ски пре шла у стра но вла сни штво. Укр цао се човек у пра ви воз...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић



ОД УТОРКА ДО НЕДЕЉЕ

Седамнаести „Етно глас”
Тра ди ци о на лан фести вал
„Етно глас: сусре ти певач ких
гру па Пан че во” биће одр жан од
уто р ка до неде ље, 7–12. новем -
бра, на више лока ци ја у нашем
гра ду. Фести вал има еду ка тив -
ни и изво ђач ки карак тер, а
покре нут је с циљем афир ма -
ци је и очу ва ња тра ди ци о нал ног
народ ног ства ра ла штва и подр -
шке мла дим изво ђа чи ма.

На ово го ди шњем фести ва лу
„Етно глас” уче ство ва ће ансам -
бли и гру пе из Швај цар ске, Сло -
ве ни је, Репу бли ке Срп ске и Срби -
је, а у окви ру фести ва ла биће
реа ли зо ва на изло жба под нази -
вом „Нат пи си на етно граф ским
пред ме ти ма”, етно ло шко-ликов -
на ради о ни ца, етно му зи ко ло шка
ради о ни ца, изло жба деч јих радо -
ва, кон церт фол клор них ансам -
ба ла и кон церт певач ких гру па.

Про грам почи ње у уто рак, 7.
новем бра, у холу Град ске упра -

ве Пан че ва, у 13 сати, када ће
бити отво ре на изло жба под
нази вом „Писмо и тра ди ци ја”
– нат пи си на етно граф ским
пред ме ти ма. У сре ду, 8. новем -
бра, на истој лока ци ји, од 18.30
до 20 сати, биће одр жа на етно -
ло шко-ликов на ради о ни ца
„Писмо и тра ди ци ја”, коју ће
води ти Мари јан Мушки ња.

Тре ћег дана фести ва ла, у
четвр так, 9. новем бра, у Клу бу
Дома омла ди не, од 19 до 21
сат, биће при ре ђе на етно му зи -
ко ло шка ради о ни ца за децу
основ но школ ског узра ста, коју
ће води ти др Сања Ран ко вић.
У петак, 10. новем бра, у гале -
ри ји Дома омла ди не, у 19 сати,
биће отво ре на изло жба деч јих

радо ва под нази вом „Писмо и
тра ди ци ја”. У субо ту, 11.
новем бра, од 19 сати, у Дому
Вој ске Срби је у Пан че ву биће
одр жан кон церт фол клор них
ансам ба ла: СКУД „Петар
Кочић” из Соло тур на (Швај -
цар ска), СКУД „Видов дан” из
Љубља не, КУД „Све ти Сава” из
Звор ни ка и КУД „Стан ко Пау -
но вић НИС–РНП” из Пан че ва.
Послед њег дана, у неде љу, 12.
новем бра, у дво ра ни „Апо ло”
Дома омла ди не, од 17 сати,
биће пред ста вље на књи га
„Пева ње из вика” ауто ра др
Дими три ја Голе мо ви ћа. У раз -
го во ру ће уче ство ва ти Дру штво
за него ва ње тра ди ци о нал ног
пева ња из вика из Нове Варо -
ши и др Сања Ради но вић.
Фести вал ће бити завр шен кон -
цер том певач ких гру па на
којем ће уче ство ва ти: СКУД
„Видов дан” из Љубља не, Жен -
ска гру па пева ча из Риб ни це
(Кра ље во), Мушка гру па пева -
ча „Срп ски божур” из Риба ше -
ви не (Ужи це), Јован ка и Љубо
Мијај ло вић из Брве ни це
(Рашка), ансамбл леј ки КУД
„Учи тељ Момир” из Трсте ни -
ка, КУД „Шума ди ја” из Гор њег
Мила нов ца, Гру па пева ча Кул -
тур ног цен тра Куче во и КУД
„Стан ко Пау но вић НИС–РНП”.

У орга ни за ци ји фести ва ла су
уче ство ва ли КУД „Стан ко Пау -
но вић НИС–РНП” и Дом омла -
ди не Пан че во, а финан сиј ску
подр шку обез бе дио је Град
Пан че во. М. М. В.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа у
Вој во ди ни, кон стант но ради
на про ши ре њу бога тог спек -
тра сво јих услу га, због чијег
ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и
ста нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци услу -
га Заво да „Пан че вац” има ју
при ли ку да субо том ура де
ултра звуч ни пре глед абдо ме -
на и мале кар ли це, који оба -
вља ради о лог др Љуби ца
Лазић из Кли нич ког цен тра
Срби је. Довољ но је рећи да
др Љуби цу Лазић коле ге сма -
тра ју јед ним од нај бо љих
дијаг но сти ча ра у нашој
земљи. Уско ро ће, тако ђе
субо том, заин те ре со ва ни
моћи да ура де и све врсте
ултра звуч них пре гле да срца,
рачу на ју ћи и пре глед сон дом
пре ко јед ња ка (ТЕЕ). И за ову
услу гу анга жо ван је један од
воде ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
Томић, кар ди о лог, док тор
меди цин ских нау ка и маги -

стар кар ди о ло ги је са Инсти -
ту та „Деди ње”. Од новем бра
ће субо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ради ти др
Горан Митев ски из пан че вач -
ке Опште бол ни це, а гине ко -
ло шке – др Јован Рудић из
ГАК „Народ ни фронт”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се
и по томе што у хема то ло -
шко-био хе миј ској лабо ра -
то ри ји те уста но ве паци јен -
ти већи ну вери фи ко ва них,
кон тро ли са них и суми ра -
них резул та та могу доби ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки и
Пан че ва ца бира Завод „Пан -
че вац”, посеб но онда када је
нео п ход но ура ди ти пре гле де

и ана ли зе на јед ном месту и
доби ти резул та те што пре. С
тим у вези, тре ба под се ти ти
и на то да се у Заво ду, при -
ме ра ради, све врсте лекар -
ских уве ре ња изда ју за мак -
си мал но два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе, као и о додат ним
погод но сти ма које оства ру ју
сви они који посе ду ју лојал -
ти кар ти це Ауто-цен тра
„Зоки”, погле дај те на рек-
лам ним стра на ма акту ел -
ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су ујед но и бро -
је ви путем којих се зака зу -
ју пре гле ди. Ново сти
може те пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 3. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац” 
први у све му

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст 
на про те тич ке услу ге

Од самог отва ра ња,
кра јем про шле годи не,
Цен тар за хит ну и
реста у ра тив ну сто ма -
то ло ги ју „Нико дент
медик” исти че се по
ква ли те ту услу га, сав-
ре ме ној опре ми, про -
фе си о нал ном и љуба -
зном осо бљу и при-
јат ном амби јен ту.

Осим тога, све већи
број наших сугра ђа на
одлу чу је се за услу ге
ове сто ма то ло шке
орди на ци је, којом руко во ди
др Ђор ђе Нико лић, због
атрак тив них цена и могућ но -
сти пла ћа ња на одло же но.

Због вели ког инте ре со ва ња
наших сугра ђа на и сугра ђан ки,

у „Нико ден ту” су
одлу чи ли да
поно во покре ну
акци ју у окви ру
које сви они
који ма су нео п -
ход не услу ге из
обла сти про те ти -
ке оства ру ју пра -
во на чак 30%
попу ста.

Иско ри сти те
ову при ли ку и
зака жи те пре -
глед путем теле -

фо на 064/21-75-056. Овај
савре ме ни и модер но опре -
мље ни цен тар нала зи се пре -
ко пута ста ре роб не куће, у
Ули ци Мак си ма Гор ког 2.

Д. К.

Два на ест група
из целе земље

Кон цер ти 
на три лока ци је

Два де се ти међу на род ни фести -
вал „Пан че вач ки дани духов не
музи ке” биће одр жан од 3. до
5. новем бра у Све то у спен ском
хра му, Пре о бра жен ском хра му
и Све то сав ском дому, у орга -
ни за ци ји Пан че вач ког музич -
ког дру штва.

Ове годи не је то удру же ње на
град ском кон кур су у обла сти
кул ту ре доби ло нешто више
нов ца, што му је омо гу ћи ло да
напра ви мало бога ти ји про -
грам и дове де више хоро ва из
целе Срби је, као и камер ни хор
Цркве Св. Спи ри до на Чудо -
твор ца из Трста.

– Сам јуби леј, два де сет годи -
на, добра је при ли ка да се у два
кон церт на дана сусрет ну неки
од нај бо љих хоро ва у нашој
земљи. Ове годи не, на нашу
радост, два на ест хоро ва уче ству -
је на фести ва лу, а про грам је
обо га ћен изло жбом и окру глим
сто лом – рекла је мр Вера Цари -
на, дири гент ки ња ПСЦПД-а.

Овом при ли ком биће речи о
инклу зи ји, о писа њу музи ке и
о томе коли ко хор ска музи ка и
само пева ње пома жу у раз во ју
чове ко ве лич но сти на при ме -
ру инклу зив ног хора „Срце у
јабу ци”. На ту тему ће гово ри -
ти дири гент тог хора Олги ца
Илић Митев ски и дефек то лог
Добри ла Јова но вић, која је вео -
ма иску сна у раду са осо ба ма
оме те ним у раз во ју.

Како мр Вера Цари на обја -
шња ва, циљ ове мани фе ста ци -
је од самог почет ка јесте да се
при ка жу раз ли чи ти хоро ви
који изво де духов ну музи ку–
деч ји, вели ки, камер ни, мешо -
ви ти и жен ски, што ће овог
пута бити и постиг ну то.

– Прве кон церт не вече ри у
Све то у спен ском хра му насту -

пи ће хор из Новог Сада, који
ће нам при ка за ти нај са вре ме -
ни ју духов ну музи ку из Фин -
ске, Швед ске и Енгле ске. Чуће -
мо и врхун ски деч ји хор из
Ваље ва, који је осво јио све прве
награ де ове годи не. Они дола -
зе с новом музи ком савре ме -
них ауто ра, што је нама и циљ.
Раду је мо се да може мо да
пред ста ви мо ново на пи са не
ком по зи ци је срп ских ауто ра да
не би оста ле забо ра вље не –
исти че мр Вера Цари на.

Међу вели ким бро јем музич -
ких фести ва ла у нашем гра ду
„Пан че вач ки дани духов не
музи ке” успе ли су да изгра де
тра ди ци ју дугу два де сет годи на.

– Кроз духов ну музи ку сва -
ко има могућ ност да дотак не
онај интим ни моме нат у коме
ће наћи пут до духов но сти
моли тве, јер духов на музи ка и
јесте пева на моли тва – каже
дири гент ки ња ПСЦПД-а.

У петак, 3. новем бра, у 18
сати, биће при ре ђе но све ча но
отва ра ње у Све то сав ском дому,
као и изло жба коју је при ре дио
Нема ња Вујић. На отва ра њу ће

пева ти Пан че вач ко срп ско
цркве но певач ко дру штво с
Деч јим хором и под млат ком
Дру штва. Од 19.30 у Све то у -
спен ском хра му биће при ре ђен
кон церт хоро ва: Сабор не цркве
у Новом Саду „Св. Геор ги је”
(дири гент: Бог дан Ђако вић),
„Обре но вач ке девој ке” ЦОТК
ТЕНТ из Обре нов ца (дири гент:
Вио ле та Нена дић) и Цркве Св.
Спи ри до на Чудо твор ца из
Трста (дири гент: Ана Каи ра).

Дру гог дана фести ва ла, 4.
новем бра, од 18 сати, у Све то -
сав ском дому биће одр жан окру -
гли сто на тему „Зна чај духов не
пое зи је и хор ског пева ња за децу
и инклу зив не хоро ве”, на којем
ће уче ство ва ти мр Вера Цари на;
Бор ја на Стра жме ште ров, хоро -
во ђа; Добри ла Јова но вић, дефек -
то лог; Олги ца Илић Митев ски,
дефек то лог и хоро во ђа; Вања
Уро ше вић, дири гент, и Ведра на
Дабо вић, песни ки ња из Црне
Горе. Исте вече ри биће пред ста -
вље ни нот ни збо р ник и ком пакт-
диск аутор ке Ведра не Дабо вић,
када ће госто ва ти деч ји хор
„Хаџи Рувим” из Ваље ва (дири -

гент Вања Уро ше вић) и инклу -
зив ни хор „Срце у јабу ци” из
Јабу ке (дири гент и руко во ди лац:
Олги ца Илић Митев ски). Од
19.30 у Пре о бра жен ском хра му
насту пи ће Цркве но певач ко дру -
штво – хор „Пре по доб ни Роман
Слат ко по јац” (дири гент: Татја -
на Крга), деч ји цркве ни хор
„Хаџи Рувим” из Ваље ва (дири -
гент: Вања Уро ше вић), вокал ни
ансамбл „Сион” из Срем ске
Каме ни це и мешо ви ти хор
„Пре по доб ни Рафа и ло Банат -
ски” из Зре ња ни на (дири гент:
Сен ка Мили са вље вић).

Послед њег дана биће одр жа -
на све та литур ги ја у оба пан -
че вач ка хра ма. У Све то у спен -
ском хра му, од 9.30, пева ће
вокал ни ансамбл „Сион” из
Срем ске Каме ни це, а у Пре о -
бра жен ском хра му у исто вре -
ме духов ну музи ку изве шће
цркве ни хор Хра ма Све те Пет -
ке из Пожа рев ца (дири гент:
Љиља на Ракић).

Покро ви те љи фести ва ла су
Град Пан че во, Пре о бра жен ски
храм и Све то у спен ски храм.

М. Марић Велич ко вић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ДАНИ ДУХОВ НЕ МУЗИ КЕ

МЕСТО СУСРЕ ТА НАЈ БО ЉИХ 
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„Моћ наших мисли” назив је
предавања о хомеопатији –
медицини будућности заснова-
ној на вибрацији, које ће у
понедељак, 6. новембра, од 19
сати, у Градској библиотеци
одржати Јелена Виторовић,
дипл. хомеопата и Бахов прак-
тичар.

Како је најавила Сандра Ста-
нојевић, председница удружења

„Направи корак”, које органи-
зује овај едукативни скуп, при-
сутни ће имати прилику да се
упознају с принципима лече-
ња који лече болесника, а не
болест.

– Видећемо колика је моћ
наших мисли и на који начин
нас болест позива на промену.
Холистичким приступом хоме-
опатије у лечењу човека као

целине и отклањањем узрока
болести симптоми сами неста-
ју. Ово је једна нежна, али вео-
ма моћна врста медицине која
на сасвим природан начин вра-
ћа здравље и склад на свим
нивоима – најавила је Стано-
јевићева, која ће бити модера-
тор предавања.

Улаз на догађај је слободан.

Д. К.

У ПОНЕДЕЉАК У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Предавање о хомеопатији



Пред став ни ци Демо крат ске
стран ке Срби је из Пан че ва
Мили ца Бар бу и Милош Ђурин
уче ство ва ли су на Свет ском
кон гре су мла дих и сту де на та,
који је одр жан од 14. до 22.
окто бра у Сочи ју у Руси ји.

Свет ском кон гре су мла дих и
сту де на та при су ство ва ло је
25.000 људи из целог све та, то
јест поло ви на уче сни ка била је
из Руске Феде ра ци је, а дру гу
поло ви ну чини ли су гости из
185 зема ља.

Кон грес је све ча но отво рио
пред сед ник Руске Феде ра ци је
Вла ди мир Путин, а на три би -
на ма и деба та ма уче ство ва ли
су пред сед ник руске Држав не
думе Вја че слав Воло дин, ми-
ни стар ино стра них посло ва

Руси је Сер геј Лавр ов, порт па -
рол Мини стар ства ино стра них
посло ва Мари ја Заха ро ва и
мно ги дру ги.

Како нам је рекла Мили ца
Бар бу, порт па рол ДСС-а, пре
кон гре са у Сочи ју пред став ни -
ци Демо крат ске стран ке Срби је

посе ти ли су Сева сто пољ на
Кри му.

– Деле га ци ја Демо крат ске
стран ке Срби је има ла је сусре -
те и с пред став ни ци ма „Мла де
гар де”, под млат ка Пути но ве
„Једин стве не Руси је”. Сарад ња
омла ди не ДСС-а и „Мла де гар -
де” тра је седам годи на, а дого -
во ре но је да та руска омла ди -
на посе ти Бео град и ДСС, када
ће раз го ва ра ти о уна пре ђе њу
даље сарад ње – изја ви ла је
Мили ца Бар бу за наш лист.
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Очекујемо да политички лидери поштују жртве прошлих
сукоба и да искрено промовишу помирење на западном
Балкану, које је од суштинског значаја за стабилност,
мирну будућност и просперитет. Политички лидери тре-
ба да предводе све напоре за превазилажење тешког
наслеђа прошлости и да конструктивно иницирају међу-
собно поверење, дијалог и толеранцију.

(Портпарол Европске комисије Маја Коцијанчић,
„Бета”, 30. октобар)

* * *
Агенција за борбу против корупције започела је у овој
години 15 ванредних контрола пријављене имовине и
прихода функционера. То се ради на основу информаци-
ја које добијамо између секторске сарадње саме Агенци-
је, других државних органа, затим притужби физичких и
правних лица или на основу информација из медија...
По завршетку контроле обавестићемо јавност о резулта-
тима. Не постоји рок у којем морамо да завршимо ван-
редну контролу, она зависи од околности случаја, од тога
шта се проверава, укрштања података.

(Директорка Агенције Мајда Кршикапа, 
„Танјуг”, 28. октобар)

* * *
Свако лицитирање са датумима избора напросто је депла-
сирано. У овом тренутку нико са сигурношћу не зна када
ће бити одржани редовни градски избори, а камоли да
ли ће истовремено бити и ванредни парламентарни избо-
ри. Не знам ништа о томе и не желим да тврдим да ли ће
их бити или не.

(Расим Љајић, министар трговине 
и лидер СДПС-а, „Курир”, 30. октобар)

* * *
За разлику од тога како су друге земље реаговале на јед-
нострано проглашење независности Косова, Србија је
принципијелна и исто тако не прихвата било какве јед-
ностране акте било где у свету, укључујући Каталонију.
Наша позиција је сасвим јасна. 

(Министар спољних послова Ивица Дачић, 
РТС, 27. октобар, РТС)

Ма, шта ми ре че!

ЧЕКА СЕ НОВА МЕДИЈ СКА СТРА ТЕ ГИ ЈА

СЛУ ША ТИ СТРУ КУ

кален дар ске годи не рас пи су ју
кон кур се, да би они који доби -
ју сред ства могли да их рас по -
ре де на целу годи не, а и тиме
би се омо гу ћи ло несме та но
функ ци о ни са ње меди ја. Важан
део тица ће се и аутор ских пра ва,

где су пред ло же на боља реше -
ња. Има мо и део који се одно -
си на диги та ли за ци ју меди ја,
која је у току – изја ви ла је Маја
Рако виц.

Љиља на Смај ло вић (УНС)
напу сти ла је гру пу због лич ног

про те ста након име но ва ња
новог држав ног секре та ра за
инфор ми са ње, Дали ла Љуби -
чић (Асо ци ја ци ја меди ја) није
била задо вољ на мето до ло ги јом
рада, Недим Сеј ди но вић (Коа -
ли ци ја нови нар ских и медиј -
ских удру же ња) иза шао је због
уве ре ња да је рад у датим окол -
но сти ма обе сми шљен, а Дејан
Нико лић (неза ви сни екс перт)
зато што су се већ пову кли
пред став ни ци јед них од нај ве -
ћих нови нар ских удру же ња. О
њихо вим раз ло зи ма за напу -
шта ње Рад не гру пе, након три
месе ца кон струк тив ног рада,
Маја Рако виц каже:

– Не знам шта је моти ви са -
ло оне који су нас напу сти ли,
јер је за медиј ске про фе си о -
нал це ово при ли ка да ути чу на
будућ ност меди ја у нашој
земљи... Али сви ми који смо
оста ли, а има нас два на е сто ро,
про фе си о нал ци смо и људи
који ма је стру ка на првом
месту, ника ко поли ти ка. Ми
ћемо и даље посве ће но ради ти
на тек сту стра те ги је и про ћи
ћемо кроз сав мате ри јал како
бисмо изву кли нај бо ље од свих
доса да шњих, па и њихо вих
пред ло га.

Маја Рако виц, која је у Рад -
ној гру пи испред Одбо ра за
елек трон ске меди је При вред -
не комо ре Срби је и Удру же ња
радио-ста ни ца РАБ Срби ја,
оце ни ла је као зло на мер не
тврд ње поје ди них бив ших чла -
но ва Рад не гру пе да су пре о -
ста ли чла но ви „сате ли ти вла -
сти”.

Она је на кра ју раз го во ра
рекла како се нада да ће стру -
ка бити задо вољ на овим доку -
мен том, који ће бити на сна зи
до 2023. годи не.

Страну 
припремила

Марина 
Димитрић

ДЕМО КРАТ СКА СТРАН КА СРБИ ЈЕ

Сусрет с поли тич ким врхом Руси је

НАРОД НА СТРАН КА

Ана Мар ко вић 
у Глав ном одбо ру

На осни вач кој скуп шти ни
Народ не стран ке, кра јем
окто бра у Бео гра ду, за чла на
Глав ног одбо ра иза бра на је
Пан чев ка Ана Мар ко вић,
дипло ми ра ни пси хо лог.

Како се наводи из пан че вач -
ког ини ци ја тив ног одбо ра те
стран ке нај ва жни ја су наче ла:
модер на и раз вој на еко ном ска
поли ти ка, под сти ца ње пред у -
зет ни штва и подр шка пољо -
при вре ди као витал ној стра те -
шкој гра ни. Народ на стран ка
се зала же и за поми ре ње наци -
о нал них и гра ђан ских иде ја у
Срби ји, као и за вој ну неу -
трал ност земље, уз бес ком -

про ми сну бор бу за соци јал ну
прав ду.

Наве де но је и да је за пред -
сед ни ка стран ке јед но гла сно
иза бран Вук Јере мић, а пот -
пред сед ни ци су: Мио драг
Алек сић, Сини ша Кова че -
вић, Сан да Рашко вић Ивић,
Здрав ко Понош, Све то зар
Чиплић и Нико ла Јова но вић.

На кра ју, Ини ци ја тив ни
одбор Народ не стран ке у
Пан че ву пози ва све заин те -
ре со ва не, хра бре, вред не и
одлуч не сугра ђа не да им се
при дру же и јаве путем имеј -
ла: narodnastranka.pance-
vo@gmail.com.

ПРО МО ЦИ ЈА ЗБОР НИ КА

Срби и нова свет ска
рав но те жа

Про мо ци ја збор ни ка „Срби
и нова свет ска рав но те жа”
који је при ре дио Пан че вац
Јован Гла мо ча нин биће одр -
жа на у четвр так, 2. новем бра,
у 19.30, у чита о ни ци Град ске
библи о те ке.

Збо р ник садр жи 18 науч но -
струч них радо ва више ака де -
ми ка, док то ра нау ка и истак -

ну тих јав них лич но сти, а
основ не теме су: „Крах савре -
ме ног запад ног либе ра ли зма
и екс пан зи ја ствар не демо -
кра ти је у земља ма саве за
БРИКС-а, са посеб ним освр -
том на поло жај савре ме не
Срби је” и „Поре кло пра-Срба
и Пра сло ве на као ства ра ла ца

нај ста ри је циви ли за ци је и
писме но сти”.

Уче сни ци ће, поред Гла мо -
ча ни на, бити и чла но ви руских
ака де ми ја из Москве, Санкт
Петер бур га и Кри ма Олег Дзи -
за, Дра го љуб Антић, Вла ди мир
Кршља нин и Сло бо дан Јар че -
вић. Гости про мо ци је биће ата -
ше за кул ту ру Амба са де Руске
Феде ра ци је у Бео гра ду Алек -
сеј Моро зов, као и пред став -
ни ци више удру же ња.

Гла мо ча нин је рекао да је
основ на оце на да се савре ме -
ни запад ни либе ра ли зам
изро дио у сво ју супрот ност и
да је због тога дожи вео крах.

– Радо ви обу хва та ју две
гру пе пита ња. Прву гру пу
чине ана ли зе савре ме ног
запад ног либе ра ли зма с вла -
да ви ном лихвар ског финан -
сиј ског капи та ла и екс пан зи -
ју у земља ма БРИКС-а, са
освр том на поло жај Срба, а
дру гу гру пу пита ња чине тео -
ри је о нај ста ри јем поре клу
Срба и Сло ве на као ства ра ла -
ца и носи ла ца циви ли за ци је
и писме но сти, са обра дом
пита ња настан ка Хрва та, све -
то са вља, про бле ма пра шта ња
и дру гих наци о нал них и исто -
риј ских вред но сти – изја вио
је Гла мо ча нин и позвао сугра -
ђа не на ову про мо ци ју.

Нај ва жни је је да се
про фе си о нал но ути че
на бољу медиј ску
сли ку

Јав на рас пра ва у
јану а ру

Мини стар за кул ту ру и инфор -
ми са ње Вла дан Вуко са вље вић
недав но је изја вио да ће Медиј -
ска стра те ги ја бити ура ђе на до
кра ја годи не. Иако су Рад ну
гру пу за изра ду тог доку мен та
недав но напу сти ла чети ри од
16 чла но ва, то тело наста вља
рад на изра ди тог важног доку -
мен та. Ово је за наш лист
потвр ди ла Маја Рако виц, чла -
ни ца Рад не гру пе над ле жног
мини стар ства, и дода ла да оче -
ку је да ће тај важан посао успе -
ти да завр ше до поме ну тог
рока.

– Уве ре на сам да ће текст
бити готов до кра ја годи не, а у
јану а ру оче ку је мо јав ну рас -
пра ву. Надам се да одла зак
поје ди них чла но ва неће зна чај -
но ути ца ти на наш даљи рад на
изра ди овог доку мен та. Послу
смо при сту пи ли одго вор но и
посве ће но. Инси сти ра ћу да у
доку мент уђе све оно о чему
сам с коле га ма прет ход них
годи на раз го ва ра ла, а с циљем
да се, изме ђу оста лог, про ме не
и одре ђе ни зако ни, како би на
кра ју све било у скла ду са
европ ским стан дар ди ма и спе -
ци фич но сти ма меди ја у Срби -
ји... Доста смо били посве ће ни
и делу који се тиче про јект ног
суфи нан си ра ња меди ја, јер
сма тра мо да ту има мно го про -
пу ста. Јед на од иде ја је била и
да се локал не само у пра ве оба -
ве жу да у првим месе ци ма

Двери Панчево критикују то
што још није решено питање
исплате неизмирених потра-
живања радницима пропалих
друштвених предузећа и пози-
вају надлежне да помогну.

Након пет година од обећања
још увек није познато да ли је
ишта исплаћено оштећеним
радницима некадашњих преду-
зећа попут „Тесле”, „Петроре-
монта” и других пропалих фир-
ми. До сада су се у више наврата
састајали представници Мини-
старства финансија и синдика-
та тих приватизованих друштве-
них предузећа, а у записницима
с тих састанака сваки пут се
наводи да ће надлежна мини-
старства наћи адекватан начин
за исплату заосталих потражи-
вања радницима пропалих фир-
ми односно за плате, отпремни-
не, повезивање радног стажа...,

да ће за поједине фирме пред-
ложити адекватан социјални
програм, да ће покушати да нађу
начин да се радницима отпише
стари дуг за струју и да се оним

радницима којима је струја
искључена она укључи док се
наведени проблеми не реше.

– На последњем састанку,
који је одржан 2014. године,

Министарство привреде обаве-
зало се да ће у року од седам
дана формирати радну групу
за решавање проблема неис-
плаћених зарада и да ће она
имати рок од 15 дана да пред-
ложи критеријуме за исплату
заосталих зарада, као и прио-
ритете и кораке које је неоп-
ходно предузети да би се реа-
лизовала исплата, укључујући
и списак прописа које треба
донети. То још није учињено –
каже Милутин Илић, члан
Главног одбора Двери.

Двери подсећају и да је још
2012. године донета уредба на
основу које је требало евиден-
тирати сва дуговања радници-
ма у Србији на основу извр-
шних пресуда за потраживања
из радних односа у друштве-
ним предузећима која су оста-
ла неизмирена.

ДВЕРИ ПАНЧЕВО

За исплату заосталих потраживања

Милутин Илић
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Сва ког 8. новем бра Пан че во обе ле -
жа ва Дан гра да, у знак сећа ња на
1818. годи ну, када је срп ска вој ска
под вођ ством капе та на Петра Ара чи -
ћа осло бо ди ла град и при по ји ла га
мати ци Срби ји. На тај дан Град орга -
ни зу је све ча ну ака де ми ју на којој се
уру чу ју новем бар ске награ де сугра -
ђа ни ма који су оства ри ли зна чај не
резул та те у разним обла сти ма.

Пита ли смо сугра ђа не шта је Град,
по њихо вом мишље њу, у про те кло
вре ме радио добро, где има про пу ста
и у ком сме ру би могао да се уна пре -
ди у наред ном пери о ду.

ЗОРАН ИЛИЋ, пот пред сед ник 
Удру же ња рок музи ча ра Пан че ва:

– Оно што ми се чини у одно су на
рани је годи не, јесте да је мало више
нов ца издво је но за кул ту ру. То је лепа
ствар. Дефи ни тив но се види по неким
про гра ми ма који су нови и неким ста -
рим који су се поно во акти ви ра ли.
Што се тиче инфра струк ту ре, у то се
не раз у мем нај бо ље. Било би лепо да
се цен тар гра да мало више одр жа ва.
Има мо леп парк, али може да буде
још леп ши. Волео бих да се одбор ни -
ци мање сва ђа ју у Скуп шти ни, а да се
мало више дого ва ра ју. То пору чу јем
и опо зи ци ји и вла сти. Као музи чар,
желео бих што више кон це ра та на

отво ре ном, а пре све га да они буду
доступ ни свим гра ђа ни ма.

МИЛО РАД ВУЛИН, пен зи о нер:
– Могло би мно го тога да се уна -

пре ди у нашем гра ду. И даље се доста
чека на свим шал те ри ма, као да се
ништа није про ме ни ло. Да не при ча -
мо о неза по сле но сти. Нешто се и ради
по том пита њу, али то није довољ но.
Гене рал но се више ула же у Бео град
него у оста ле гра до ве, па и у Пан че -
во. Тре ба ло би да се да при ли ка мла -
ди ма, да се поспе ши мала при вре да
и да се не држе мла ди као запо сле ни
по месец дана, па да их затим посло -
дав ци отпу сте.

НЕДЕЉ КА ПРЕ ЛИЋ, спре ма чи ца:
– При мет но је да се мало ради ло

на улеп ша ва њу гра да. Гене рал но се
види да се ради нешто. Мислим да би
тре ба ло мало сре ди ти ста ре фаса де,
као што се оне негу ју у земља ма у
ино стран ству. Уз то што су оро ну ле,
оне у ова квом ста њу нису ни без бед -
не, пого то во у зим ском пери о ду.
Рађе ни су и неки путе ви, али је то све
на нивоу крпље ња.

ИВАН КА ГОЛУ БОВ, пен зи о нер ка:
– Ради се у нашем гра ду јако мно -

го. Доста пра тим путем теле ви зи је

шта се деша ва. Мислим да би можда
могло ипак мало више обра ти ти
пажњу на нас ста ре људе, да нам се
помог не, као и деци која су оме те на
у раз во ју. Сва ка помоћ је добро до шла.

ХАНИ ШОПОВ, рад ни тара пе ут 
у Герон то ло шком цен тру:

– Могла би да се мало поја ча ју
сред ства за зајед нич ке про јек те где
дола зи до инте гра ци је мла дих и ста -
рих. Можда је потреб на мало већа
подр шка ста ри ма у финан сиј ском
сми слу. Тако ђе, деци тре ба јако пуно.
Ускра ћен им је кул тур но-забав ни
живот. Чини ми се да недо ста је тај
садр жај. Али морам да при ме тим да
се на томе ради и да је Град гене рал -
но почео да ула же више. Кон крет но
је рено ви ран пут у Ули ци Моше Пија -
де ка Коте жу.

ДАР КО ДАБИЋ, хемиј ски тех ни чар:
– Не видим неке спе ци јал не про ме -

не. Могло би мало више да се уло жи у
рено ви ра ње деч јих игра ли шта, јер
нису довољ но без бед на. Има доста
неас фал ти ра них ули ца. Могло би се
уло жи ти у отва ра ње неких нових
фабри ка и обез бе ђи ва ње рад них места,
јер има мно го неза по сле них.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

И. ГОЛУБОВН. ПРЕЛИЋ Х. ШОПОВ Д. ДАБИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА БИ МОГЛО ДА СЕ УНА ПРЕ ДИ У ПАН ЧЕ ВУ?

Мање сва ђе, више дого во ра

М. ВУЛИНЗ. ИЛИЋ

ХРОНИКА

Прва изме на про гра ма посло ва ња
ЈКП-а „Зеле ни ло” за 2017. годи ну с
финан сиј ским пла ном и прва изме на
Посеб ног про гра ма кори шће ња капи -
тал них суб вен ци ја из буџе та Гра да за
2017. годи ну – била је сле де ћа тач ка
днев ног реда. Дру гим реба лан сом
град ске касе, усво је ним 31. авгу ста,
за ово јав но пред у зе ће пове ћа на су
сред ства у укуп ном изно су од
3.888.897 дина ра. Укуп но пла ни ра ни
при хо ди пред у зе ћа за 2017. годи ну
про јек то ва ни су у изно су од
514.091.903 дина ра, а пла ни ра на
добит је 1.685.326 дина ра.

С обзи ром на то да Аген ци ја за сао -
бра ћај више не посто ји и да посло ве
које је она оба вља ла сада врши Секре -
та ри јат за урба ни зам, гра ђе вин ске,
стам бе но-кому нал не посло ве и сао бра -
ћај, мења се и Одлу ка о так си пре во зу
пут ни ка на тери то ри ји гра да. Ради се
о козме тич ким изме на ма, али ће мора -
ти да их усво је и пред став ни ци гра ђа -
на у град ском пар ла мен ту, баш као и
Нацрт одлу ке о изме на ма Одлу ке о
локал ним кому нал ним так са ма.

На Скуп шти ни гра да биће изме ње -
на и допу ње на Одлу ка о послов ном,
мага цин ском про сто ру и гара жа ма
Гра да Пан че ва, а одбор ни ци ма ће
бити пред ста вљен и начин спро во ђе -
ња јав ног кон кур са за име но ва ње
дирек то ра ЈКП-а „Зеле ни ло”. Уз при -
ја ву ће сва ки кан ди дат под не ти доку -
мен та и дока зе разних врста, изме ђу
оста лог и доказ да му није изре че на
мера без бед но сти у скла ду са зако ном
којим се утвр ђу ју кри вич на дела, и то:

оба ве зно лече ње нар ко ма на, алко хо -
ли ча ра, пси хи ја триј ско лече ње...

Већ ни ци су дали сагла сност за
закљу че ње спо ра зу ма о регу ли са њу
међу соб них пра ва и оба ве за изме ђу
Пан че ва и бео град ског Гра ђе вин ског
факул те та у реа ли за ци ји Уго во ра о
изра ди тех нич ке доку мен та ци је за
радо ве на мосту у Бре стов цу на путу
ка кам пу „Јабу ков цвет”. Послед ња
тач ка днев ног реда под ра зу ме ва ла је

Донет Нацрт кадров ског
пла на Град ске упра ве

Кон курс за име но ва ње
дирек то ра ЈКП-а „Зеле ни ло”

Нацрт одлу ке о буџе ту Гра да за 2018.
годи ну био је прва тач ка днев ног реда
сед ни це Град ског већа 26. окто бра. По
про јек ци ји, тре ба ло би да се град ска
каса састо ји од при хо да и при ма ња у
изно су од 4.831.366.552 дина ра, а рас -
ход на стра на има ће сле де ћу струк ту -
ру: 4.064.189.928 дина ра – теку ћи рас -
хо ди; 469.176.624 дина ра – изда ци за
нефи нан сиј ску имо ви ну и 298.000.000
– изда ци за отпла ту глав ни це и набав -
ку финан сиј ске имо ви не.

Пред лог одлу ке о буџе ту Гра да упу -
ћен је Скуп шти ни гра да Пан че ва на
раз ма тра ње и доно ше ње.

Изме на про гра ма кори шће ња 
суб вен ци ја
Потом је пред ста вљен Нацрт кадров -
ског пла на Град ске упра ве, Град ске
слу жбе за буџет ску инспек ци ју, Слу -
жбе интер не реви зи је Гра да Пан че ва,
Град ског пра во бра ни ла штва и Струч -
не слу жбе заштит ни ка гра ђа на гра да
Пан че ва за 2018. Побро ја на су рад на
места слу жбе ни ка у ГУ, па је уку пан
број извр ши ла ца 261, наме ште ни ка у
ГУ је 11... Пла ни ра се при јем у рад ни
однос још 29 извр ши ла ца на нео д ре -
ђе но вре ме у Град ској упра ви због
пове ћа ња оби ма посла. И о ово ме ће
конач ну реч дати одбор ни ци.

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕЋА

О БУЏЕ ТУ ПАН ЧЕ ВА У 2018. ГОДИ НИ И ПРО ГРА МИ МА ПОСЛО ВА ЊА

Више од 150 уче сни ка 
и гости ју

На мени ју гове ђа супа,
јуне ћи гулаш, меша на
сала та...

Тре ћи гастро ном ски дога ђај „Наши
сло ве нач ки спе ци ја ли те ти” одр жан је
28. окто бра у про сто ри ја ма Мађар -
ског кул тур но-умет нич ког дру штва
„Пете фи Шан дор”. Било је више од
150 уче сни ка и гости ју из сло ве нач -
ких дру шта ва из Пан че ва, Бео гра да,
Кови на, Вршца, Гуду ри це, Под го ри -
це, као и из Школ ског цен тра из Пту -
ја у Сло ве ни ји. При сут ни су били
гене рал ни кон зул Репу бли ке Сло ве -
ни је у Кла ген фур ту Милан Пре дан,
пред сед ник Наци о нал ног саве та сло -
ве нач ке наци о нал не мањи не у Срби -
ји Саша Вер бич, као и пред став ни ци
Гра да Пан че ва, Бео град ске над би ску -
пи је и мно ге лич но сти из јав ног и кул -
тур ног живо та Пан че ва.

Уче сни ци ово го ди шњег реви јал ног
так ми че ња спре ми ли су гости ма
зани мљив мени, на којем су били
гове ђа супа с резан ци ма од пала чин -
ки (целе сти на) на шта јер ски начин,
јуне ћи гулаш с пален том на пре ко -
мур ски начин, меша на сала та на сло -
ве нач ки начин и колач „мела ни ја”.
Ручак су спре ма ли уче ни ци уго сти -
тељ ске стру ке из шко ла из Пан че ва,
Вршца и Пту ја, уз над зор сво јих про -
фе со ра и дома ћи на из Удру же ња Сло -
ве на ца и МКУД-а „Пете фи Шан дор”.
Ква ли тет спре мље них јела струч ни

жири је оце нио висо ком оце ном, а то
су потвр ди ли и гости који су били на
зајед нич ком руч ку.

Том при ли ком је про мо ви сан нови
колач – поти ца, назван „мела ни ја”,
који поред основ них састо ја ка по
рецеп ту ри Ести ке Радић у себи има
ора хе и лешни ке из Сло ве ни је. Про -
фе со ри и ђаци из Био тех нич ке шко -
ле из Пту ја током про гра ма раз ме њи -
ва ли су инфор ма ци је и иску ства из
обла сти гастро но ми је с коле га ма из
Пан че ва и Вршца.

Мани фе ста ци ја има вели ку уло гу у
про мо ви са њу сло ве нач ке тра ди ци о нал -
не кухи ње, а ове годи не је има ла посе -
бан зна чај јер је орга ни зо ва на у скло пу
про гра ма обе ле жа ва ња пето го ди шњи -
це посто ја ња и успе шног рада пан че -
вач ког Удру же ња Сло ве на ца „Логар ска
доли на”. Пре ма речи ма Јоси па Вебе -
ра, пред сед ни ка Удру же ња и глав ног
орга ни за то ра овог дога ђа ја, мани фе -
ста ци ја је про те кла у нај бо љем реду,
одзив уче сни ка је био вео ма добар, а
наред не годи не се оче ку је дола зак још
већег бро ја гости ју: оних из удру же ња
Сло ве на ца из зема ља у окру же њу, а
посеб но из Сло ве ни је.

Ово го ди шњи гастро ном ски дога ђај
помо гли су Кан це ла ри ја за сло ве нач -
ку дија спо ру из Љубља не, Наци о нал -
ни савет сло ве нач ке наци о нал не
мањи не у Срби ји, Град Пан че во, меса -
ра „Бур јан” и МКУД „Пете фи Шан -
дор”. Наред ни про гра ми које ће у
новем бру орга ни зо ва ти пан че вач ко
удру же ње Сло ве на ца јесу „Гла зар је ви
дани”, поет ско вече сло ве нач ког кан -
та у то ра Пете ра Андре ја и „Дани сло -
ве нач ког фил ма”. С. Т.

НАШИ СЛО ВЕ НАЧ КИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ

Успе шна про мо ци ја 
тра ди ци о нал не кухи ње

при хва та ње анек са Уго во ра о зајед -
нич ком финан си ра њу радо ва пре ма
Глав ном про јек ту јав ног осве тље ња
држав ног пута на Ново се љан ском
путу. Пот пи сни ци су ЈП „Путе ви
Срби је”, као инве сти тор, и Град Пан -
че во, као суфи нан си јер.

Сана ци ја тере на за мале спор то ве
Већа ње 30. окто бра запо че то је пред -
ста вља њем пред ло га про јек та „Сана -

ција спорт ског тере на у ОШ ’Брат -
ство-једин ство’ у Пан че ву”. Покра -
јин ски секре та ри јат за спо рт и омла -
ди ну рас пи сао је кон курс за
финан си ра ње посеб них про гра ма –
про је ка та изград ње, одр жа ва ња и
опре ма ња спорт ских обје ка та у АП
Вој во ди ни, а општи циљ поме ну тог
доку мен та из пан че вач ке основ не
шко ле јесте сана ци ја тере на за мале
спор то ве, који се кори сте нај че шће за
руко мет и мали фуд бал. Вред ност
пред ло же ног про јек та је 2.400.000
дина ра с ПДВ-ом, а иде ја је да се 80
одсто финан си ра из буџе та покра јин -
ског секре та ри ја та.

Потом је про ме не дожи вео финан -
сиј ски план Месне зајед ни це Кача ре -
во. Укуп ни при хо ди тре ба да буду
7.448.306 дина ра. За мате ри јал за
посеб не наме не биће издво је но укуп -
но 170.000 дина ра, а став ка поправ ки

Уз при ја ву ће сва ки 
кан ди дат за дирек то ра 
јав ног пред у зе ћа под не ти
доказ да није лече ни 
нар ко ман или алко хо ли чар.

и одр жа ва ња згра да уве ћа на је за
71.046 дина ра.

На кра ју је изме њен и финан сиј -
ски план Месне зајед ни це Банат ски
Бре сто вац за 2017. Пла ни ра ни су
укуп ни буџет ски при хо ди у изно су од
3.260.200. На рас ход ној стра ни нема
већих изме на, а од тога одсту па пози -
ци ја теку ћих поправ ки и одр жа ва ња
згра да и обје ка та, која се уве ћа ва за
283.000 дина ра, као и износ пред ви -
ђен за енер гет ске услу ге: уку пан
буџет за ову наме ну сада је 240.000
дина ра.

Уско ро тре ба оче ки ва ти и сле де ћу
сед ни цу Скуп шти не гра да.

С. Трај ко вић



ЖОЗЕФ ЛОН ЧАР, МАР КЕ ТИН ШКИ МАГ

Круг је затво рен
годи напо ме на – за допри нос
уна пре ђе њу при вре де. Сигу ран
сам је да ово прво доде ље но
при зна ње било ком мар ке тин -
шком после ни ку не само у
Пан че ву већ и у Срби ји. Посто -
је сиг на ли да ова кон ста та ци ја
важи и за про стор бив ше Југо -
сла ви је, што ме чини посеб но
поно сним.

Непре ста но ства ра, па је
логич но да има раз ра ђе не пла -
но ве за дане који сле де.

– За јуби ла ран, 80. број часо -
пи са „Табу” иза бра ли смо
осам де се то ро људи из све та
мар ке тин га и при вре де, које
смо назва ли А-репре зен та ци -
јом тржи шта мар ке тин шких
услу га. Они, на пре ко три ста
стра на, пишу на тему: када сам
ула зио у свет мар ке тин га и
данас; гово ре о себи, али самим
тим и о раз во ју при вре де и
мар ке тин га. То нема ни у јед -
ном уџбе ни ку! Хоће мо да пока -
же мо да ради мо да бисмо
живе ли, а не обр ну то. За све -
ча ност 8. новем бра ми је прво
било пону ђе но пет седи шта;
пошто су чел ни ци гра да чули
ко ће доћи из ака дем ског све -
та и при вре де – доби ли смо два
реда. Уз то, ако ми Бог да сна -
ге и духа, окон ча ћу про је кат
„Ћири лич на кућа”. Осе ћам да
бих се тиме оду жио мом оцу
Мари ја ну, носи о цу Орде на
рада, да бих пока зао да сам му
био досто јан син – поен ти ра
Жозеф Лон чар.

С. Трај ко вић

живот но дело; Саве зна при -
вред на комо ра и При вред на
комо ра Вој во ди не доде ли ле су
му пове ље с пла ке та ма за изу -
зе тан допри нос раз во ју при вре -
де; Еко ном ски факул тет Уни -
вер зи те та у Бео гра ду, пово дом
педе се то го ди шњи це од осни ва -
ња, уру чио му је пла ке ту за изу -
зе тан допри нос раз во ју факул -
те та; При вред на комо ра Срби је
доде ли ла му је јав но при зна ње
за раз вој истра жи ва ња у мар -
ке тин гу, а Савез удру же ња еко -
ном ских про па ган ди ста Југо -

сла ви је јед но од два посеб на
при зна ња за изу зе тан допри нос
раз во ју југо сло вен ске при вред -
не про па ган де.

Какав спи сак, и то вео ма
скра ћен! Зани ма ло нас је како
Лон чар дожи вља ва то што је
ово го ди шњи лау ре ат. Он каже:

– Јако сам поно сан на ову
награ ду: њу сма трам за сво је
нај ве ће достиг ну ће. Живим
седам де сет годи на у Пан че ву,
поште но сам се давао и видим
да је иден ти фи ко ван зна чај
ово га што радим, а посеб но ми

У про шлом бро ју недељ ни -
ка писа ли смо о тако зва ним
агро е ко ло шким мера ма које
су наста ле као одго вор на
нега тив не после ди це што
пољо при вре да има по био -
ди вер зи тет и живот ну сре -
ди ну, а самим тим и по
соци о е ко ном ски раз вој, људ -
ско здра вље и бла го ста ње.

У вези с тим, ЕУ из годи -
не у годи ну све више пажње
посве ћу је очу ва њу сво јих
при род них и људ ских ресур -
са. Да би побољ ша ли и уна -
пре ди ли посто је ће ста ње
живот не сре ди не, у окви ру
Зајед нич ке пољо при вред не
поли ти ке (CAP) покре ну то
је више про гра ма који подр -
жа ва ју тако зва но зеле но раз -
ми шља ње. Ове про гра ме
могу кори сти ти раз ли чи ти
субјек ти дру штва – науч но -
и стра жи вач ке инсти ту ци је,
мала и сред ња пред у зе ћа
(SME), невла ди не орга ни за -
ци је (NGO), локал не само у -
пра ве, држав не инсти ту ци -
је и дру ги.

Један од таквих је про -
грам LIFE. Про грам LIFE је
финан сиј ски инстру мент
ЕУ за живот ну сре ди ну,
зашти ту при ро де и кли мат -
ске акци је. Овај про грам је
пред ви ђен за пери од
финан си ра ња од 2014. до
2020. Про грам LIFE има

буџет од око 3,4 мили јар де
евра, а финан си ра ино ва -
тив не про јек те који пред -
ста вља ју нове тех ни ке и
мето де. Ове „тра ди ци о нал -
не” врсте про је ка та допу њу -
ју „инте гри са ни” про јек ти
који ком би ну ју LIFE финан -
си ра ње с дру гим изво ри ма
подр шке како би мак си ми -
зи ра ли свој ути цај на вели -
ком под руч ју. LIFE финан -
си ра ње подр жа ва ју два
финан сиј ска инстру мен та:
Фонд за при род ни капи тал
(NCFF) и При ват но финан -
си ра ње за енер гет ску ефи -
ка сност (PF4EE).

Поред тога, LIFE про јек ти
могу пру жи ти тех нич ку
помоћ, оја ча ти капа ци те те и
спро ве сти при прем ни рад за
зако но дав ство у обла сти жи-
вот не сре ди не. Они тако ђе

могу пре не ти ини ци ја ти ву
Европ ског соли дар ног кор -
пу са пру жа ју ћи могућ ност
мла дим људи ма да се у њих
укљу че. За овај про грам могу
се при ја ви ти и субјек ти ван
ЕУ, с тим што у кон зор ци ју -
му који при ја вљу је пред лог
про јек та мора бити нај ма ње
један субје кат из ЕУ.

У окви ру про гра ма LIFE
посто је два пот про гра ма.
Први пот про грам, за живот -
ну сре ди ну, укљу чу је при о -
ри тет не обла сти: LIFE при -
ро да и био ди вер зи тет, LIFE
живот на сре ди на и ефи ка -
сност ресур са и LIFE Envi-
ronmental governance &
information. У дру ги пот -
про грам, за кли мат ске
акци је, укљу че не су сле де -
ће при о ри тет не обла сти:
LIFE убла жа ва ње кли мат -
ских про ме на, LIFE адап та -
ци ја кли мат ских про ме на и
LIFE упра вља ње кли мом и
инфор ма ци је.

Како наво де поје ди ни
изво ри, Срби ја би у новем -
бру од Европ ске коми си је
могла да доби је зеле но све -
тло за кори шће ње прет при -
ступ не помо ћи из про гра ма
IPARD за пољо при вре ду.
IPARD је прет при ступ ни
про грам Европ ске уни је, а
када је реч о Срби ји, он
покри ва исти пери од фи-

нан си ра ња као и LIFE про -
грам од 2014. до 2020.
IPARD је састав ни део IPA
(Инстру мент прет при ступ -
не помо ћи, енг. Instrument
for Preaccession Assistance)
одно сно њего ва пета ком по -
нен та, која се одно си на
рурал ни раз вој. Уко ли ко се
то деси, IPA се може кори -
сти ти и за финан си ра ње
уче шћа у ЕУ пот про гра ми -
ма које покри ва LIFE про -
грам и Копер ни кус (енг.
Copernicus) про грам.

С обзи ром на то да инве -
сти ци о не потре бе сек то ра
зашти те живот не сре ди не у
Срби ји знат но пре ва зи ла зе
доступ не наци о нал не и IPA
фон до ве, даље финан си ра -
ње је могу ће надо ме сти ти
кори шће њем про гра ма као
што је LIFE и њему слич ни.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Које врсте про је ка та 
финан си ра ЕУ?

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ДОБИТ НИ ЦИ НОВЕМ БАР СКЕ НАГРА ДЕ 
ЛОН ЧАР И ЈОВИЋ

Има ли ијед ног ста нов ни ка
нашег гра да који није чуо за
Жозе фа Лон ча ра, бренд-
-мај сто ра пре по зна тљи вог у
целом све ту? Можда и има,
али сигур но је да нема осо бе
која није барем виде ла рекла -
му, ако већ није оку си ла „Јуви -
та ну”, „Бон жи ту”, „Соја ви ту”...
Или на кров ста ви ла цреп
„Поти сја” из Кањи же.

Наш Пан че вац Лон чар је од
ових, али и мно гих дру гих про -
из во да, напра вио брен до ве:
пот пи сао је 640 про је ка та у
сфе ри мар ке тин га. Одр жао је
64 кре а тив не ради о ни це у тра -
ја њу од јед ног до два де сет јед -
ног дана, као и на десе ти не
више ча сов них пре да ва ња, без
мате ри јал не надок на де, на
факул те ти ма у Бео гра ду, Бања -
лу ци, Ско пљу… Књи гу „Њего -
во вели чан ство купац: како се
води про је кат мар ке тин шких
актив но сти” обја вио је 1997.

Лон чар је 1971, као нај мла -
ђи члан на пла не ти, при мљен
у Међу на род но удру же ње про -
па ган ди ста (IAA). Про фе си о -
нал ну кари је ру је запо чео у
Фабри ци ави о на „Утва”. Био je
једа на ест годи на члан Свет ског
саве та IAA; исту пио је из Удру -
же ња 24. мар та 1999, на дан
почет ка НАТО агре си је. Часо -
пис „Табу” покре нуо је 2002.

Добит ник је број них дома -
ћих и стра них награ да и при -
зна ња: Sertificate of merit IAA
са црве ном знач ком; награ да
УЕПС-а „Чедо мир Џом ба” за

Про фе сор Михај ло Јовић један
је од добит ни ка ово го ди шње
Новем бар ске награ де, и то за
изу зет не успе хе у обла сти обра -
зо ва ња. Од 1997. годи не је
стал но запо слен у Музич кој
шко ли „Јован Бан дур” у Пан -
че ву, где пре да је на одсе ку за
трзач ке инстру мен те. Пре шест
годи на био је про гла шен за
про фе со ра годи не, а са сво јим
уче ни ци ма и инди ви ду ал но до
сада је осво јио око чети ри сто
награ да.

За свој рад каже да га одли -
ку је кон ти ну и тет и то што је
успе шан на гита ри, там бу ри и
ман до ли ни, али и у камер ној
музи ци и у вође њу орке стра.

• Да ли сте се изне на ди ли
када сте сазна ли да сте номи -
но ва ни за Новем бар ску награ -
ду гра да Пан че ва?

– Доста људи пра ти мој рад.
Поред тога што радим у шко -
ли, имам и доста насту па са
ансам блом „Коло” од 2014.
годи не. За њих сам са сво јим
орке стром, који чине Пан чев -
ци, сви рао цело ве чер ње кон -
цер те са по осам коре о гра фи -
ја. То је вео ма зна чај но, јер од
Мак се Попо ва, који је тако ђе
био наш сугра ђа нин, није изве -
ден такав кон церт, а то је било
пре шезде сет годи на. Тако ђе,
радим са школ ским там бу ра -
шким орке стром „Невен” од
2013. годи не, Там бу ра шким
орке стром Пан че ва од 2014.
годи не и орке стром КУД-а
„Стан ко Пау но вић” про те клих
пет годи на.

• Коли ко вам зна чи ова
награ да коју доде љу је град у
којем живи те?

– Ово ми је нај зна чај ни ја
награ да, јер нај те же је бити све -
тац у сво јој паро хи ји. Није да
нисам имао при зна ња од гра да
Пан че ва, јер водим и Там бу ра -
шки орке стар „Пау но вић”, који
је врло успе шан, а све је то део
педа го ги је. Без тог неког иску -
ства које се ната ло жи ло, не бих
могао све то да постиг нем.

• На шта сте у свом доса да -
шњем раду нај ви ше поно сни?

– Поно сан сам на сво је уче -
ни ке који сада мај стор ски сви -
ра ју, међу који ма има оних
који сви ра ју и са мном. Поно -

сан сам када их видим да су
одра сли и да су ста са ли у зре -
ле лич но сти, да раз ми шља ју на
пра ви начин, да пра ве раз ли ку
изме ђу оно га што је вред но и
шта није. На њих сам нај ви ше
поно сан. Дра го ми је када их
видим, мно ги су пора сли, али
дођу да ме посе те мно го пута.
Наша дужност као педа го га је
и да напра ви мо добру публи -
ку. Мало број ни међу њима
завр ше ака де ми је и дођу до
тога да буду про фе си о нал ци.

• Ваши уче ни ци пости жу
сјај не резул та те на ско ро свим
так ми че њи ма. У чему је тај на?

– Јако је битан репер то ар
који се ода бе ре за уче ни ка.

Про це ни ти шта тај уче ник
може да изне се и коли ко ту
посто ји ризи ка и на осно ву тога
при ла го ди ти шта њему нај ви -
ше одго ва ра. Ја у сушти ни не
волим так ми че ња, али ипак на
њима деца има ју при ли ку да
се дока жу. Они воле да насту -
пе и осво је неку награ ду. Мени
је нај ва жни је да то њима не
буде стре сно. Исто као што не
желим да им није дан испит не
буде стре сан. Зна ње лежи у
темељ но сти. У теме љи ма који
про из во де да после сам раз ми -
шљаш и закљу чу јеш.

• Коли ко вам зна чи када
ваши уче ни ци ста са ва ју у врсне
музи ча ре?

– Рекао сам мојим уче ни ци -
ма који су са мном поче ли да
сви ра ју у ансам блу „Коло” да
је то у ран гу ула ска у репре -
зен та ци ју. Они су, нарав но,
схва ти ли све вео ма озбиљ но.
Тако ђе, када сам почео да
водим Там бу ра шки орке стар
Пан че ва, знао сам да неки,
иако су вео ма тален то ва ни,
нису били спрем ни да при хва -
те кла сич ну музи ку на пра ви
начин и да се посве те томе.
Међу тим, у орке стру је њихов
тале нат дошао до изра жа ја.
Успео сам један део тих мла -
дих људи да вас пи там и да
изву чем на пра ви пут, да цене
пра ве вред но сти, да зна ју шта
је то умет ност.

• Ода кле вам воља и енер ги -
ја за све актив но сти?

– Из љуба ви и вели ког рада. 

М. М. В.

МИХАЈ ЛО ЈОВИЋ, ПРО ФЕ СОР ТРЗАЧ КИХ ИНСТРУ МЕ НА ТА

Кон ти ну и тет у раду кључ успе ха

Град ски жири за доде лу при зна ња је после раз ма тра ња
при спе лих пред ло га о кан ди да ти ма за нај ви ше пан че -
вач ко при зна ње – Новем бар ску награ ду – донео јед но -
гла сну одлу ку да се она у 2017. годи ни доде ли Жозе фу
Лон ча ру, за изу зе тан успех у обла сти при вре де, и Михај лу

Јови ћу, за изу зет не успе хе у обла сти обра зо ва ња. Биће
им уру че на на све ча ној сед ни ци Скуп шти не гра да 8.
новем бра.

Менаџ мент и редак ци ја „Пан чев ца” им чести та ју на
награ ди!



Недав но је у окви ру мани фе -
ста ци је „Ново сад ска јесен”
одр жа на пре зен та ци ја про -
гра ма „За чисти је и зеле ни је
шко ле у Вој во ди ни” за школ -
ску 2017/2018. годи ну у
Спорт ско-послов ном цен тру
„Вој во ди на”, у орга ни за ци ји
Покра јин ског секре та ри ја та
за урба ни зам и зашти ту
живот не сре ди не, Покра јин -
ског секре та ри ја та за обра зо -
ва ње, про пи се, упра ву и наци -
о нал не мањи не – наци о нал не
зајед ни це, Покра јин ског сек-
ре та ри ја та за енер ге ти ку, гра -
ђе ви нар ство и сао бра ћај и
Покра јин ског секре та ри ја та
за соци јал ну поли ти ку, демо -
гра фи ју и рав но прав ност
поло ва. Том при ли ком је упу -
ћен јав ни позив свим вас пит -
но-обра зов ним уста но ва ма с
тери то ри је АП Вој во ди не да
се при кљу че овој вео ма зна -
чај ној покра јин ској акци ји.

Пан че вач ке основ не и
сред ње шко ле, као и врти ћи,
и ове годи не ће моћи да се
при кљу че вели кој еко ло шкој
кам па њи „За чисти је и зеле -
ни је шко ле у Вој во ди ни”. Реч
је о про гра му који је пре
девет годи на покре нут са иде -
јом да се у шко ла ма и локал -
ним зајед ни ца ма широм Вој -
во ди не подиг ну свест и лич на
одго вор ност за бри гу о живот -
ној сре ди ни. Недав но је у вла -
ди АП Вој во ди не пот пи сан
спо ра зум с новим парт не ри -
ма, тако да ће вој во ђан ски
мали ша ни и у школ ској
2017/2018. бити у при ли ци да
дају допри нос раз во ју еко ло -
шке све сти на тери то ри ји
наше покра ји не. Пот пи сни ци
овог доку мен та иста кли су да
фор ми ра ње еко ло шке кул ту -
ре није нима ло лак зада так и

да је због тога про грам „За
чисти је и зеле ни је шко ле у
Вој во ди ни” вео ма битан.

Ову еко ло шко-еду ка тив ну
кам па њу покре ну ли су Пок-
ра јин ски секре та ри јат за
урба ни зам и зашти ту живот -
не сре ди не и Покра јин ски
секре та ри јат за обра зо ва ње,
про пи се, упра ву и наци о нал -
не мањи не – наци о нал не
зајед ни це, у сарад њи с Покре -
том гора на Вој во ди не, а од
ове годи не парт не ри су им и
Покра јин ски секре та ри јат за
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и
сао бра ћај и RECAN – фонд за
повра ћај и реци кла жу лимен -
ки. Сарад ња ће се интен зи ви -
ра ти у сег мен ту еду ка ци је у
обла сти зашти те живот не
сре ди не и енер гет ске ефи ка -
сно сти.

Пре ма речи ма над ле жних
у Покра ји ни, овај еду ка тив ни
про грам, иако је наме њен

вас пит но-обра зов ним уста но -
ва ма и оства ру је се углав ном
у њима, има ширу уло гу у
зајед ни ци. Јача ње све сти,
дуго роч но побољ ша ње одно -
са цело куп ног ста нов ни штва
пре ма живот ној сре ди ни и
ства ра ње чисти јег и зеле ни -
јег амби јен та основ ни су
зада ци кам па ње. До сада,
током ових осам годи на, пре -
ко 450 пред школ ских уста но -
ва, основ них и сред њих шко -
ла уче ство ва ло је у овој
акци ји, а доде ље но је 235
награ да за нај у спе шни је реа -
ли зо ва не актив но сти.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 3. новембар 2017.
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ОРГАНИЗОВАН СТРУЧ НИ СКУП У РЕГИ О НАЛ НОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КОМО РИ

ТОКО ВИ ОТПА ДА У СРБИ ЈИ

Уче ни ци и настав ни ци ОШ
„Бран ко Ради че вић” недав но су
орга ни зо ва ли низ актив но сти
пово дом обе ле жа ва ња Дана
хра не, који се сла ви 16. окто -
бра широм све та. Колек тив и
ђаци већ годи на ма тим пово -
дом при ре ђу ју сајам хра не у
школ ском зда њу, а ове годи не
је та мани фе ста ци ја одр жа на
под нази вом „Ал’ се некад
добро јело, баш”. Како кажу у
шко ли, основ на иде ја при орга -
ни зо ва њу ова кве мани фе ста ци -
је јесте да се код уче ни ка, који
су ујед но били изла га чи и дегу -
ста то ри, про ду бе сазна ња о
здра вој исхра ни и ука же на
зна чај очу ва ња тра ди ци је.

На лепо уре ђе ним штан -
до ви ма биле су изло же не

кифли це, штру дле, кроф не,
сит ни кола чи, про је и пите,
тако да су уче сни ци били у
при ли ци да ужи ва ју у слат -
ким и сла ним банат ским
ђако ни ја ма про ша ра ним
воћем, чоко ла дом, сиром и
месом. Орга ни за то ри с
поно сом исти чу да је поме -
ну та акци ја осно ва ца и овог
пута изне дри ла пози тив ну
енер ги ју, за коју су били
заслу жни ђаци и њихо ви
роди те љи. Сред ства при ку -
пље на од про да је дома ћих
про из во да биће упо тре бље -
на за изград њу лет ње учи о -
ни це у школ ском дво ри шту.
Ово го ди шњи гости сај ма
били су вршња ци из дома
„Спо ме нак”.

ОДР ЖАН САЈАМ ХРА НЕ

Банат ске ђако ни је

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Удру же ње гра ђа на „Алтер на -
ти ва за без бед ни је хеми ка ли -
је” спро ве ло је истра жи ва ње у
окви ру кам па ње „Ток сич ни
рачун”, чији резул та ти пока зу -
ју да ско ро сви фискал ни рачу -
ни у Срби ји садр же хеми ка ли -
ју бис фе нол А, за коју је
дока за но да штет но ути че на
плод ност, рад ендо кри ног
систе ма и да иза зо ва алер гиј -
ске реак ци је на кожи итд.

Лабо ра то риј ском ана ли зом
узо ра ка утвр ђе но је да се ова
опа сна мате ри ја нала зи у тер -
мал ним папи ри ма од којих се
пра ве рол не за фискал не рачу -
не, као и у кар тон ској амба ла -
жи за хра ну – у узор ци ма је
засту пљен у опсе гу од 0,63 до
0,91 посто. Бис фе нол А није
реги стро ван у пла стич ној и

папир ној амба ла жи за хра ну,
али је њего во при су ство иден -
ти фи ко ва но у кар тон ској амба -
ла жи за пицу. Оне су про из ве -

де не од реци кли ра ног папи ра,
тако да се може прет по ста ви -
ти да тер мал ни папир ула зи у
реци кла жу зајед но са оста лим

папир ним отпа дом, при чему
дола зи до кон та ми на ци је
финал ног про из во да.

Бис фе нол А се кори сти у
про из вод њи тер мал них папи -
ра као раз ви јач боје. Он није
хемиј ски везан за папир, тако
да при кон так ту с кожом дола -
зи до њего ве мигра ци је и
апсорп ци је у кожу. Ова хеми -
ка ли ја се тако ђе кори сти у про -
из вод њи поли кар бо нат не пла -
сти ке и епок сид них смо ла за
уну тра шњи пре маз у кон зер ва -
ма за хра ну и пиће. У кон так ту
с масти ма или под пови ше ном
тем пе ра ту ром може мигри ра -
ти из мате ри ја ла, што може
дове сти до кон та ми на ци је
масне хра не која се нала зи у
амба ла жи која садр жи ову опа -
сну мате ри ју.

КАМ ПА ЊА „ТОК СИЧ НИ РАЧУН”

Фискал ни рачун садр жи опа сну суп стан цу!

Нова наци о нал на
стра те ги ја 

Спа љи ва ње отпа да
по угле ду на Јапан

Реги о нал на при вред на комо ра
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га Пан че во у уто рак, 31. окто -
бра, орга ни зо ва ла је саве то ва -
ње под нази вом „Упра вља ње
инду стриј ским и кому нал ним
отпа дом”, у сарад њи с Мини -
стар ством зашти те живот не
сре ди не. При вред на комо ра је
сагле да ла зна чај про це са упра -
вља ња отпа дом и ини ци ра ли
одр жа ва ње јед но днев ног струч -
ног ску па на коме су пред став -
ни ци при вре де, град ских
инсти ту ци ја и Мини стар ства
зашти те живот не сре ди не
диску то ва ли о посто је ћој закон -
ској регу ла ти ви и буду ћим
кора ци ма који се тичу реша ва -
ња про бле ма токо ва инду стриј -
ског и кому нал ног отпа да.

О ста во ви ма држа ве и мера -
ма које ће у наред ном пери о ду
пред у зе ти Вла да Репу бли ке
Срби је у обла сти упра вља ња
опа сним и кому нал ним отпа -
дом гово ри ле су Рад ми ла
Шеро вић и Гор да на Перо вић из
Оде ље ња упра вља ња отпа дом
Мини стар ства зашти те живот -
не сре ди не, а Лазар Крње та,
пред став ник Послов ног удру -
же ња кому нал них пред у зе ћа,
упо знао је при сут не с могућ но -
сти ма јав но-при ват ног парт нер -
ства и оба ве за ма фир ми које се
баве реци кла жом и кому нал -
ним делат но сти ма.

Гра ђе вин ски отпад
Када је реч о токо ви ма отпа да,
на тери то ри ји наше држа ве од
2016. годи не важе нова пра ви ла
игре – тада су сту пи ле на сна гу
изме не и допу не зако на који про -
пи су је пра ви ла и нор ме у овој
обла сти. Нај ве ћа про ме на која је
усле ди ла про шле годи не одно -
си ла се на свр ста ва ње гра ђе вин -
ског шута у кате го ри ју инду -
стриј ског отпа да, тако да су
њего ви гене ра то ри, пре те жно
гра ђе вин ске фир ме, од 2016.
годи не у оба ве зи да обез бе де
валид ну доку мен та ци ју и лабо -
ра то риј ска испи ти ва ња која
јасно дефи ни шу токо ве овог типа
отпа да. Држа ва је уве ла пра ви ло
да при вред ни субјек ти који гене -
ри шу шут сва ке годи не, до 31.
мар та, доста ве изве штај Аген ци -
ји за зашти ту живот не сре ди не.

Пре ма речи ма Рад ми ле
Шеро вић, пред став ни це Мини -
стар ства зашти те живот не сре -
ди не, због мањ ка во сти у људ ству
(недо ста ју људи у инспек циј -
ским слу жба ма) и нео д го вор но -
сти срп ских фир ми, ова мера
Вла де Репу бли ке Срби је не
спро во ди се у скла ду са Зако -
ном о упра вља њу отпа дом, тако

поо штри про це ду ра кате го ри за -
ци је отпа да, како би се што већа
коли чи на гра ђе вин ског отпа да
пре ве ла из ста ту са инду стриј -
ског у ста тус реци кла бил ног
отпа да – у све ту позна тог као
бај про дукт.

– Ове мере биће спро ве де не с
циљем да се сма њи коли чи на
отпа да на депо ни ја ма, што је у
скла ду с новом стра те ги јом
упра вља ња отпа дом, која се ради
у сарад њи са Европ ском уни јом.
У њој ћемо дефи ни са ти и про -
грам пре вен ци је наста ја ња отпа -
да и при пре ми ти терен за уво -
ђе ње про ме на у зако ну које ће
омо гу ћи ти да се вели ком бро ју
врста отпа да про ме ни наме на.
Јед но став но рече но, да се пре -
ве ду из ста ту са отпа да у ста тус
сиро ви не – рекла је Рад ми ла
Шеро вић и под се ти ла да ће
држа ва мора ти да издво ји вели -
ка сред ства за реа ли за ци ју пла -
но ва и циље ва у овој обла сти.

ЕУ пре го во ри
Срби ја се у окви ру прет при -
ступ них пре го во ра са ЕУ оба ве -

репу блич ки буџет и затим се по
потре би или про це ни Вла де
Репу бли ке Срби је усме ра ва за
реа ли за ци ју одре ђе них еко ло -
шких про гра ма. Опре де ље на
сред ства, пре ма речи ма пред -
став ни ка ЕУ, нису довољ на, па
тако Срби ја због овог про пу ста
касни у про це су при ла го ђа ва -
ња европ ским еко ло шким стан -
дар ди ма.

„Ита ли јан ски” син дром
Из ста во ва пред став ни це
Мини стар ства зашти те живот -
не сре ди не који су изне ти на
ово не дељ ном ску пу у Реги о -
нал ној при вред ној комо ри у
Пан че ву јасно се при ме ћу је
вели ки зао крет у при сту пу
реша ва њу про бле ма кому нал -
ног отпа да. Држа ва жели да у
наред ном пери о ду афир ми ше
упо тре бу отпа да као енер ген та
одно сно да се у спе ци ја ли зо ва -
ним систе ми ма путем њего вог
спа љи ва ња обез бе ди про из вод -
ња елек трич не енер ги је. Недав -
но пот пи си ва ње уго во ра изме -
ђу вла сти Гра да Бео гра да и

Пре неко ли ко годи на у Ита -
ли ји су намер но паље не депо -
ни је и мно ги гра до ви на југу
били су неде ља ма затр па ни
ђубре том због суко ба који је
настао у кон зор ци ју ми ма јав но-
-при ват ног парт нер ства изме -
ђу држа ве и кому нал них „при -
вред ни ка” (уста но вље но је да
је мафи ја кори сти ла кому нал -
ну делат ност за пра ње нов ца и
прља ву уце ну).

Нада мо се да нега ти ван
при мер више де це ниј ског еко -
ло шког теро ра фабри ка у
јужној зони у Пан че ву зарад
очу ва ња еко ном ских држав -
них инте ре са, затим чиње ни -
ца да је недав но напра сно
пот пи сан бео град ски спо ра -
зум о спа љи ва њу отпа да
након ово го ди шњих пожа ра
на депо ни ји у Вин чи, као ни
вели ка слич ност у живот ној и
еко ном ској фило зо фи ји нас и
Ита ли ја на неће ути ца ти на то
да у Срби ји завла да „ита ли -
јан ски” сце на рио, већ онај
који се при ме њу је у Земљи
изла зе ћег сун ца.

ЈАВ НИ ПОЗИВ

За зеле ни је шко ле

да при ло же ни изве шта ји не дају
јасну сли ку о томе о коли ко се
гра ђе вин ског шута у нашој
земљи годи шње ства ра. Она је
под се ти ла при сут не да одре ђе -
ни типо ви инду стриј ског отпа -
да, на при мер пепео из тер мо е -
нер гет ских систе ма који
испу ња ва пара ме тре про пи са -
ног стан дар да, могу да се кори -
сте као сиро ви на у ниско град -
њи (изград њи путе ва, ста за
итд.). Како твр ди, у наред ном
пери о ду еко ло шко мини стар -
ство пред у зе ће кора ке (изме на
посто је ћих пра вил ни ка) да се

пред став ни ка фран цу ско-
-јапан ског кон зор ци ју ма о из-
град њи спа ли о ни це у Вин чи
јасан је сиг нал да држа ва мења
кон цепт и да уво ди нов метод
реша ва ња пита ња збри ња ва ња
кому нал ног и опа сног отпа да.
Зани мљи во је да је током јед -
но днев ног ску па нај ви ше речи
било о јапан ској прак си токо -
ва отпа да, јер су пред став ни це
Мини стар ства у неко ли ко
навра та у први план исти ца ле
упра во Јапан као при мер добре
прак се када је реч о реша ва њу
овог еко ло шког про бле ма.

за ла да ће у пери о ду од 2010.
до 2019. за потре бе ускла ђи ва -
ња про пи са и стан дар да у сек -
то ру упра вља ња отпа дом издво -
ји ти више од 900 мили о на евра.
Како сто ји у ово го ди шњем
изве шта ју ЕУ коми си је, један
од важних про бле ма у про це су
инте гра ци ја пред ста вља непо -
сто ја ње тзв. зеле ног фон да чија
је наме на да финан си ра про -
јек те у обла сти зашти те живот -
не сре ди не. Након њего вог уки -
да ња новац при ку пљен од
еко ло шких так са и дру гих еко-
накна да директ но се сли ва у



ћи их у коре ну” јед на ко је спа -
са ва њу живо та. Рак грли ћа
мате ри це нај лак ши је за дијаг -
но сти ку и лече ње и једи ни чији
је узрок наста ја ња познат, а
ипак има мо ова ко недо пу сти -
во лошу ста ти сти ку. Морам да
будем суро во искрен и да
кажем да су жене у Срби ји изу -
зет но нео д го вор не и да сво је
здра вље, нажа лост, често ста -
вља ју на послед ње место. Не
могу то ника ко да схва тим. Све
жене које позна јем има ју свог
фри зе ра, козме ти ча ра, мани -
ки ра, педи ки ра, зна ју им и
име на и поро дич но ста бло, а
нема ју свог гине ко ло га и не
одла зе на основ ни гине ко ло -
шки систе мат ски пре глед. То

Петак, 3. новембар 2017.
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Не уздај те се у сре ћу!
Одла зак код 
гине ко ло га јед ном
годи шње спа са ва
живот.

На пре глед могу доћи
и труд ни це.

Зака жи те свој тер мин
путем теле фо на
013/21-90-900 
и 013/21-90-903,
рад ним дани ма 
од 7 до 14 сати.

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Пла зма пен је нови апа рат са
ино ва тив ном мето дом за под -
мла ђи ва ње, зате за ње коже,
сма ње ње дуби не бора, посве -
тља ва ње пиг мент них фле ка,
укла ња ње стри ја и ожи ља ка.

Пла зма је четвр то агре -
гат но ста ње мате ри је. Она је
јони зо ва ни гас који је савр -
ше но про во дљи ва сре ди на,
пока зу је јаке елек трич не
карак те ри сти ке и еми ту је
вели ку коли чи ну све тло сти.
Пла зма пен кори сти директ -
но пла зма тех но ло ги ју. То
зна чи да је јед на елек тро да
под висо ким напо ном сама
игла при кљу че на за пен, а
дру га елек тро да је кожа
кли јен та (тре ти ра на повр -
ши на). Изме ђу ове две елек -
тро де дола зи до пра жње ња

пла зме, услед чега се ства -
ра топлот на енер ги ја, а
затим пла зма. Тада се саку -
пља везив но тки во и сти му -
ли ше ства ра ње фибро пла -
ста, а то има за после ди цу
побољ ша ње про из вод ње ко-
ла ге на и ела сти на.

Трет ман се може изво ди ти
на целом лицу, на кап ци ма, у
зони ока и вра та. Ради се тако
што се након детаљ ног чишће -
ња и дез ин фек ци је коже нано -
си ане сте зи ја у кре ми. На иза -
бра ној реги ји (бори) пла зма
пеном тре ти ра мо кожу пра ве -
ћи густе тач ки це изнад и испод
боре. Када тако пра ви мо тач -
ки це, укла ња мо вишак коже и
зате же мо опу ште ну кожу.
Поди за ње очних капа ка је нај -
бо ље ради ти пла зма пеном. То
је нехи рур шка про це ду ра која
даје одлич не резул та те код
спу ште них капа ка и вишка
кеси ца испод ока.

Након ура ђе ног трет ма на
на лице се нано си кре ма за
реге не ра ци ју тки ва, која је
тако ђе потреб на наред них
десе так дана за бржи опо ра -
вак коже и неста нак кра сти -
ца (тач ки ца). Потреб на је УВ
зашти та како у дани ма опо -
рав ка, тако и нада ље, како би
се пред у пре ди ли фото-ста ре ње,
пиг мен та ци ја и фле ке.

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

Обна вља ње 
коже пла змом

ЗДРАВА ИСХРАНА

Мно ги из детињ -
ства пам те ово јело
као „кром пир у
гаћа ма”. Тај назив
чини ово јед но -
став но јело зани -
мљи ви јим за децу,
а ми смо му мало
модер ни зо  ва  ли
име. Ви га зови те
како жели те, али немој те
про пу сти ти да ужи ва те у
њего вом уку су. Мирис је
тако ђе оно чиме овај спе ци -
ја ли тет осва ја, јер асо ци ра на
кола че.

Упр кос мишље њи ма да
кром пир гоји, он садр жи
све га 70 кало ри ја у 100 гра -
ма. Вео ма је лак за варе ње и
зато је одли чан за исхра ну
беба, обо ле лих и дру гих осо -
ба које не могу добро да варе
чвр сту хра ну, а потреб на им
је енер ги ја. Кром пир је одав -
но постао састав ни део наше

исхра не. Не само да садр жи
суп стан це које су добре за
наше тело него се може иде -
ал но ком би но ва ти с дру гим
намир ни ца ма и спре ма ти на
раз ли чи те начи не. Кори сти
се за при пре му пред је ла,
сала та, супа и чор би, вари -
ва, за прже ње и пече ње, па
чак и за кола че и хлеб.

С обзи ром на то да нај ви -
ше хран љи вих мате ри ја
задр жа ва када се пече или
кува у љусци, пред ла же мо
вам да испро ба те наш рецепт
за брз и лак оброк.

Потреб но: два кром пи ра сред ње вели чи не, масли но во уље, со, бибер,

пер шу но во лишће и дода ци по жељи (мла ди лук, кај мак, сир...).

При пре ма: Кром пир добро опе ри те и избо ди те виљу шком. Нама -

жи те масли но вим уљем, па поспи те сољу и бибе ром. Рер ну укљу чи -

те на 220 сте пе ни.

Ста ви те кром пир на плех обло жен алу ми ни јум ском фоли јом или

папи ром за пече ње. Пеци те око 45 мину та док опна не поста не твр -

да, а сре ди на мека. Када га изва ди те из рер не, увиј те га у кухињ -

ску крпу и оста ви те 15 мину та да кора омек ша.

Након тога пола ко ољу шти те кору, посо ли те, поби бе ри те и поспи -

те пер шу ном. Ужи вај те у уку су вру ћих кром пи ра обо га ће них при ло -

зи ма по вашој жељи.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Кром пир у кошу љи ци

Гине ко ло шки 
пре гле ди оба вља ће
се субо том у Заво ду
„Пан че вац”

Када на интер нет пре тра жи ва -
чи ма уне се те име др Јова на
Руди ћа, гине ко ло га-аку ше ра на
ГАК-у „Народ ни фронт” у Бео -
гра ду, отво ри ће се вели ки број
стра ни ца на који ма се он спо ми -
ње – како у тек сто ви ма број них
меди ја где он као саго вор ник
скре ће пажњу на важност редов -
них гине ко ло шких пре гле да,
тако и у комен та ри ма чита тељ -
ки и посто ви ма на раз ли чи тим
фору ми ма посве ће ним здра вљу,
гине ко ло ги ји или труд но ћи.

Оно што се у тим комен та ри -
ма може запа зи ти, јесте да о
овом док то ру сви гово ре само у
супер ла ти ву: врхун ски струч -
њак, изван ре дан хирург, диван
човек посве ћен свом послу и
паци јент ки ња ма... У све ту у коме
смо нави кли да на рачун запо -
сле них у здрав ству одла зе махом
кри ти ке и опту жбе, чиње ни ца да
неки лекар доби ја ово ли ко
похва ла заи ста завре ђу је пажњу.
Међу тим, ово и не би била тако
важна вест за Пан че во и Пан -
чев ке да упра во др Јован Рудић
није ново поја ча ње које већ од
ове субо те, 4. новем бра, сти же у
Завод за здрав стве ну зашти ту
рад ни ка „Пан че вац”. Од сада, па
сва ке наред не субо те он ће оба -
вља ти пре гле де паци јент ки ња из
наше га гра да, које оне могу зака -
за ти путем теле фо на 013/21-90-
900 и 013/21-90-903 рад ним
дани ма од 7 до 14 сати.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Какве врсте
пре гле да ћете оба вља ти у Заво -
ду „Пан че вац”?

ДР ЈОВАН РУДИЋ: Поче ће -
мо од нај ва жни јег, а то су ком -
плет ни гине ко ло шки пре гле ди
које сва ка жена не тре ба, него
мора ура ди ти јед ном годи шње.
Ако узме мо у обзир чиње ни цу
да у про се ку у Срби ји сва ког
дана јед на жена умре од рака
грли ћа мате ри це и да је то јед -
на од три нај че шће врсте
малиг них тумо ра од којих
жене обо ле ва ју и губе живо те у
нашој земљи, јасно је коли ко
су редов ни гине ко ло шки пре -
гле ди важни. При ме ти ти про -
ме не у почет ној фази и „сасе -

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ЈОВАН РУДИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ГИНЕ КО ЛО ГИ ЈЕ И АКУ ШЕР СТВА

ПАЦИ ЈЕНТ КИ ЊЕ СУ ОДЛУ ЧИ ЛЕ:
ДОК ТОР ЗА ДЕСЕТ КУ!

гим дру гим држа ва ма Евро пе,
закон ска оба ве за сва ке жене.
Ако у тим земља ма обо ли те од
рака грли ћа мате ри це, тро шко -
ве лече ња сно си те сами, јер
нисте испо што ва ли сво је оба ве -
зе и оти шли код лека ра на вре -
ме. По мом мишље њу, ова кву
стра те ги ју тре ба ло би при ме ни ти

За илу стра ци ју јед не сасвим
обич не днев не сме не у нашој
слу жби послу жи ће нам дан
који је прет хо дио писа њу тек -
ста за нови број „Пан чев ца”. У
7 сати ују тру дис пе че ра доче -
ку је теле грам из бање Тер мал
у Врд ни ку. Зада так је јасан –
вра ти ти паци јен та с реха би -
ли та ци је у Пан че во. Један
теле грам и јед на бања у задат -
ку прве тран спорт не еки пе је
рет кост и раз лог за почет ни
опти ми зам по пита њу реа ли -
за ци је днев них тран спор та.

Опти ми зам је тра јао непу -
них два де сет мину та, јер убр -
зо дола зи позив из Омо љи це
са инфор ма ци јом да паци -
јент ки ња има пут ни налог за
сани тет ско вози ло до бање
Русан де у Мелен ци ма. Дру -
гим речи ма, тран спорт до
Врд ни ка и назад про ду жа ва
се рела ци јом Пан че во – Зре -
ња нин – Мелен ци – Зре ња -
нин – Нови Сад – Фру шка
гора – Врд ник – Пан че во. На
ову еки пу не може се рачу на -
ти до 3 или 4 сата по под не.
Зато је ту дру га тран спорт на
еки па, мала али ода бра на. Од
7.05 до 7.30 дис пе чер упи су -
је сле де ће рад не задат ке: из
Лич ке ули це до Опште бол -
ни це – леже ћи паци јент, кон -
тро ла орто пе да; из Ђуре
Дани чи ћа до Опште бол ни це
– леже ћи паци јент, хемо ди -
ја ли за; из Опште бол ни це до
КБЦ Зве зда ра – седе ћи паци -
јент, коро на ро гра фи ја; из
Неу роп си хи ја триј ске бол ни -
це Ковин до Пан че ва – леже -
ћа паци јент ки ња, отпуст; из

Опште бол ни це до КБЦ Зве -
зда ра – леже ћи паци јент,
зака зан ске нер; из Морав ске
ули це до Кли нич ког цен тра
Срби је – леже ћи паци јент,
пре глед орто пе да; с Ново се -
љан ског пута до Опште бол -
ни це – леже ћи паци јент, кон -
тро ла орто пе да; из Опште
бол ни це до Кли нич ког цен -
тра Срби је – седе ћи паци јент,
пре глед хема то ло га. Десет
тран спор та при мље них у
првих пола сата није за сва -
чи је срце и крв ни при ти сак.

Дру га тран спорт на еки па
апсор бу је тек почет ни удар у
виду тран спор та два ју паци -
је на та у КБЦ Зве зда ра и Кли -
нич ки цен тар Срби је. Док
пре да ја паци јен та у коро нар -
ној једи ни ци КБЦ Зве зда ра
про ти че без ика квих про бле -
ма, бит ка за леже ћа коли ца у
Кли нич ком цен тру тра је пуна
два сата. Вози ло за то вре ме
сто ји, а паци јент чека при ли -
ку да буде пре гле дан. Да би
ума њио ризик од „раз би ја ња”
јед не ургент не еки пе, дис пе -
чер шаље воза ча и тех ни ча ра
ургент не еки пе на тран спор -
те у лока лу. Мало касни је
упу ћу је дру гу ургент ну еки пу
да тран спор ту је јед ног паци -
јен та до Кли ни ке за хема то -
ло ги ју, а дру гог паци јен та са
шло гом до Ургент ног цен тра
Срби је.

Пре сек ста ња у 12.30 гово -
ри сле де ће: оба вље но десет
кућ них посе та и шест тран -
спор та, три тран спор та са
шест паци је на та су у току,
отпуст из Кови на на чека њу,
отпуст за Кача ре во на чека -
њу, два отпу ста за Стар че во
на чека њу, отпуст до Про те
М. Нена до ви ћа на чека њу,
отпуст за Ново се љан ски пут
на чека њу, отпуст до Лич ке
ули це на чека њу, тран спорт
из М. Гуп ца до Опште бол -
ни це на чека њу, тран спорт из
Кача ре ва до Опште бол ни це
на чека њу, тран спорт из
Омо љи це до Опште бол ни це
на чека њу. Веруј те нам на
реч кад каже мо да је у пита -
њу сасвим оби чан дан у Хит -
ној помо ћи Пан че во.

Један сасвим
„оби чан” дан

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

је погуб но за здра вље чита ве
наше попу ла ци је.

• Шта обу хва та основ ни
гине ко ло шки пре глед и какве
подат ке нам даје?

– Под ра зу ме ва пре глед гени -
та ли ја и видљи вог дела грли ћа
мате ри це, кол по ско пи ју, Папа -
ни ко лау тест, све бри се ве и
ултра звук. Кол по ско пи ја је изу -
зет но важна упра во у раној
дијаг но сти ци кар ци но ма, јер
нам омо гу ћа ва да откри је мо
малиг не про ме не у њихо вој
почет ној фази. Са мном у тиму
ће у Заво ду „Пан че вац” ради ти
и др Љиља на Дими три је вић
Лесен дрић, гине ко лог-аку шер.
Она је струч њак упра во за цито -
ло ги ју и рану дијаг но сти ку кар -
ци но ма грли ћа мате ри це. У
зави сно сти од резул та та систе -
мат ских пре гле да, по потре би

Ипак, посто ји и рела тив но добра
стра на при че: рак грли ћа мате -
ри це има сво је пре ин ва зив не
фор ме и ево лу ци ја боле сти је
више го ди шња. То зна чи да има -
те про сеч но неко ли ко годи на на
рас по ла га њу да ухва ти те болест
у раној фази и да је јед но став но
изле чи те. Сто га бих свим жена -
ма пре по ру чио да се не узда ју у
сре ћу, већ да покло не себи пет
мину та годи шње и оду на пре -
гле де. Они су неин ван зив ни, без -
бол ни, јед но став ни, крат ко трај -
ни, нису непри јат ни, не
пред ста вља ју ника кав живот ни
неком фор, а корист може бити
више стру ка.

• Како то да је у неким
земља ма кан цер грли ћа мате -
ри це изу зет но рет ка болест или
је гото во и нема, док је у Срби -
ји ста ње алар мант но?

– Ствар је у зако ну. У Нор ве -
шкој је, на при мер, рак грли ћа
мате ри це иско ре њен зато што је
одла зак на гине ко ло шки пре -
глед у тој земљи, као и у мно -

ћемо ради ти и додат не услу ге.
Нарав но, на пре гле де могу доћи
и труд ни це и поро ди ље или пак
жене код којих је већ дијаг но -
сти ко ва но неко обо ље ње. Ипак,
пона вљам: било би иде ал но да
жене на пре глед не дове де
болест, већ нави ка да бри ну о
свом здра вљу. Моде ран и савре -
ме ни про стор Заво да „Пан че -
вац”, који по сво јој опре мље но -
сти и капа ци те ти ма може
пари ра ти неким од врхун ских
бео град ских кли ни ка, дозво ља -
ва нам и то да зајед но с менаџ -
мен том Заво да пла ни ра мо да се
у ско ри јој будућ но сти бави мо и
инва зив ни јим про це ду ра ма које
зах те ва ју мало спе ци фич ни ју
орга ни за ци ју, но о том потом.

• Шта иза зи ва рак грли ћа
мате ри це и да ли је он карак -
те ри сти чан за одре ђе но живот -
но доба жене?

– До боле сти дово ди хума ни
папи ло ма вирус (ХПВ), који се
откри ва кол по ско пи јом и Папа -
ни ко лау тестом. Што се тиче
годи на живо та када се он јавља,
пра ви ла више нема. Стра шно је
то што нам дола зе све мла ђе осо -
бе, узра ста од око 20–25 годи на
са пре кан це ро за ма нај ви шег сте -
пе на, и то слу чај но откри ве ним.
Пре месец дана сам имао слу чај
девој ке од 19 годи на са пре кан -
це ро зом на грли ћу, а недав но
смо и код јед не два де се то го ди -
шње паци јент ки ње дијаг но сти -
ко ва ли кар ци ном јај ни ка. Лоша
стра на кар ци но ма је у томе што
он углав ном почи ње без ика квих
симп то ма и тего ба, а када се
поја ве боло ви и крва ре ња, то је
већ знак да је болест у поод ма -
клој фази, када углав ном ни
хирур ги ја више не пома же.

и у нашој земљи. Сигу ран сам
да би то било дело твор но реше -
ње, које би врло брзо про ме ни -
ло лоше ста ти сти ке.



Toracul a aniversat la inceputul lunii sep-
tembrie curent, 250 de ani de la coloniza-
rea cu români dislocați din Săcălaz și Sef-
din, 90 de ani de activitate neîntreruptă a
orchestrei de muzică populară "Lyra" și 90
de ani de la îniințarea primului club de
fotbal la Torac.

Chiar dacă nu există prea multe docu-
mente în scris despre Torac, care să ie
datate înainte de colonizarea acestor me-
leaguri cu români dislocați din Transil-
vania și Banat, este cert că Toracul a exis-
tat de-a lungul istoriei, primele docu-
mente care atestă aceasta iind listele dij-
melor papale care au fost adunate de bi-
serica catolică între anii 1333 și 1335 de
la catolici și iobagii care aveau acestă
obligație.

În perioda următoare mai apar unele
documente din care se pot ala unele de-
talii privind organizarea administrativă a
regiunii, moșierii care au stăpânit Tora-
cul și alte detalii din documente
biseicești. Pe harta lui Mercy, din 1723-
1725 apare localitatea Torac, sau mai pre-
cis Toreick, dar ca localitate nelocuită.  În
anul 1761 aceasta igurează în documente
ca pustă, ceea ce conirmă că acest terito-
riu în acea perioadă nu era locuit.

Ordinul Curții de la Viena
La 25 februarie 1763 la Viena este emisă
o lege prin care se reiau colonizările fă-
cute în Banat în perioaa 1722-1737.
Printre localitățile care urmau să ie co-

lonizate cu etnici germani au igurat și
localitățile Săcălaz, Sefdin și Satu Mic.
Mai târziu în 14 iulie 1765 se emite altă
lege prin care se stabilește mai precis
cum va i aplicată cea din 1763. În aceas-
tă lege (patentă) scria clar că toate satele
din sudul Ungariei de atunci, care pot
împiedica colonizarea germană, trebu-
iesc dislocate în alte regiuni. Atunci au
început încercările strămutării români-
lor din Săcălaz, Sefdin și Satu Mic, care
însă au întârziat din cauza dârzeniei să-
călăzenilor care s-au opus și au purtat

multe tratative cu reprezentanții
autorităților de atunci. Au încercat din
toate puterile să găsească un compromis,
o înțelegere pentru a rămâne în casele lor
și în satul în care au construit o biserică
nouă. Până la urmă argumentele nu au
fost luate în seamă de administrația de
atunci, aceasta acceptând doar să îi des-
păgubească pe cei care vor urma să și pă-
răsească casele și satul și să plece spre
Becicherecul Mare (astăzi Zrenjanin, în
Banatul sârbesc). Administrația de
atunci a acceptat să cumpere biserica
pentru noii coloniști germani iar cărțile,
icoanele sinte și obiectele bisericești să
ie duse de coloniști în zona în care vor i
colonizați. Coloniștilor români li s-au
promis terenuri pe pământurile care le
erau destinate de autorități. 

Cronicarii scriu că dislocarea români-
lor din Săcălaz a început la Sf. Gheorghe
în 1767. Această dată din calendar mar-
când pentru todeauna pe cei care au luat
drumul pribegiei, și chiar și generațiile
care s-au născut mai târziu pe vatra nou-
lui sat. În zilele noastre Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe este patronul spiri-
tual al Bisericii Ortodoxe Române din
Toracu Mare.

Dintr-un material semnat de Ioan Ci-
pu și publicat publicat în numărul de de-
cembrie 1994 al periodicului "Cuvânt ro-

mânesc torăcean" alăm că inițial era pla-
niicat ca românii strămutați din Săcălaz,
Sefdin și Satu Mic să formeze trei sate
distincte ulterior. Astfel, a decis ca Săcă-
lăzenii și Sefdinenții să ie colonizați la
Torac, primii formând Toracu Mare, iar
cei din urmă, Toracu Mic în timp ce 40
de familii din Satu Mic și 40 de familii
din Recaș să ie stabilite în Clec. După
toate acestea, unii coloniști s-au așezat și
în Ecica, Iancaid, Clec și Satul Bătrân,
așezări românești care au fost anterior
îniințate în împrejurimea Becicherecu-
lui Mare.

Toracul zilelor noastre
După 180 de ani de conviețuire, cele

două sate, alate unul lângă celălalt, Tora-
cu Mare și Toracu Mic, se unesc într-o
singură localitate numită Begheiți. La în-
ceputul secolului XXI, în anul 2001, la
inițiativa torăcenilor, Guvernul de atunci
a decis revenirea la vechiul toponim, în
zilele noastre localitatea purtând numele
de Torac. În același timp a fost reluată
colaborarea și cu vechea vatră a torăceni-
lor înfăptuindu-se în urmă cu 15 ani și
înfrățirea dintre Torac și Săcălaz. Aceste
două localități bucurându-se nu doar de
partea spiritual-culturală a înfrățirii, ci
realizând împreună și câteva proiecte ca-
re au avut impact deosebit în ambele
localități. 

Cu prilejul marcării a 250 de ani de la
colonizare, în Săcălaz a fost ridicat și un
monument pe vatra de pe care au plecat
strămoșii torăcenilor în îndepărtatul an
1967.  Tot cu prilejul marcării a două
veacuri și jumătate de la strămutările
austro-ungare, s-a pus și temelia unei co-
laborări între Torac și comuna
Frumușeni, pe teritoriul căreia se ală va-
tra vechiului sat Setin, din care au mai
rămas doar legendele și poveștile păstra-
te din generație în generație.

În zilele noastre, Toracul este un sat
modern, al cărui infrastructură satisface
în mare măsură nevesitățile torăcenilor
de astăzi. În sat există rețea de apeduct,
grădiniță, școală cu opt clase, poștă, că-
min sanitar, un număr mare de magazi-
ne, cămin cultural cu o impozantă sală
de spectacole, heleșteu pentru pescuit re-
creativ, terenuri de sport.
Continuăre la pagina II
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SEARĂ DE ROMANŢE

Cu prilejul marcării marelui jubileu, au avut loc diverse manifestări adiacente,
sportive şi culturale, cum sunt:  manifestarea “Din secretele bunicii”, expoziţia
“Viaţa satelor noastre” şi seara de romanţe iar prima zi s-a încheiat cu con-
certul formaţiei “Apsolutno romantično”.

În cadrul manifestării a 250 de ani de existenţă a localităţii Torac,
delegaţiile comunelor Žitište,Săcălaz şi Sefdin au vizitat Centrul „Geros“
pentru promovarea energiei verde, un proiect implementat de cooperare
transfrontalieră IPA între Serbia și România. De asemeena a avut loc şi o
masă rotundă pe tema 250 de ani de la colonizare, iar tot cu acest prilej s-a
dezvelit placa memorială dedicată acestei date importante.
Jubileul s-a încheiat cu un program cultural-artistic în cadrul căruia, pe lângă
gazde s-au prezentat şi oaspeţii din România.
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Profesorul Ion Berlovan, de origi-
ne din Seleuș, a venit la Vârșeţ,
precum marii entuziaștii pentru a
se dedica cu tot suletul limbii ro-
mânești și muncii cu tinerii. Ani în
șir, a făcut ca zilele petrecute în
băncile liceului să devină pentru
elevii săi, cele mai frumoase zile
din viaţă. Profesorul Ion Berlovan
trăiește printre noi prin faptele sa-
le, descoperind în dânsul o perso-
nalitate bine conturată în istoria
învăţământului din Voivodina.
Prin vocaţie și didactică eicienţă
s-a dedicat cu tot suletul limbii ro-
mânești, pregătin generaţii de ce-
tăţeni onești și iubitori de adevăr.
Cu același entziasm a îniinţat Ce-
naclul literar „Tinerele Condeie”.

Cercetătorii literaturii române
din Voivodina consideră Cena-
clul Literar „Tinerele Condeie”,
baza noii literaturi din Voivodina,
cenaclu în  care s-au format poeţii
generaţiei nouăzeci de aici.

Un cenaclu – cât o viaţă de om!
Un cenaclu – cât o întreagă carie-
ră a unui profesor dedicată și dă-
ruită elevilor săi. Cine n-a stat
măcar o zi la catedră, nu poate în-
ţelege ce-l face pe un profesor să-
și dedice întreaga energie și pute-
re de muncă elevilor săi. Ce-l face
pe un profesor, mai ales de limbă
maternă și de literatură, ca zi de
zi, săptămână de săptămână, an
de an, să o ia mereu de la început,
cu iecare generaţie, angajându-și
întreaga sa iinţă, toate cunoștin-
ţele sale, ca să-și conducă elevii
prin labirintul educaţiei, formării
și șlefuirii lor între adolescenţă și
majorat. Este o energie în astfel
de oameni care izvorăște din
adâncul iinţei lor și a neamului
lor, care luminează și călăuzește
drumurile unor generaţii de elevi.

Depistarea talentelor literare
Născut la 12 martie 1948, termină
Școala Generală din Seleuș, apoi
Liceul ,,Borislav Petrov Braca”
din Vârșeţ. După absolvirea Fa-
cultăţii de Filologie din Belgrad,
Catedra de Limba și Literatura
Română, devine profesor la Cate-
dra de Limba și Literatura Româ-
nă în cadrul liceului ,,Borislav Pe-
trov Braca“ din Vârșeţ unde ră-
mâne timp de 40 de ani,  înce-
pând cu data de 15 septembrie
1971 (1971-2011). Membrii cer-
cului literar școlar au hotărât,  în-
cepând cu acest an, să-l transfor-
me într-un cenaclu, hotărâre

PATRU DECENII DE DE ACTIVITATE A PROFESORULUI ION BERLOVAN

UN PUNCT LUMINOS UNDE TINERII 
SE ÎNTÂLNESC CU POEZIA La Glogoni, la Casa de Cultură

„Mladost”,  elevii frecventează cur-
suri de limba română la sfârșit de
iecare săptămână. Mai multe deta-
lii despre aceste cursuri am alat de
la  conlocutoarea noаstră, profesoa-
ra Rodica Marianu.

În momentul de faţă, cursurile de
limba română se desfășoară la Cen-
trul cultural  „Ininitum”, la Casa de
Cultură „Mladost” din Glogoni  și
sunt frecventate de aproximativ 20
de cursanţi, atât de naţionalitate ro-
mână cât și  de apartenenţi ai altor
naţionalităţi. Încă o dovadă despre
bună conveţuire a consătenilor, este
că și copiii de origine sârbă și mace-
doneană frecventează aceste ore.

Cursanţii sunt împărţiţi în două
grupuri și sunt instruiţi de profe-
soara Rodica Marianu. Unii dintre
ei dispun atât de cunoștinţe mini-
me cât și avansate, încearcând să
însușească cât mai bine limba ro-
mână.

Este vorba de cursul începător
în cadrul cărora elevii învaţă lexi-
cul și gramatica limbii române.
De exemplu, elevii însușesc cuno-
știinţe din domeniul următor: ca-
mera, casa, mobillierul, denumi-
rea obiectelor din școală, cum să
se prezinte în diferite situaţii, des-
crierea persoanelor, care sunt
membrii familiei, apoi învaţă nu-
merele, anotimpurile, denumirea
fructelor și legumeloe, cum să se

descurce la oraș, cum să scrie o
scrisoare, care sunt reţetele culina-
re tradiţionale ale românilor, des-
pre obiceiuri, ce fel de hobby au și
care este denumirea lor.

La cursuri se folosește și tehno-
logia modernă, în așa fel încât ele-
vii au avut ocazia să urmărească
ilme documentare, cum este cel
despre Mihai Eminescu.  Sî înveţe
cântece pentru copii etc. De ase-
menea, însușesc cunoștinţe despre
patrimoniul cultural al românilor,
despre literatură și pictură, despre
Eminescu, Coșbuc, Creangă,
Brâncuși, Enescu și despre alte
personalităţi de seamă.

Cursurile de limba română au
început în urmă cu 4 ani, când s-
au desfășurat în cadrul Centrului
Euroregional pentru Dezvoltarea
Societății în Mediile Multietnice
„In Medias Res”, dar în ultimii doi
ani, se desfășoară în cadul Centru-
lui „Ininitum”.

În decursul anilor, s-au marcat
rezultate și succese remarcabile.
La iecare concurs de recitatori
„Stihovizija” din Panciova, elevii
din Glogoni s-au situat pe locuri
de frunte, recitând poezii ale clasi-
cilor români. S-au prezentat și la
manifestările locale din sat, ca re-
citatori și prezentatori ai progra-
mului în limba română. Instruiţi
de profesoara Rodica  Marianu, au

reluat tradiţia de a colinda în seara
de Ajun pe la casele românilor  pâ-
nă în orele târzii, aducând bucurie
și clipe de neuitat la gazdele din
sat. Acum această sărbătoare cu
nerăbdare așteaptă iecare elev și
chiar învaţă colinde noi, pregătin-
du-se din timp pentru Sintele săr-
bători de Crăciun.

Bucură faptul când copiii sunt
motivaţi să citească și singuri, să
își dea silinţa să însușească mai
multe cuvinte, precum și când cu
mare interes participă la realizarea
scenetelor. Astfel, de exemplu, la
sfârșitul anului trecut, când au i-
nalizat cursurile de limba română,
elevii au pregătit sceneta de teatru
„Al patrulea crai”, iar la cursurile
din acest an, care au început în
aprilie curent, au pregătit sceneta
„Scuiţa roșie”.  Până la inalul cu-
rsurilor în noiembrie, se planiică
să se aducă la bun sfârșit ilmul
documentar despre Glogoni, care
va i bilingv, realizat tot de elevi.
Elevii mai mari pregătesc poezii
pentru concursul de recitatori la
nivel semiregional, care va avea
loc în noiembrie la Panciova.

În rândul copiilor și tinerilor
din Glogoni, a apărut un interes
deosebit de a însuși cunoștinţe din
domeniul limbii și literaturii ro-
mâne. În această ordine de idei, în
urmă cu patru ani s-a pornit de la
idea ca la Glogoni să se îniinţeze
"Ateliere de limba română cu ele-

mente de cultură și civilizate na-
ţională".

Referitor la aceste cursuri, pro-
fesoara Rodica Marianu care lu-
crează cu elevii, a menţionat ur-
mătoarele:

- Iniţial, aceste ateliere s-au rea-
lizat în cadrul Centrului Eurore-
gional pentru Dezvoltarea
Societății în Mediile Multietnice
“In Medias Res” din Panciova,
președinte iind Valentin Mic, de
la care am avut sprijin pentru des-
fașurarea orelor.

După o perioadă, din anumite
motive, aceste cursuri au încetat de
a exista.. La iniţiativa tinerilor din
Glogoni și in colaborare cu S.C.A.
"Veselia" și Casa de Cultură "Mla-
dost", s-a iniintat  Asociaţia sub
denumrea  Centrul Cultural "Ini-
nitum", al cărui președinte sunt eu.
La acest Centru, cursanţii intere-
saţi au posibilitatea să frecventeze
cursurile de limba română.

Este vrednic de amintit faptul
că aceste cursuri sunt gratuite
pentru toţi cei interesaţi, iind i-
nanţate din partea Departamentu-
lui pentru Românii de Pretutin-
deni din România, dar Sectorul
pentru Sat și Dezvoltarea Rurală a
Orașului Panciova, a inanţat pro-
curarea materialelor didactice
pentru desfășurarea orelor în mo-
dul cel mai efectiv.

CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ LA GLOGONI

CUNOŞTINŢE NOI DESPRE
CULTURA ROMÂNILOR

„considerată beneică și ambi-
ţioasă” (Popa 1997: 324) pentru
cultivarea limbii române cât și
pentru depistarea unor talente li-
terare și îndrumarea acestora. Ce-
naclul, devine în 1974, „Tinerele
Condeie.

Aici, prin vocaţie, didactică și
eicienţă a pregătit generaţii de ce-
tăţeni onești și iubitori de adevăr,
care apreciază munca și rosturile
ei ca valori supreme ale existenţei,
cenaclul „Tinerele Condeie” de la
Vârșeţ, condus de profesorul Ion
Berlovan, „se redeinește [...] ca
veritabilă «fabrică», «pepinieră de
poeţi»” (Agache 2010: 343). Ion
Berlovan a căutat să facă din elevi

ceu (în comun un colectiv de au-
tori); Manual de Literatură Ro-
mână, pentru clasa a III-a de Li-
ceu (Singur ); Manual de Litera-
tură, pentru clasa a IV-a de Liceu
(în comun cu un colectiv de au-
tori); Arta traducerii (volum tra-
dus din limba sârbă împreună cu
prof. Teodor Todor).

La izvorul dorului
Profesorul Ion Berlovan, dezvol-
tând elevilor gustul pentru fru-
mos și iniţiându-i în tainele crea-
ţiei, participă, la început, la nu-
meroase manifestări cultural-ar-
tistice sub formă de recitaluri, șe-
zători literare, concursuri de reci-

Sârbesc”. Un ansamblu numeros
(100 de membri) și valoros, mo-
del emblematic și demn de urmat
de toate Societăţiile cultural-ar-
tistice din Banatul Sârbesc.

Creația elevilor
Profesorul Ion Berlovan, trăiește
printre noi prin faptele sale, des-
coperind în dânsul o personalitate
bine conturată în istoria învăţă-
mântului din Voivodina, iar nu-
mele său va dăinui peste vremuri.
Stăpân pe profesia sa, cu un talent
viguros, care nu se siește să air-
me că dreptatea este de partea ce-
lui care muncește, citește, pregă-
tește iecare lecţie, faţă de care nu
își ascunde cuvintele de iubire,
respect și preţuire. Tot ce a făcut
în cei patruzeci de ani, este o lecţie
de viaţă și de istorie pentru tinere-
le generaţii de dascăli. Să enume-
răm câteva din prestigioasele sale
activităţi. Din anul 1985 până în
1995 este coordonator artistic al
Trupei de teatru din cadrul Liceu-
lui, membru activ în conducerea
societăţii cultural-artistice „Lu-
ceafărul” din Vârșeţ (1971-2000),
o perioadă a fost președinte al
acestei Societăţi; redactor literar,
timp de 15 ani, al rubricii „Alfabet
literar” în cadrul revistei „Tribuna
tinereţii” (rubrică de promovare a
tinerilor poeţi); membru activ
(câteva decenii) în Comisia de În-
văţământ a Provinciei Voivodina
(pentru redactarea Planurilor și
Programelor școlare); membru în
Redacţia Casei de Presă „Liberta-
tea” din Panciova (în câteva se-
siuni); de trei ori membru al Ju-
riului în cadrul emulaţiei „Zilele
de Teatru al Românilor din Voivo-
dina”; de mai multe ori membru
în diverse Comisii artistice la ni-
vel de oraș, republică și interna-
ţional; coordonatorul artistic a
mai multor zeci de Concursuri li-
terare, șezători literare, spectacole
de teatru și spectacole folclorice;
coordonator literar al echipelor de
elevi participanţi la Olimpiadele
Internaţionale de limba și literatu-
re română în diverse localităţi pe
teritoriul românesc în perioada
anilor 1994-2011 (Bistriţa, Ora-
dea, Botoșani, Iași, Călărași, Târ-
goviște, Brașov, București, Con-
stanţa etc.). La olimpiadele inter-
naţionale elevii liceului s-au bucu-
rat de o atenţie deosebită și de
premii de excepţie. 
(continuare în numărul următor)

dr Virginia Popovici

continuă din pagina I

Îndeletnicirea de bază a torăcenilor
a rămas aceeași. Unul din motivele
care au contribuit cât de puțin ca
strămoșii torăcenilor să accepte să
vină pe acest meleag a fost și faptul
că autoritățile de atunci le-au pro-
mis aici pământ arabil. Cultivarea
pământului este nu doar o îndelet-
nicire ci și o tradiție care a prins ră-
dăcini în glia torăceană. Totuși, pe
lângă aceasta, există și un număr
mare de intelectuali, unii rămași în
satul natal, alții plecați din diferite
motive pe toate meridianele lumii.
Mulți torăceni însă, și-au părăsit sa-
tul în căutarea unui trai mai bun,
astăzi iind domiciliați în alte orașe,
țări și chiar continente.

În urmă cu 90 de ani, câțiva ti-
neri interesați de domeniul muzi-
cal, susținuți de intelectualii de
atunci ai satului, pun bazele unei
orchestre de coarde. La început
aceasta iind una modestă, dar
necesară la diferite evenimente și
petreceri pe plan local, iar cu tim-
pul, orchestra "Lyra" alături de di-
rijorul Vichentie Petrovici Bocă-
luţ devine un simbol al Toracului.
Această orchestră a luat parte la

nunţi, botezuri, petreceri, sărbă-
tori, iind totodată și nelipsită de
la concerte, festivaluri și alte eve-
nimente culturale.

Orchestra "Lyra" se identiică cu
activitatea marelui rapsod toră-
cean, al cărui nume îl poartă aso-
ciaţia culturală din Torac, însă or-
chestra continuă să activeze indi-
ferent de toate vicisitudinile tim-
purilor chiar și după ce Bocăluţ a
plecat în eterninate. În fruntea or-
chestrei au mai fost Todor Petro-
vici, Marinela Jurca, Victor Giur-
giu iar în momentul de faţă dirijor
este Todor Doru Ursu.

Această formaţie muzicală nu
este importantă pentru Torac
doar datorită activităţii în dome-
niul muzical - instrumental.
Membrii orchestrei au fost impli-
caţi în foarte multe activităţi din
viaţa satului. Primii fotbaliști to-
răceni au fost aceeași tineri iubi-
tori de muzică care au îniinţat or-
chestra. Entuziasmul creativ și
jertirea timpului liber, implicare
în activităţi sociale și culturale
sunt doar câteva din acele caracte-
ristici care s-au transmis din ge-
neraţie în generaţie în cadrul
acestei orchestra. "Liriștii" au fost
mereu prieteni nedespărţiţi la bi-
ne și la greu, s-au ajutat și susţinut
reciprot în tot ceea ce fac iar seara,
când terminau iecare cu obliga-
ţiile sale și-au dat întâlnire la că-
minul cultural unde au cântat,
exersat și petrecut clipe plăcute.

De-a lungul anilor prin această
orchestră au trecut zeci de instru-
mentiști, preponderend iind vio-
loniștii și interpreţii la alte instru-
mente de coarde, o caracteristică
care a scos în evidenţă această or-
chestră pe tot parcursul dăinuirii
sale. Importanţa acestei formaţii
iind incomensurabilă și din as-

pectul păstrării folclorului auten-
tic nealterat. În sânul orchestrei
"Lyra" cântecele au fost transmise
din generaţie în generaţie până în
zilele noastre. Orchestra încă mai
păstrează cântece autentice vechi,
foarte rare, care reprezintă ce mai
mare comoară-culturală a toracu-
lui de azi.

Pe lângă toate acestea trebuie
evidenţiată tradiţia și promova-
rea muzicii în comunitate, or-
chestra punând în evidenţă talen-
tul și munca multor tineri care
inspiraţi de "liriști" au luat vioara,
acordeonul, contrabasul, sau
ţambalul și au intrat în lumea
muzicii, primii pași iind călăuziţi
tocmai de acești oameni. Mulţi
dintre aceștia au intrat de-a drep-
tul în muzică evidenţiindu-se în
acest domeniu. Printre aceștia se
menţionează în mod aparte Lu-
cian Ștefan Petrovici, Todor Pe-
trovici iar din generaţia actuală
menţionăm doi profesori de mu-
zică, implicaţi în activitatea mu-
zical-culturală a românilor din
Voivodina, Todor Doru Ursu și
Filip Baloș.

Mircea Lelea 
(Săptămânalul „Libertatea”)
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oameni mai buni, mai înţelegă-
tori, mai deschiși la suferinţele ce-
lor din jur, umplându-le suletul
de iubire și bucurii. Devine in-
spector școlar pentru Limba și Li-
teratura Română (1988-1990),
concomitent și profesor la liceu. A
participat activ la numeroase cur-
suri de perfecţionare profesională
pe teritoriul sârbesc și românesc
decenii la rând, întotdeauna iind
la curent cu noile metode de pre-
dare a materiei de limbă și litera-
tură. Prin muncă asiduă, dragoste,
voinţă, precum și prin ideile sale
novatoare despre școală, a contri-
buit la ridicarea prestigiului das-
călului și al școlii românești voi-
vodinene.

Pentru ca elevii săi să aibe un
adecvat material didactic, a deve-
nit scriitor de manuale necesare
pentru o mai bună derulare a
splendidelor ore de literatură:
Manual de Literatură , pentru cla-
sa I de Liceu (în comun cu un co-
lectiv de autori ); Manual de Lite-
ratură, pentru clasa a II-a de Li-

tatori și de creaţii originale. Sa-
cralitatea locurilor natale și loa-
rea tinereţii sale creează o perso-
nalitate de rezonanţă a ordinii di-
vine, împletită cu cea a tradiţiei și
obiceiurilor naţionale, devenind
redactor al emisiunii de muzică
populară autentică „La izvorul
dorului”, al Postului de Radio
„VAP”, mai mulţi ani la rând. În-
drăgind cântecul și dansul româ-
nesc, după trei decenii, a hotărât
ca jocul poeziei și jocul cuvintelor
să devină un joc al minţii, al spi-
ritului, aceste manifestări trans-
formându-le în Ansamblul Fol-
cloric „Tinerele Condeie”, care de-
a lungul anilor, și-a promovat cu
brio realizările, atinse cu dăruire
și stăruinţă, regăsindu-și locul
potrivit talentului și străduinţă-
lor. În calitate de coordonator ar-
tistic, Ansamblului Folcloric „Ti-
nerele Condeie” din Vârșeţ (2000-
2011), „de-a lungul anilor și-au
promovat realizările, obiective
atinse cu dăruire și stăruinţă în
conjunctura culturală a Banatului
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Током сеп тем бра у месту Торак низом
мани фе ста ци ја про сла вљен је вели ки
јуби леј – 250 годи на од коло ни за ци је
Руму на; жите љи румун ских места
Сер ди на и Сака ла за досе ли ли су се
ова мо 1767. годи не. Исто вре ме но је
обе ле же но деве де сет годи на од почет -
ка рада рено ми ра ног орке стра народ -
не музи ке „Lyra” и од осни ва ња првог
фуд бал ског клу ба у селу.

Иако не посто ји мно го доку ме на та о
Тор ку из пери о да коло ни за ци је Руму -
на који су дошли из Тран сил ва ни је у
Банат, еви дент но је да је Торак као
место посто јао дуги низ годи на пре
коло ни за ци је. Прво доку мен то ва но
све до чан ство о постан ку села дати ра
још из дале ке 1332. годи не, када се
Торак спо ми ње на листа ма пап ске
десе ти не, које су сачу ва не у Архи ву
като лич ке епар хи је у Чана ду. Пре ма
њима, у Тор ку је већ 1337. годи не
осно ва на паро хи ја. Два села, Мали
Торак и Вели ки Торак, 1947. годи не
спа ја ју се у јед но село, које доби ја име
Бегеј ци, а од 1960. годи не оно при па -
да општи ни Жити ште.

У доку мен ти ма се гово ри о адми -
ни стра тив ном орга ни зо ва њу, као и о
дру гим дога ђа ји ма из тог доба. На
Мер си је вој мапи из 1723–1725. годи -
не видљи во је место Торак, пре ци зни -

је Toreick, али као нена се ље но. У
слич ним доку мен ти ма из 1761. годи -
не ово место се поја вљу је као нена се -
ље на тери то ри ја.

Одред ба Беч ког дво ра
Закон који се фоку си рао на коло ни -
за ци ју у Бана ту у пери о ду 1721–1737.
донет је у Бечу 25. фебру а ра 1763.
Спо ми њу се места коло ни зо ва на Нем -
ци ма – Сака лаз и Сату Мик. Закон
који је дефи ни сао начин импле мен -

та ци је зако на из 1763. годи не донет
је 14. јула 1765. и у њему јасно пише
да сва насе ље на места у јужном делу
Мађар ске из тог вре ме на могу да оне -
мо гу ће коло ни за ци је Нема ца и, с тим
у вези, тре ба ло је пре се ли ти Нем це у
дру га места.

У исто вре ме ни Руму ни насе ље ни
у Сака лаз, Сеф дин и Сату Мик нису
се сло жи ли са овим зако ном, тако да
су упу ти ли мно го жал би пред став ни -
ци ма вла сти. Поку ша ли су да нађу
неки ком про мис да би оста ли у сво -
јим кућа ма и у сво јим сели ма, где су
гра ди ли цркве. Њихо ви аргу мен ти
нису наи шли на раз у ме ва ње вла сти,
тако да су они били при мо ра ни да
напу сте сво је куће и села и да се
наста не бли зу Зре ња ни на. Вла сти тог
вре ме на сло жи ле су се да отку пе
цркву за нове коло ни сте и да коло ни -
сти гра де цркве у мести ма где су се
насе ли ли. Хро ни ча ри су напи са ли да
је коло ни за ци ја Руму на у Сака лаз
поче ла 1767, што је годи на која је зау -
век, током гене ра ци ја, оста ла вре ме
коло ни за ци је.

Из беле жа ка које је пот пи сао Јон
Ћипу (текст обја вљен у децем бру
1994. годи не у локал ном листу у Тор -
ку) сазна је мо да је посто јао план на

осно ву којег је тре ба ло да Руму ни из
Сака ла за, Сеф ди на и Сату Мика насе -
ља ва ју три села из три жупа ни је.
Накнад но је одлу че но да мешта ни
Сака ла за и Сеф ди на тре ба да буду
пре се ље ни у Торак (да први насе ле
Тора ку Маре – Вели ки Торак), а четр -
де сет поро ди ца из Сату Мика и Река -
ша да буде пре се ље но у Клек. Из овог
доку мен то ва ног све до чан ства сазна -
је мо да су су се неки коло ни сти наста -
ни ли у Јан ко вом Мосту, Кле ку и Ечки,
у бли зи ни Вели ког Беч ке ре ка.

Торак данас
Након 180 годи на Тора ку Мик и Тора -
ку Маре (Мали и Вели ки Торак), који
се нала зе један поред дру гог, спо је ни
су у јед но место, које доби ја назив
Бегеј ци. Почет ком 21. века мешта ни
села Бегеј ци одлу чи ли су да вра те ста -
ри топо ним и да се место нази ва
Торак, a то је име које носи и данас.
Ова два места сара ђу ју на кул тур ном,
духов ном нивоу и раде на неко ли ко
зајед нич ких про је ка та, који има ју
посе бан зна чај за оба лока ли те та.

Сара ђу ју и са сели ма из Руму ни је,
као што је Сака лаз, и раде зајед нич ке
про јек те који се баве про мо ви са њем
кул ту ре и тра ди ци је оба ју места.

Пово дом обе ле жа ва ња 250 годи на
од коло ни за ци је, у Сака ла зу (Руму -
ни ја) мешта ни су поди гли спо ме ник,
на истом месту ода кле су кре ну ли
мешта ни Тор ка дале ке 1767. Тако ђе,
пово дом обе ле жа ва ња овог вели ког
јуби ле ја успо ста вље на је сарад ња
изме ђу Тор ка и Сеф ди на (Руму ни ја),
где се још увек пре при ча ва ју леген де
и при че из дале ких вре ме на, које се
пре но се с коле на на коле но.

Данас је Торак модер но место с
потреб ном инфра струк ту ром која у
вели кој мери задо во ља ва потре бе ста -
нов ни ка. У месту посто је основ на
шко ла, с наста вом на румун ском и на
срп ском јези ку, заба ви ште, пошта,
дом здра вља, дом кул ту ре са импо -
зант ном дво ра ном за пред ста ве и кон -
цер те, мно го про дав ни ца, као и спорт -
ски тере ни.

» Наставак на страни IV

ОБЕЛЕЖЕНО 250 ГОДИНА ОД КОЛОНИЗАЦИЈЕ РУМУНА

ПРОСЛАВЉЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ У МЕСТУ ТОРАК

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Све тла тач ка 
у којој се мла ди 
сусре ћу 
с пое зи јом
» страна IV

Нова сазнања 
о култури 
Румуна
» страна IV

Животна страст –
уметност
» страна VII 

Позоришни 
аматеризам
Румуна 
у Војводини
» страна VI

ВЕЧЕ РОМАН СИ

Пово дом обе ле жа ва ња зна чај ног јуби ле ја упри ли че но је више спорт ских

и кул тур них дога ђа ја: фуд бал ске утак ми це, мани фе ста ци ја „Тај не баки не

кухи ње”, изло жба под нази вом „Живот наших села” и вече роман си, а

први дан про сла ве завр шен је кон цер том бен да „Апсо лут но роман тич но”.

У окви ру обе ле жа ва ња два и по века посто ја ња Тор ка, деле га ци је

општи на Жити ште, Сака лаз и Сер дин посе ти ле су Цен тар за про мо ви -

са ње зеле не енер ги је „Герос” – про је кат реа ли зо ван из сред ста ва ИПА

фон до ва пре ко гра нич не сарад ње Срби ја –Ру му ни ја.

Oдржан je и окру гли сто на тему 250 годи на од досе ља ва ња, а у попо -

днев ним сати ма откри ве на је спо мен-пло ча посве ће на том зна чај ном

дату му.

Јуби леј се завр шио кул тур но-умет нич ким про гра мом у којем су,

поред дома ћи на, уче ство ва ли и гости из Руму ни је.
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Проф. Јон Бер ло ван, родом из
Селе у ша, дошао је у Вршац као
и сви вели ки енту зи ја сти да би
дао себе у него ва њу румун ске
речи и да би се посве тио раду с
мла ди ма. Дуги низ годи на
чинио је вре ме про ве де но у
шко ли мно го леп шим за сво је
уче ни ке, јер су гене ра ци је про -
фе со ра Јона Бер ло ва на врсни
инте лек ту ал ци дана шњи це у
Вој во ди ни. Током чети ри деце -
ни је рада био је познат не само
у Вој во ди ни већ и ван гра ни ца
наше земље, јер је био осни вач
књи жев ног кру жо ка где су ста -
са ли мла ди песни ци који су
него ва ли румун ску књи жев -
ност.

Они који про у ча ва ју румун ску
књи жев ност из Вој во ди не сма -
тра ју да је књи жев ни кру жок
„Мла да пера” („Tinerele Conde-
ie”) осно ва књи жев но сти у Вој -
во ди ни. Један кру жок – као
људ ски живот. Један кру жок –
као чита ва кари је ра јед ног про -
фе со ра, Јона Бер ло ва на, посве -
ће ног сво јим уче ни ци ма. Шта
то ути че на про фе со ра, наро -
чи то матер њег и књи жев ног
јези ка, да посве ти сво ју енер -
ги ју и сна гу сво јим уче ни ци ма,
дан за даном, неде љу за неде -
љом, годи ну за годи ном...

Радио је од почет ка са сва -
ком гене ра ци јом, дару ју ћи себе
и сва сво ја зна ња, водио сво је
уче ни ке, мла де људе изме ђу
адо ле сцен ци је и пуно лет ства,
лави рин том вас пи та ња с љуба -
вљу пре ма књи жев но сти. Таква
енер ги ја може да изви ре само
из љуба ви пре ма раду и пре ма
уче ни ци ма и та љубав је води -
ла и осве тља ва ла пут чита вим
гене ра ци ја ма уче ни ка.

Млади таленти
Јон Бер ло ван рођен је 12. мар -
та 1948. годи не у Селе у шу, где
је завр шио основ ну шко лу, а
после тога Гим на зи ју „Бори -
слав Петр ов Бра ца” у Вршцу.
Након дипло ми ра ња на Фило -
ло шком факул те ту у Бео гра ду,
на кате дри за рома ни сти ку,
поста је про фе сор румун ског
јези ка и књи жев но сти у поме -
ну тој вршач кој гим на зи ји, где
оста је четр де сет годи на (1971–
2011). Чла но ви школ ске књи -

ЧЕТИ РИ ДЕЦЕ НИ ЈЕ РАДА ПРО ФЕ СО РА ЈОНА БЕР ЛО ВА НА

ВЕ ТЛА ТАЧ КА У КОЈОЈ СЕ МЛА ДИ 
СУСРЕ ЋУ С ПОЕ ЗИ ЈОМ

У Културном центру „Мла-
дост” у Глогоњу ученици могу
да похађају наставу на румун-
ском језику сваке недеље.
Наш саговорник на ту тему је
професор Родика Марјану.

Тренутно се настава на румун-
ском језику одвија у Култур-
ном центру „Инфинитум” у
Дому културе „Младост” у
Глогоњу, а има двадесет пола-
зника како румунске, тако и
других националности. Наи-
ме, и деца српске и македон-
ске националности посећују
часове румунског језика, на
којима стичу нова знања, што
је још један доказ да мешта-
ни живе у слози и међусобном
поштовању.

Заправо, реч је о почетном
курсу румунског језика, на
којем деца уче основне појмо-
ве о школи, породици, кући,
годишњим добима, називима
воћа и поврћа, бројевима,
како да се сналазе у одређе-
ним ситуацијама, како да
напишу писмо, која су тради-
ционална румунска јела, који
су обичаји Румуна, који хоби
имају, итд.

На часовима се користи и
модерна технологија, тако да
деца, уз помоћ документарних
филмова, уче о значајним
песницима из Румуније, као и
о обичајима и традицији кул-
турног наслеђа Румуна. Посе-

бан акценат је стављен на кул-
туру, књижевност и сликарство,
тако да деца уче о песницима
као што су Еминеску, Кожбук,
Креанга.

Настава на румунском јези-
ку почела је пре четири годи-
не у оквиру Регионалног цен-
тра за развој друштва у
мултиетничким срединама
„Ин медијас рес” у Панчеву, а
у последње две године одвија
се у оквиру Културног центра
„Инфинитум”.

Вредно је напоменути да су,
уз велику вољу и љубав према
румунском језику, ученици
остварили значајне резултате,
тако да ни успех није изостао.
На сваком такмичењу реци-
татора „Стиховизија” у Пан-
чеву ученици из Глогоња
добијају значајне награде.
Учествовали су и на приред-
бама у селу рецитујући песме

истакнутих румунских песни-
ка на румунском језику. Про-
фесорка Родика Марјану, која
ради с њима, преузела је тра-
дицију коринђања за Бадње
вече, која доноси радост и
незаборавне моменте у куће
Румуна из Глогоња. И ове
године деца с нестрпљењем
очекују овај догађај, за који се
спремају већ сада.

Крајем прошле године,
када су окончали наставу на
румунском језику, ученици су
извели позоришни комад
„Четврти краљ”, а ове године
су припремили сценски при-
каз „Црвенкапа”. До краја
новембра планирају да завр-
ше двојезични документарни
филм о овом месту. Ђаци
виших разреда уче песме за
такмичење рецитатора на
регионалном нивоу, које ће
бити одржано у Панчеву.

Деца и млади из Глогоња
показали су велико интересо-
вање за учење румунског јези-
ка и књижевности, тако да је
пре четири године потекла иде-
ја да се у Глогоњу формира сту-
дио за учење румунског језика
са елементима националне
културе и цивилизације.

– У почетку се студио за уче-
ње румунског језика налазио у
Дому културе, а након тога
радио је у оквиру Еврорегио-
налног центра за развој дру-
штва у мултиетничким среди-

нама „Ин медијас рес”, чији је
председник Валентин Мик, од
кога сам имала велику подр-
шку за одржавање часова. На
иницијативу младих из Глого-
ња и у сарадњи с Културно-
уметничким друштвом „Весе-
лија” и Домом културе
„Младост”, основали смо Кул-
турни центар „Инфинитум”,
чији сам председник. У окви-
ру тог центра полазници има-
ју прилику да стекну знања из
румунског језика и књижевно-

сти, а предајем и немачки језик
– рекла је Родика Марјану.

Треба напоменути и да је
похађање наставе бесплатно
за све заинтересоване и да
финансијску подршку добија-
ју од Одсека за дијаспору при
Министарству културе Руму-
није, као и од Града Панчева,
који је набавио дидактичка
средства.

НАСТАВА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У ГЛОГОЊУ

НОВА САЗНАЊА О КУЛТУРИ РУМУНА

жев не сек ци је осно ва ли су
књи жев ни кру жок у окви ру
кога би се него ва ли румун ски
језик и књи жев ност и оства ри -
ва ли мла ди књи жев ни тален -
ти: 1974. годи не кру жок „Мла -
да пера” почи ње да ради.

Кру жок „Мла да пера” из
Вршца под руко вод ством про -
фе со ра Јона Бер ло ва на „дефи -
ни ше се као фабри ка тале на та,
у пра вом сми слу те речи” (Ага -
ке, 2010: 343). Јон Бер ло ван је
учи нио да њего ви уче ни ци
поста ну добри људи, отво ре ни
пре ма дога ђа ји ма из око ли не, а
да њихо ва душа буде пуна љуба -

јал, почео је да пише уџбе ни ке
за књи жев ност: „Књи жев ни
при руч ник за први раз ред гим -
на зи је” (гру па ауто ра); „Књи -
жев ни при руч ник за дру ги раз -
ред гим на зи је” (гру па ауто ра);
„При руч ник за румун ску књи -
жев ност за тре ћи раз ред гим на -
зи је”; „Књи жев ни при руч ник за
четвр ти раз ред гим на зи је” (гру -
па ауто ра); „Умет ност пре во ђе -
ња” (том пре ве ден са срп ског
јези ка зајед но с про фе со ром
Тео до ром Тодо ром).

Про фе сор Јон Бер ло ван раз -
вио је код сво јих уче ни ка љубав
пре ма лепо ти, уво де ћи их у тај -

вао фол клор ни ансамбл „Мла -
да пера”, који је током годи на
про мо ви сао фол клор и музи ку
у раду с њего вим уче ни ци ма.
Био је умет нич ки коор ди на тор
фол клор ног ансам бла „Мла да
пера” из Вршца (2000/2011),
који је „током годи на постао
изу зе тан ансамбл са 100 чла -
но ва, пра ви умет нич ки при мер
који би тре ба ло да сле де сва
кул тур но-умет нич ка дру штва
из Бана та”.

Све што је ура дио током
четр де сет годи на, пра ва је лек -
ци ја живо та и исто ри је за мла -
де гене ра ци је.

Ства ра ла штво уче ни ка
Наве шће мо још неко ли ко зна -
чај них актив но сти које је ини -
ци рао. У пери о ду 1985–1995.
поста је: умет нич ки коор ди на тор
позо ри шне тру пе у окви ру Гим -
на зи је, актив ни члан Кул тур но-
умет нич ког дру штва „Luceafa-
rul” из Вршца (1971–2000), као
и пред сед ник тог дру штва; књи -
жев ни уред ник (пет на ест годи -
на) рубри ке „Књи жев на азбу ка”
(у којој су про мо ви са ни мла ди
песни ци) у окви ру часо пи са „Tri-
buna Tineretului”; актив ни члан
про свет не коми си је Вој во ди не
за уре ђи ва ње школ ских пла но -
ва и про гра ма; члан редак ци је
Новин ско-изда вач ке куће
„Либер та теа” из Пан че ва; члан
жири ја „Позо ри шних дана
Руму на из Вој во ди не”; члан
разних умет нич ких коми си ја на
нивоу гра да, репу бли ке и шире;
умет нич ки коор ди на тор књи -
жев них кон кур са, књи жев них
кру жо ка, позо ри шних пред ста -
ва и фол клор них насту па; књи -
жев ни коор ди на тор уче ни ка
који су уче ство ва ли на међу на -
род ним олим пи ја да ма за румун -
ски језик и књи жев ност из
разних места у Руму ни ји 1994–
2011. годи не (Бистри ца, Ора деа,
Бото шањ, Јаши, Кала ра ши,
Трго ви ште, Бра шов, Буку решт,
Кон стан ца итд.). На међу на род -
ним олим пи ја да ма уче ни ци
Гим на зи је „Борис Петр ов Бра -
ца” ужи ва ли су у посеб ној
пажњи и изван ред ним при зна -
њи ма.

(наста вак у сле де ћем бро ју)

Др Вир ђи ни ја Попо вић

» Наставак са стране III

Основ на делат ност мешта на је
оста ла пољо при вре да. Торак
може да буде поно сан и на
вели ки број инте лек ту а ла ца
који су оста ли у селу, а неки од
њих, из раз ли чи тих раз ло га,
живе у дру гим земља ма, али се
увек с радо шћу вра ћа ју у сво је
род но место.

Пре деве де сет годи на неко -
ли ко мла дих енту зи ја ста који су
се бави ли музи ком, уз вели ку
подр шку тада шњих инте лек ту -
а ла ца из Тор ка, осно ва ло је вио -
лин ски орке стар. У почет ку је
тај орке стар био вео ма скро ман,
али потре бан у кул тур ном раз -
во ју места, јер је сви рао пово -
дом дога ђа ја и весе ља у селу.

Када је на чело орке стра
дошао дири гент Викен ти је
Петро вић Бока луц, који је
постао сим бол Тор ка, орке стар
је добио пра ви сми сао: сви рао
је на свад ба ма, крште њи ма и
сла ва ма, као и на разним кон -
цер ти ма, фести ва ли ма и кул -
тур ним дога ђа ји ма. Орке стар
„Lyra” се иден ти фи ку је с
Викен ти јем Петро ви ћем Бока -
лу цом, који је био изу зе тан
музи чар и чије име носи кул -

тур на асо ци ја ци ја из места.
Упр кос тешким вре ме ни ма
орке стар је опстао и након
њего ве смр ти. На чело орке -
стра дола зе Тодор Петро вић,
потом Мари не ла Жур ка и Вик -
тор Ђур ђу, а тре нут но је дири -
гент Тодор Дору Урсу.

Орке стар „Лyра” је од вели -
ког зна ча ја за Торак, не само
што се музи ке тиче. Чла но ви
орке стра били су при сут ни у
свим кул тур ним актив но сти ма
у селу. Пуни енту зи ја зма, уче -

ство ва ли су на свим фести ва -
ли ма румун ске музи ке и фол -
кло ра, при чему се љубав пре -
ма музи ци пре но си ла с коле на
на коле но. Сва ка ко, чла но ви
орке стра нису се бави ли само
музи ком, али су током вече ри,
након напор ног дана у пољу,
дола зи ли у дом кул ту ре и
вежба ли све оне песме с који -
ма су се пред ста вља ли не само
у Вој во ди ни већ и у Руму ни ји.

Током годи на орке стру су се
при дру жи ли мла ди тален ти, у

вели ком бро ју вио ли ни сти, као
и дру ги инстру мен та ли сти, па
је он добио на ква ли те ту.
Важно је спо ме ну ти да је глав -
на црта орке стра „Lyra” очу ва -
ње аутен тич ног фол кло ра, да
су песме које он изво ди пре не -
те с коле на на коле но и да још
увек негу је аутен тич не, ста ре,
чак вео ма ста ре песме, чија
лепо та никад не изу ми ре.

Мир чеа Лелеа (обја вље но 
у недељ ни ку „Либер та теа”)

ОБЕЛЕЖЕНО 250 ГОДИНА ОД КОЛОНИЗАЦИЈЕ РУМУНА

ПРОСЛАВЉЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ У МЕСТУ ТОРАК

ви и сре ће. У пери о ду 1988–
1990. про фе сор поста је школ -
ски инспек тор за румун ски
језик и књи жев ност. Уче ство вао
је на број ним семи на ри ма про -
фе си о нал ног уса вр ша ва ња, ка-
ко у Срби ји, тако и у Руму ни ји,
па је увек био у току с новим
мето да ма пре да ва ња румун ског
јези ка и књи жев но сти. Захва -
љу ју ћи свом несе бич ном раду,
љуба ви, вољи, као и ино ва тив -
ним иде ја ма о шко ли, допри -
нео је пора сту угле да зва ња про -
фе со ра.

Да би њего ви уче ни ци има ли
аде ква тан дидак тич ки мате ри -

не ства ра ла штва, па је на
почет ку уче ство вао на разним
кул тур но-умет нич ким мани -
фе ста ци ја ма у реци то ва њу,
књи жев ним вече ри ма, кон кур -
си ма реци та то ра и књи жев ним
кон кур си ма. Њего ва актив ност
се ту не зау ста вља, па као љуби -
тељ наци о нал не тра ди ци је
Руму на поста је уред ник еми -
си је за аутен тич ну народ ну
музи ку („На изво ру чежње”)
ради ја ВАП и то тра је дуги низ
годи на. Након три деце ни је
рада решио је да спо ји љубав
пре ма музи ци и љубав пре ма
књи жев но сти тако што је осно -
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Виолинисти који својим веш-
тинама чувају фолклор једног
народа или места одувек су
били популарни и остају у
сећању својих савременика као
музичари захваљујући којима
је сачувано, чак и до данас,
богатство народног стварала-
штва. Они су ти који су чароб-
ним звуком виолине обрадова-
ли мештане својом изведбом и
улепшали им живот.

Музика учествује у весељима,
радостима и значајним дату-
мима мештана, од рођења до
смрти. Као представници
Новог Села, извођачи аутен-
тичне музике свирали су на
свадбама, крштењима и
разним весељима, у кафанама
и на сцени Дома културе у род-
ном месту, али и у другим кра-
јевима. Захваљујући њима, у
селу се развијало народно ства-
ралаштво због тога што су
неретко писали народне песме
инспирисане разноликим дога-
ђајима и животом на селу, а те
нумере изводио је оркестар.

С временом су заборављена
имена неких музичара, о који-
ма данас не знамо ништа, али
на основу казивања старијих
људи из села, покушаћемо да

напишемо нешто о овим изво-
ђачима и да оставимо као ама-
нет будућим генерацијама име-
на оних који су поставили темељ
музичког стваралаштва у Банат-
ском Новом Селу. Навешћемо и
оне који данас иду њиховим сто-
пама и чувају културну музичку
баштину тог места.

Први из плејаде виолиниста
који су оставили дубок траг у
музичком животу села, о коме
сазнајемо из прича старијих
људи из овог места, јесте Јоса,
који је рођен средином 19.
века, а умро је 1920. Изводио
је баладе и разне друге нуме-
ре. Његова фотографија се
налази на разгледници из
1900. године на чијој полеђи-
ни је исписано „Коло – румун-
ска игра” на три језика.

Други виолиниста познат по
извођењу румунске народне
музике карактеристичне за
село био је Ника Малица Гип-
тер (1871–1931). До данас су
сачуване две песме: „Арделеа-
на” и „Аxион”.

Трећи виолиниста био је
Јошка Новак Пелегу (1890–
1957), који је учио занат код
чувеног виолинисте Јона Дура-
ина из Владимировца.

Трајан Богдан био је познат
у селу као Нинин Трајан. Рођен

је 1908. године у сељачкој
породици. После основне шко-
ле у Банатском Новом Селу
уписао је музичку школу у
Панчеву, а по завршетку је
основао народни оркестар с
којим је свирао у познатим
ресторанима у бившој Југосла-
вији (у Скопљу, Сплиту,
Дубровнику...). Био је велики
извођач румунског народног и
класичног звука и волео је

музику Штрауса, Моцарта и
Паганинија, као и румунске
романсе и баладе. Разболео се
и умро када је имао 37 година.

Познати виолиниста био је и
Јошкица, али немамо податке
о њему. Свирао је на сеоским
свечаностима до Другог свет-
ског рата. Остале су песме у
његовом извођењу као што су
„Јошкичина дојна” и друге.
Последњи из плејаде виолини-
ста био је Флоареа Бану Фло-
рија (1900–1969). Свирао је на
многим свадбама, сеоским
манифестацијама, али и по
кафанама, а као корепетитор у
фолклорној секцији био је
активан у реализовању сеоских
догађаја у Дому културе.

Учитељ Викентије Корнеа
(1941/1942) основао је гудачки

оркестар. Након неколико
месеци оркестар је свирао на
сеоским весељима и свадбама.
Учио је од познатог виолинисте
Илије Риста Гимиђа из Уздина.
Народни оркестар је деловао
око десет година. У њему су сви-
рали: Александар Штефан
Буца, Виорел Болеанцу Пајма
и Лази Фиштеа Бонкош.

Касније су Новосељани пре-
шли на хармонику. Сима Кам-
бец (1914–1989) почео је да
свира тамбуру, а затим хармо-
нику. Као хармоникаш 1951.
године имао је прилику да сви-
ра у директном преносу на
Радио Новом Саду и Радио
Темишвару. Свирао је с позна-
тим виолинистима – Јоном
Дураином, Викентијем Петро-
вићем Бокалуцом, Трајаном
Богданом Нинијем и с другим
музичарима из Румуније и с
наших простора. Био је познат
по представљању румунске
аутентичне музике, као и
румунског фолклора. Као изво-
ђач, свирао је и у многоброј-
ним банатским местима.

(Из „Монографије Румуна
из Новог Села”, аутори 

Валентин Мик и Илије Баба,
до 2000. године)

(Наставак у следећем броју)

Искрен сцен ски
наступ и диван глас

Завр ши ла мастер
ака дем ске 
сту ди је, област
нутри ци о ни зам

У наци о нал ној зајед ни ци
Руму на Алек сан дра Ран ко вић
је изу зет но позна та и цење на
као вокал ни соли ста, умет ни -
ца све стра ног дара, нена ме -
тљи ва и отме на. Њен тале нат
за музи ку откри вен је вео ма
рано, још у основ ној шко ли у
Нико лин ци ма: дошао је до
изра жа ја већ на првом насту -
пу на сце ни Дома кул ту ре,
када је има ла седам годи на.
Након тога је уче ство ва ла на
ско ро свим кул тур ним дога ђа -
ји ма у селу.

Да би се уса вр ша ва ла у овој
обла сти, упи са ла је нижу
музич ку шко лу „Јосиф Марин -
ко вић” у Вршцу – инстру мен -
тал ни одсек и пева ње. Уче ство -
ва ла је затим на Фести ва лу
деч је музи ке наци о нал не зајед -
ни це Руму на као вокал ни соли -
ста, а и као члан деч јег орке -
стра „Ghiocelul” из Нико ли-
на ца. Од 2005. годи не редов но
насту па на Фести ва лу румун -
ске музи ке и фол кло ра, који се
одр жа ва сва ке годи не, као и на
Фести ва лу роман си.

Алек сан дра сма тра да је
публи ка та која даје сво је
мишље ње о томе да ли је неко
успе шан умет ник или не; ако
вас она не воли, не може те
рећи да сте успе шни. Није
наод мет рећи да је Алек сан дра
насту пи ла и с про фе си о нал -
ним орке стром „Бана тул” из
Теми шва ра, а сва ки пут и на
Фести ва лу румун ских песа ма
и фол кло ра. Током 2012. годи -
не сни ми ла је и CD с тра ди ци -
о нал ним румун ским песма ма,
уз прат њу исто и ме ног орке -
стра.

Она је, ина че, поха ђа ла
Шко лу народ не умет но сти у
Теми шва ру, која је уста но ва од
посеб ног зна ча ја с тра ди ци јом
од пре ко педе сет годи на у
обла сти умет нич ке обу ке и спе -
ци ја ли за ци је вокал них соли -
ста, цер ти фи ко ва на за афир -
ма ци ју умет нич ких тале на та,
где пре да ју врхун ски струч ња -
ци и истак ну ти про фе со ри из
ове обла сти кул тур ног живо та
Теми шва ра.

Љубав пре ма про фе си ји
Посто је рет ки слу ча је ви када
мла ди тач но зна ју који је
њихов буду ћи позив, коју шко -
лу или факул тет тре ба упи са ти
и чиме ће се бави ти целог
живо та. Међу тим, Алек сан дра
ника да није сум ња ла у сво је
спо соб но сти и тач но је зна ла

МОНОГРАФИЈА РУМУНА ИЗ НОВОГ СЕЛА

ВИОЛИНИСТИ И МУЗИЧАРИ

АЛЕКСАНДРА РАНКОВИЋ, ВОКАЛНИ СОЛИСТА

ЖИВОТНА СТРАСТ – УМЕТНОСТ

те о здра вој исхра ни и, нерет -
ко, о пре вен ци ји разних боле -
сти. Логич но пита ње је било
како се пре пли ћу музич ка
умет ност и нау ка. Која област
пре о вла да ва?

Она каже да при о ри тет увек
даје боле сним људи ма – како
да лече тело и душу. Већ
годи на ма у ино стран ству се
прак ти ку ју музич ке тера пи је
код паци је на та, тако да је на
неки начин и музи ка лек.
Пра вил на исхра на је гаран ци -
ја за дуг и здрав живот. Због
тога за себе каже да је фар -

ла род но место, она ко при ват -
но, а да нијед на уста но ва не
сто ји иза ње, није се осе ћа ла
при јат но.

Алек сан дра каже да је има -
ла сре ћу да нау чи толи ко тога
од пра вих струч ња ка и еми -
нент них умет ни ка у пра вом
сми слу те речи. Жели да им
захва ли на њихо вом тру ду и
мудро сти. У јед ном тре нут ку
осе ћа ла је потре бу да и она
нешто ура ди и да пру жи новим
гене ра ци ја ма „бар четвр ти ну
оно га што је доби ла”, љубав
пре ма лепо ти и тра ди ци ји. То

осе ћа као морал ну оба ве зу пре -
ма свом род ном месту.

Тако је кре ну ла иде ја о осни -
ва њу Цен тра за народ ну умет -
ност, који је настао у јесен
2015. годи не у Нико лин ци ма с
циљем про мо ви са ња и очу ва -
ња народ не умет но сти, која
под ра зу ме ва све оно што је
ство рио народ и што нема при -
ме се савре ме не умет но сти:
музи ка, игра, занат ство, сли -
кар ство..., умет нич ка дела чији
је аутор ано ни ман или само ук.

Иде ја је поте кла од њене жеље
да Нико лин ци ма вра ти досто -
јан ство што се кул тур не тра ди -
ци је тиче. Пре више годи на
посто јао је диван дом кул ту ре с
вели ком дво ра ном за пред ста ве
коју би поже ле ли и ста нов ни ци
мно го већих места. Ту се одви -
јао рад број них сек ци ја, као што
су орке стар, гру па пева ча и
вокал ни и инстру мен тал ни
соли сти, фол клор ни ансамбл и
ама тер ско позо ри ште. Рет ко се
деша ва ло да мешта ни не уче -
ству ју у кул тур ним деша ва њи ма
румун ске наци о нал не зајед ни -
це, а осва ја ли су мно го број не
награ де и при зна ња. Нажа лост,
све актив но сти су ста ле.

Када је пита ју која је миси ја
Цен тра за народ ну умет ност,
Алек сан дра каже да је била
при јат но изне на ђе на бро јем
деце заин те ре со ва не за рад.
Дода је да су убр зо након осни -
ва ња Цен тра покре ну те две
сек ци је: за тра ди ци о нал ну
румун ску музи ку, коју она
води, и за румун ске народ не
игре, je zадужњн Сти ва Миу ца.

Већи на од око педе се то ро
деце од чети ри до пет на ест
годи на актив на је у обе сек ци -
је. Про бе се тре нут но одви ја ју
у про сто ри ја ма локал не зајед -
ни це и у нека да шњој дво ра ни
Дома кул ту ре, током викен да.
Њихо ва актив ност није оста ла
непри ме ће на. Орга ни зо ва не су
две пред ста ве: јед на за Божић,
а дру га за сео ску сла ву; као
гости били су у Тор ку пово дом
зим ских пра зни ка и први пут
су се поја ви ли на Фести ва лу
деч је музи ке у Кушти љу.

Про бле ми, тре ба их реши ти
Под вла чи да не пре те ру је ако
каже да је поно сна на сва ко дете
у Цен тру за народ ну умет ност
и да сва ки њихов успех дожи -
вља ва као свој. Раду је је то што
се од почет ка рада до сада при -
лич но напре до ва ло. Посеб но
због тога што се сви међу соб но
раз у ме ју, пошту ју и воле, а све
што се ради, чини се с љуба вљу.
Али у овом тре нут ку Цен тру за
народ ну умет ност суо ча ва се с
мно го про бле ма; Алек сан дра
мисли да нијед но румун ско
кул тур но дру штво нема више
про бле ма и поте шко ћа.

Згра да Дома кул ту ре је у
лошем ста њу, па тамо не може
да се одви ја нијед на актив ност,
не само деце него ни одра слих.
Потреб но је уло жи ти мно го
тру да и нов ца да се вра ти оно
што је нека да било: кул тур не
актив но сти достој не Нико ли -
на ца, с бога том кул тур ном
башти ном. Згра да Дома кул ту -
ре била је изгра ђе на од добро -
вољ них при ло га мешта на.
Тако ђе, удру же ње послу је без
дина ра на бан ков ном рачу ну.
Дакле, не посто је аде ква тан
про стор, опре ма, тех нич ка и
финан сиј ска подр шка.

Али, под вла чи Алек сан дра,
чла но ви еки пе има ју нешто
што мно ги желе и не могу да
купе: без у слов ну љубав пре ма
див ној деци која им даје сна ге
да истра ју. Тако ђе, њихо ва
љубав бри ше сву тугу када она
поже ли да оду ста не од бор бе.
Када при ча ју с њом јед но став -
ним и искре ним јези ком, када
јој кажу да им се сви ђа оно што
раде и да су јој захвал ни на тру -
ду и на све му оно ме што ради
за њих – Алек сан дра схва та
коли ко је срећ на.

да ће упи са ти фар ма ци ју, коју
је оду век воле ла.

Након сред ње хемиј ске
шко ле у Вршцу упи са ла је
сту ди је на Уни вер зи те ту
меди ци не и фар ма ци је „Vic-
tor Babes” у Теми шва ру, а
затим је завр ши ла мастер
ака дем ске сту ди је, област
нутри ци о ни зам. Један од раз -
ло га за избор ове про фе си је
био је жеља да пома же људи -
ма дају ћи им дра го це не саве -

ма це ут – како на сце ни, тако
и на рад ном месту.

Цен тар за народ ну умет ност
Као дете је насту па ла у прат њи
раз ли чи тих орке ста ра и у број -
ним кул тур но-умет нич ким
дру штви ма, тако да је поне кад
има ла осе ћај непри пад но сти.
Где год се поја ви ла, била је
топло при мље на и њен наступ
нико га није оста вљао рав но ду -
шним. Али када је пред ста вља -
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Румунско народно позориште
из Вршца, које је морално и
материјално подржало такми-
чења позоришта, престало је да
функционише 1956. године, а
аматерска активност је паузи-
рала преко десет година, до
седме деценије прошлог века,
када су представници култур-
ног друштва из Алибунара ини-
цирали покретање драмских
секција. Захваљујући Културно-
-образовном друштву из Али-
бунара, такмичење драмских
секција Јужнобанатске регије
1973. године постало је веома
значајан такмичарски догађај
на којем учествују глумци ама-
тери из свих румунских села у
Војводини.

Ова манифестација убрзо је
добила назив „Позоришни дани
Румуна у АП Војводини”. Савез
аматерских позоришта у Војво-
дини је сваке године обезбедио
је финансијска средства за одр-
жавање овог фестивала, али и
за развој позоришне аматерске
активности Румуна у Војводи-
ни.  „Позоришни дани Румуна”
су наредних година добили так-
мичарски карактер, а награде
су добијали најбољи глумци и
најбоље интерпретирани позо-
ришни комади. Игране су пред-
ставе по делима Ј. С. Попови-
ћа, Бранислава Нушића,
румунских класика, највише
дела Јона Луке Карађалеа, али
и оригинална дела аматерских
аутора из румунских села.

Следећих година се бирао
бољи репертоар, а акценат је
стављен на саму интерпретаци-
ју, захваљујући бољој сарадњи
с професионалним режисери-
ма. Драмске секције румун-
ских села која нису учествова-
ла у такмичењу биле су
охрабрене да пријаве своје
представе, а нека села су при-
јавила и по две представе
одједном. Већина одиграних
комада достигла је завидан
уметнички ниво, што охрабру-
је организовање „Позоришних
дана Румуна” и будућих годи-
на, када су представе достигле
висок глумачки ниво, а фести-
вал постао један од најпозна-

ди су првенствено имали
локалну тематику, фрагменте
из сеоског живота, с намером
да подстакну интересовање
публике и због тога су сале увек
биле пребукиране. Такође, кул-
турно-уметничка друштва
покренула су сарадњу с профе-
сионалним сценографима, а
румунски медији су извешта-
вали о свим дешавањима током
фестивала и хвалили глумце
који су показали таленат, наро-
чито оне који су успели да изу-
зетно интерпретирају текст.

Банатски румунски дијале-
кат којим су се служили сви
глумци створио је потешкоће у
изговору и то је разлог што су
се правилним изговором тек-
стова морали бавити просвет-
ни радници и режисери из
Румуније. Поједини ансамбли
су функционисали као полу-
професионални, а позоришни

ли су аматерске глумце у Вој-
водини у положај да могу бира-
ти и најтеже улоге.

Часопис „Сцена”
За фестивал „Позоришни дани
Румуна” значајан моменат је и
оснивање часописа „Сцена”
1976. године. Он излази и
данас, а његова улога је инфор-
мативно-критичког карактера.
Ту се налазе чланци о позори-
шним делима која су на репер-
тоару у оквиру фестивала, као
и текстови режисера, сценогра-
фа и свих заинтересованих за
развој драмске уметности код
Румуна у Војводини. Тако је
публика имала потпунији увид
у репертоар, у сама драмска
дела, у живот и дело писаца,
редитеља и у све остало у вези
с настајањем представе као
уметничког чина.

У часопису се могу пронаћи
и интервјуи са аматерским
глумцима, као и текстови о
њима. На почетку је часопис
излазио само током „Позори-
шних дана...”, а уређивали су га
румунски новинари из Војво-
дине. Испрва је годишње било
објављивано чак шест бројева,
а касније, због недостатка
финансијских средстава, један
број или ниједан. Часопис
„Сцена” је једно време излазио
као додатак недељнику „Либер-
татеа”, а данас га објављује
Савез аматерских позоришта
Румуна из Војводине.

Професионална сцена на
румунском
Деведесетих година прошлог
века неколико позоришних

ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ

ПОЗОРИШНИ АМАТЕРИЗАМ РУМУНА У ВОЈВОДИНИ

ансамбала из румунских села
добило је назив професионал-
не сцене, звање која привлачи
и већа новчана средства, али и
већу одговорност. За добијање
овог звања позоришни ансамбл
је морао показати врхунске
интерпретативне квалитете
који превазилазе аматеризам,
јер ако се не потруде, следеће
године лако могу изгубити ово
звање.

Услов је био и већи број
гостовања или реприза које су
позоришни ансамбли морали
да испуне. Број реприза се
рачунао по месту или награди
коју су добили за текућу годи-
ну на фестивалу „Позоришни
дани Румуна”. Разлог успоста-
вљања овог правилника је
могућност да најбоље предста-
ве види што већи број људи у
селима с румунским становни-
штвом, али и да позоришна
активност не изгуби свој кон-
тинуитет.

У току 44 едиције „Позори-
шних дана Румуна у Војводи-
ни”, колико их се нанизало до
2016, организовани су и окру-
гли столови и конференције на
тему позоришног аматеризма
код Румуна у Војводини, како
би ова манифестација била
посматрана као институција
која показује праву слику кул-
туре једног народа, од које
публика има шта да научи и да
види. На тим округлим столо-
вима разматрала се идеја о
оснивању професионалне сце-
не на румунском језику при
вршачком театру „Стерија”,
што се и догодило 2003. Иако

је Професионално румунско
позориште у Војводини било
основано још далеке 1949, оно
је функционисало само седам
година и било је познато као
најмлађе позориште у Федера-
тивној Народној Републици
Југославији.

Професионална сцена на
румунском језику данас носи
име румунског песника и пре-
водиоца Петруа Крдуа и има
другачију визију и концепцију
у односу на прошли век. Сцена
се поноси и чињеницом да је
први пут на нашим простори-
ма игран Стерија на румунском
језику. Реч је о комаду „Прева-
рени”, који се састоји од две
једночинке, у адаптацији и
режији Анђелке Николић из
Београда. Драматизација пое-
зије Васка Попе, под називом
„Пупољци”, била је један од
пројеката, као и дело румун-
ског мислиоца Мирче Елијадеа
„Код циганки”, у режији Зора-
на Цветковића. Потом су сле-
дили „Извештај о мојој смрти”
Габријела Кифуа, „Фуксијада”
Деметруа Дем. Деметрескуа
Брзауа (Урмуза), „Друга мате-
матика” Никите Станескуа,
„Замак слепих” Наума Ђелуа,
позоришни спектакл „Електра”
Данила Киша итд.

Писани медији у Вршцу,
Београду, Новом Саду, Крагу-
јевцу, Букурешту, Клужу, Пра-
гу, Крајову и Панчеву извешта-
вају о професионалној сцени
на румунском, као о позоришту
у коме свако може да нађе
нешто за себе и да то никада
не заборави. Врхунска реди-
тељска и глумачка остварења
наишла су на добар пријем,
како код критике, тако и код
љубитеља позоришне уметно-
сти. Председник Уметничког
савета Петру Крду залагао се
за концепт овог ансамбла, суб-
венционисаног од Секретари-
јата за културу Војводине, који
нема стално запослене, већ се
формира од једне до друге
представе, повезујући најбоље
и модерно код Румуна и Срба.

„У шароликости појава од
театра апсурда и парадокса до
постмодерне и театра за једног
гледаоца, истраживања појаве
каква је гледалац као жанр, ово

позориште наговештава да је
сазвежђе новог позоришног
живота надохват руке и да је
време класичног и анахроног
позоришта далеко иза нас.”
(Небојша Ђорђевић, „Замак
слепих” или лирика као драм-
ски жанр, Кул-тим, онлајн
публикација Књижевног клуба
„Бранко Миљковић” из Кња-
жевца, 21. март 2009. године.)

Одлука да румунски ансамбл
понесе Крдуово име образло-
жена је речима да је он дао
Професионалном позоришту
на румунском у Војводини пре-
познатљив печат и идентитет.
Уметничка концепција за коју
је пледирао сврстала је ово
позориште у ред врхунских
авангардних театара ове земље
и шире. Професионалност,
озбиљност, љубав и посвеће-
ност којима је Петру Крду при-
ступао сваком пројекту, имали
су за исход театарска остваре-
ња која су наишла на изузетан
пријем критике и публике.

Закључци
Један од највиших облика
бављења културним активно-
стима Румуна јесте позориште.
Овај вид уметности код банат-
ских сељака датира још из дру-
ге половине 19. века. Тада су
се позоришни комади припре-
мали повремено, а изводили
најчешће приликом црквених
слава, на пример за сеоске сла-
ве, Ускрс или Божић. Након
Другог светског рата позори-
шна активност је интензивира-
на. Превазиђене су многе сла-
бости из предратног периода,
а понајвише одабир репертоа-
ра. Године 1956. престале су да
се организују позоришне мани-
фестације и такмичења, а као
последица тога позоришне сек-
ције у селима гасиле су се јед-
на за другом. Тек од 1973.
године, када су у Алибунару
основани „Позоришни дани
Румуна из Војводине”, па све
до данашњег дана, ова мани-
фестација остаје најзначајнији
начин промовисања сценског
умећа Румуна у Војводини. С
временом се сценска игра уса-
вршила скоро до степена про-
фесионализма. То потврђују
висока места освојена на овој
манифестацији, али и дуготрај-
ност, непрекидна активност од
преко четрдесет година.

Поред глумаца аматера из
румунских села најзаслужни-
ји за дуготрајну активност јесу
режисери аматери, а касније
режисери професионалци,
који су поставили квалитетне
представе. Због својих заслу-
га позоришне секције на
румунском језику, домови
културе из румунских села
добили су статус полупрофе-
сионалних сцена. Румунски
позоришни аматеризам је
један од начина чувања кул-
турног идентитета Румуна у
Војводини и један вид негова-
ња румунског књижевног јези-
ка. Последњих година Руму-
ни се залажу за то да уз
минимум финансијских сред-
става организују фестивал
„Румунски дани Румуна у АП
Војводини”.

Поред других потешкоћа с
којим се суочавају, велики про-
блем који је настао у послед-
њој деценији је мања заинте-
ресованост код младих за
глуму, што се одражава на број
позоришних спектакала при-
казаних на овом фестивалу.

др Вирђинија Поповић

тијих и најпосећенијих фести-
вала код Румуна у Војводини.
Сарадња с професионалним
режисерима из Румуније знат-
но је повећала уметнички ниво
представа, а велики број ама-
терских глумаца је каснијих
година одлучио да се професи-
онално бави глумом.

Убрзо се апеловало на кори-
шћење других позоришних еле-
мената, невиђених до тада на
румунским аматерским сцена-
ма: на интеркалацију музичких
фраза у моментима драматич-
них тензија. Приказани кома-

комади донели су нов драма-
туршки израз у Војводини.
Покрет, гестикулација, мими-
ка и музика сада су предста-
вљали суштину режисерске
концепције. Уметнички квали-
тет одиграних представа у
неким случајевима био је
изједначен с професионалним
ансамблима, захваљујући шко-
ловању режисера и професио-
налних глумаца у Букурешту.
Приврженост сцени и познава-
ње могућности које им она
може пружати, као и сама
интерпретација текстова, дове-
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Lăutarii, acei artiști care poartă,
susţin și îmbogăţesc, prin dibăcia și
măiestria lor, folclorul unui popor
sau al unei localităţi, s-au bucurat
totdeauna de mare popularitate și
au rămas în conștiinţa contempora-
nilor lor și a viitoarelor generaţii
drept rapsozi populari mulţumită
cărora s-au păstrat (chiar și până în
zilele noastre), nestemate ale boga-
tului tezaur al creaţiei populare. 

Ei sunt aceia care, cu farmecul vio-
rilor, au umplut de bucurie suletul
sătenilor sau le-au alinat durerile
interpretându-le o doină. Ei au fost
părtași la principalele evenimente
din viaţa unui om, de la naștere și
până la moarte. Cântând la nunţi,
botezuri și veselii, în cafenele și cu

alte ocazii, pe scenele manifestări-
lor din sat sau în alte localităţi, re-
prezentând localitatea noastră ca
promotori ai culturii autentice.

Datorită lor, în sat s-a dezvoltat
creaţia populară, pentru că de mul-
te ori ei au fost creatori care au ti-
cluit în versuri și melodii multe ev-
nimente și lucruri care i-au inspirat
din viaţa satului, ca apoi acestea să
ie încadrate în repertoriul perma-
nent al tarafurilor. În negura vre-
murilor s-au pierdut numele mul-
tor lăutari-rapsozi populari, despre
care aproape că nu mai știm nimic,

dar, bazându-ne pe spusele bătrâni-
lor din sat, încercăm să scriem des-
pre acești creatori și să lăsăm nu-
mele lor drept amanet generaţiilor
viitoare, numele acelor lăutari care
prin aportul lor au pus temeliile
creaţiei muzicale în Satu-Nou. To-
todată vom scrie și despre aceia ca-
re astăzi continuă calea predeceso-
rilor și ţin să păstreze cu sinţenie
mărgăritarul creaţiei muzical-fol-
clorice din sat.

Primul din pleiada lăutarilor care
au lăsat o amprentă vie în folclorul
muzical al satului, dar despre care
știm doar din cele povestite de bă-
trâni, este lăutarul Iosa, născut pe al
mijlocul secolului al XIX-lea și de-
cedat prin anul 1920. Pe lângă jocu-
rile  amintite,  de la el au mai rămas
melodia de la „Balada lu’ Ciota” și
cântecul „Așa-i rându’ iecelor”.
Acest lăutar este imortalizat pe o ve-
dere ilustrată din anul 1900, pe care
se ală o inscripţie în trei limbi:
„Hora, dans popular românesc”.

Un alt lăutar cunoscut prin mă-
iestria interpretării doinelor și a jo-
curilor populare caracteristice „bo-
bocilor” a fost Nică Maliţa-Ghiptăr
(născut în 1871 - decedat în anul
1931). Până în prezent s-au păstrat
„ardeleana” și „axionul” lui Ghip-
tăr.

Cel de-al treilea lăutar din sat a
fost Ioșca Novac-Pelegu (născut în
1890 – decedat în 1957), care a în-
văţat meseria de la vestitul lăutar
Ion Durăin din Petrovasâla.

Dintre lăutarii consacraţi îl amin-
tim pe Traian Bogdan, cunoscut în
sat ca Traian a lu’ Nini. S-a născut la
Satu-Nou în anul 1908, într-o fami-
lie de ţărani. După terminarea Școlii
primare din sat a frecventat cursuri-
le Școlii de muzică din Panciova, iar
după terminarea ei și-a format un
taraf, cu care a cântat în restaurante
vestite din ţară – în Skoplje, Split,
Dubrovnik ș.a. A fost cu adevărat un
mare interpret de muzică populară
și cultă și a iubit nespus de mult mu-
zica lui Mozart, Strauss și Paganini,
dar și romanţele și baladele româ-
nești. Boala însă l-a oprit tocmai
când se ala în plină putere de mun-
că, la vârsta de numai 37 de ani.

Un alt lăutar cunoscut a fost Ioș-
chiţă (nu avem alte date despre el),

care a cântat  la hora satului până la
începutul Celui de-al doilea război
mondial. De la el a rămas „Doina
lu’ Ioșchiţă”. Ultimul din pleiada
lăutarilor de odinioară este  Florea
Banu-Florică (născut în anul 1900
– decedat în anul 1969). El a cântat
la multe nunţi, cutreierând întreg
Banatul, apoi la hora satului, dar și
în cafenele, și a fost activ în viaţa
culturală din cadrul Căminului
Cultural, ca și corepetitor la echipa
de dansatori.

Învăţătorul Vichentie Cornea,
prin anii 1941-42, a încercat să în-

jghebeze o orchestră de coarde.
După câteva luni, orchestra a pro-
gresat simţitor, cântând la hora sa-
tului și la nunţi, iind instruită în
continuare de Ilie Rista – Ghimigea
din Uzdin. Orchestra a avut o viaţă
scurtă – de numai zece ani. Printre
lăutarii ei de bază îi amintim pe
Alexandru Ștefan – Buţa, Viorel
Boleanţu – Paima și pe Lazi Fiștea –
Boncoș.

Părăsind cel mai valoros instru-
ment muzical – vioara, „bobocii” s-
au orientat în continuare spre acor-
deon. Ne vom opri puţin la familia
de muzicieni cu mare tradiţie Mă-
laimare și vom începe cu Sima
Cambeţ (1914-1986), care a înce-
put să cânte în tamburină, iar apoi
a descoperit secretele acordeonului
cu butoane. Fiind acordeonist air-
mat, în anul 1951 a avut prilejul să
cânte în direct la Radio Novi Sad și
la Radio Timișoara. A cântat îm-
preună cu vestiţii lăutari Ion Dură-
rin, Vichentie Petrovici – Bocăluţ,
Traian Bogdan – Nini și cu alţi mari
violoniști din România și de la noi.
A fost, poate, cel mai valoros păs-
trător de cântece românești din bă-
trâni și de folclor local autentic și a
cutreierat cu acordeonul său întreg
Banatul.
(Continuare în numărul următor)

(Din Monografia romănilor 
din Satu Nou,

autori Valentin Mic și Ilie
Baba până în anul 2000)

Prezentare artistică la
cea mai înaltă cotă

Studii postuniveristare
Master în nutriție
clinică și comunitară

În minoritatea noastră, Alexandra
este cunoscută ca o solistă vocală
apreciată la cea mai înaltă cotă ar-
tistică. Talentul său a fost desco-
perit foarte de timpuri, încă de la
școala elementară din Nicolinț.
Și-a încercat talentul încă de la
prima sa apariţie pe scenă ca solis-
tă vocală, la vârsta de 7 ani, la ser-
barea de sfârșit de an școlar. După
acceia a participat la aproape toate
manifestările culturale organizate
de săteni.

Pentru a se perfecţiona în acest
domeniu, s-a înscris la Școala in-
ferioară de muzică „Josif Marin-
ković” din Vârșeț, instrument
acordeon și canto clasic. A partici-
pat la câteva ediții ale Festivalului
de muzică al copiilor și a fost
membră a orchestrei de copii
„Ghiocelul” ca solistă vocală. Din
anul 2005 se prezintă cu regulari-
tate la Marele festival de folclor și
muzică românească și la Festivalul
de romanțe. Perfecționarea a înce-
put de la prima apariție pe scenă și
continuă până în ziua de azi.

Alexandra airmă că iecare ar-
tist simte că are succes în muzică
atunci când este apreciat de pu-
blic. El este în același timp și ju-
riul suprem.Dacă nu ești pe pla-
cul publicului, nu poți spune că ai
succes. Un astfel de moment a
avut și atunci când a evoluat îm-
preună cu orchestra profesionistă
„Banatul” din Timișoara pe scena
Marelui festival la Torac, în anul
2012. Tot atunci i-a apărut și CD-
ul cu melodii tradiționale
românești, înregistrate împreună
cu aceeiași orchestră.

Nu este de prisos să amintim
și faptul că Alexandra a frecven-
tat și cursurile Școlii populară de
artă din Timișoara, o instituţie
publică cu o tradiţie de peste 50
de ani în domeniul pregătirii și
specializării artistice, pentru
afirmarea talentelor artistice asi-
gurând o pregătire temeinică
prin prestaţiile unor profesori cu
notorietate și experienţă în do-
meniul artistic, adevărate perso-
nalităţi ale vieţii culturale din Ti-
mișoara.

Dragostea faţă de profesie
Nu sunt rare cazurile în care tine-
rii își pun întrebarea care să le ie
chemarea de viitor. Ce școală sau
facultate să înscrie? Care să le ie
chemarea de viitot care să le ro-
tunjească viaţa. În schimb, pentru
Alexandra nu a stat nicioată în
dubiu. Cu o sinceritate ieșită din
comum airmă că i-a plăcut far-
macia dintotdeauna. Ge aceia a

MONOGRA FIA  ROMÂ NILOR DIN SATU NOU

LĂUTARII ŞI MUZICANŢII
A LEXA NDRA  RA NCOVICI SOLISTĂ VOCALĂ

ARTA - PASIUNEA VIETII EI

pregătiă să dea sfaturi utilet oa-
menilor pentru prevenirea bolilor.

În cazul Alexandrei, Într-un
mod deosebit, arta muzicală și ști-
inţa, se întrepătrund într-un mod
fericit. Care domeniu predomină?

La rândul său, Alexandra afir-
mă că prioritatea se dă în funcție
de ce este bolnav – corpul sau
sufletul. De ani buni, în străină-
tate se practică terapia cu muzi-
că la pacienți, așa că într-un fel
și muzica este medicament. Iar
alimentația corectă ne asigură o
viață lungă și sănătoasă. Deci, ea
este tot farmacistă - și pe scenă
și la locul de muncă. 

Centrul Artei Populare  
Copilă fiind, a evoluat pe diferite
scene și cu diferite societăți cul-

în adevăratul sens al acestui cu-
vânt și dorește pe această cale să
le mulțumească pentru efortul lor
și pentru toată înțelepciunea ofe-
rită. A simțit că a ajuns momentul
ca și ea, la rândul său, să transmi-
tă mai departe altor generații,
măcar un sfert din ceea ce a pri-
mit dânsa, în special dragostea
pentru frumos și tradițional. Sim-
te aceasta ca o datorie morală față
de satul său natal.

De aci a pornit ideea de a în-
fiinţa Centrul Artei Populare
care s-a înființat în toamna
anului 2015 la Nicolinț, cu sco-
pul de a promova, păstra și
transmite tinerelor generații iu-
birea față de arta populară de
pe tărâmurile Banatului istoric

și a tuturor naționalităților care
conviețuiesc aici. Arta populară
la tot ceea ce a creat un popor și
nu a fost inclus în arta modernă
sau clasică: muzică, dans,
meșteșug, pictură etc. lucrările
de artă ale căror autor este în
mare parte anonim sau autodi-
dact.

Ideea a pornit de la dorinţa
Alexandrei ca satul ei natal,
Nicolinț, să ajungă din nou acolo
unde a fost cândva pe plan cultu-
ral. Cu destui ani în urmă au avut
un Cămin frumos cu o sală pe ca-
re și-ar i dorit-o localități cu
mult mai mulți locuitori decât cei
pe care îi are Nicolințul. Aci au
activat secții numeroase: orches-
tră cu soliști vocali și
instrumentiști, echipa de dansuri
populare, trupă de teatru. Rar s-a
întâmplat ca nicolincenii să nu
participe la vreun eveniment sau
manifestare organizată de comu-
nitatea românească și să nu ie
laureați. Dar din păcate, toate s-
au stins și în prezent, clădirea Că-
minului cultural este și el
desiințat.

La întrebarea care este misiu-
nea Centrului Artei Populare,
Alexandra ne-a răspuns că a ră-
mas plăcut surprinsă de numărul
copiilor interesați să activeze. Iată
că după scurt timp de când acti-
vează, a reușit să formeze două
secții: una pentru muzica
tradițională românească de care
mă ocupă personal, și cealaltă
pentru dansuri populare
românești de care se ocupă Stivi
Miuță. În total activează aproxi-
mativ 50 de copii între 4-15 ani
dintre care majoritatea activează
la ambele secții. Repetițiile de-
ocamdată se desfășoară în încă-
perile Comunității locale și în sa-
la fostului Cămin cultural în zile-
le de weekend.

Activitate lor nu a rămas neob-
servată. Au organizat două ser-
bări în sat, una de Crăciun și cea-
laltă de nedeia satului. Au fost
oaspeți la Torac, cu prilejul sărbă-
torilor de iarnă și s-au prezentat
pentru prima dată la Festivalul
copiilor organizat  la Coștei.

Soluționarea problemelor 
Nu exagerează deloc dacă afirmă
că eate mândră de fiecare copil
membru al Centrului Artei Po-
pulare  iar succesul lor este și
succesul ei. De când a început și
până în prezent, a progresat foar-
te mult. Se înțeleg, se respectă și
se iubesc. 

– Muncesc cu drag și spor de-
oarece le place ceea ce fac, iar
acest lucru este cel mai impor-
tant. Dar, în momentul de faţă
Centrul Artei Populare se con-
fruntă cu o mulţime de probleme.
– evidenţează Alexandra.

Edificiul Căminului cultural
este într-o stare devastatoare și
nu poate îndeplinii condițiile
necesare pentru desfășurarea
activităţilor, nu numai când es-
te vorba de copii și de adulţi.
Este nevoie de mult efort și ma-
re suport financiar ca să se rea-
ducă într-o stare demnă de un
sat cu o așa bogată istorie cultu-
rală, accentuând în special fap-
tul că această clădire a fost con-
struită voluntar de către nico-
linceni și nu de stat, provincie
sau administrația locală. Până
în momentul de față, asociația
funcționează fără nici un dinar
pe contul bancar.

Nu avem spațiu, nu avem echi-
pament și suport tehnic, nu avem
suport inaciar. Alexandra subli-
nează că au ceva ce mulți și-ar
dori și nu se pot cumpăra. Au iu-
birea necondiționată a acelor co-
pii minunați care îi alungă toată
tristețea și mâhnirea atunci când
dorește să renunțe să mai lupte.
Atunci când îi vorbesc cu cuvinte
simple și sincere că le place ceea
ce fac și știu, cu gesturi mici, să îi
mulțumească pentru tot ceea ce
face pentru ei, își dă seama cât es-
te de fericită.

înscris Școala medie de chimie și
medicină Vârșeț iar apoi și studii-
le universitare și studiile postuni-
veristare la Universitatea de me-
dicină și farmacie Timișoara
„Victor Babeș” Timișoara, Master
în nutriție clinică și comunitară.

Unul din motivele de a alege
farmacia a fost și acela de a ajuta
oamenii dându-le sfaturi preţioa-
se cum să se hrănească sănătos
dar și să le aline suferința. Este o
ire empatică și nu rareori este

turale, s-a simțit uneori solista
nimănui. Oriunde a activat, a
fost primită cu brațele larg des-
chise și cu multă iubire. Dar
atunci când te duci undeva și
reprezinți Nicolințul mai mult
privat și nu stă o asociație sau o
instituție în spatele tău, câteoda-
tă nu ești prea luat în seamă.

În aceeași ordine de idei, Ale-
xandra menţionează că a avut ma-
re noroc să ie instruită cu atâta
pasiune de mulți oameni experți
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Пројекат суфинансиран из
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Министарства културе и
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Teatrul popular din Vârâșeţ, care
a susţinut material și moral toate
întrecerile între trupele de teatru
pe la jumătatea secolului trecut,
a încetat să funcţioneze în anul
1956 iar activitatea teatrală a ro-
mânilor din Voivodina a pauzat
timp de zece ani, până în dece-
niul șapte al secolului trecut
atunci când reprezentanţii socie-
tăţii culturale din Alibunar au
iniţiat redeschiderea secţiilor de
teatru. Datorită Societăţii cultu-
ral-instructive din Alibunar, în-
trecerile între secţiile de teatru
din Banatul de Sud, au devenit în
anul  1973 manifestări impor-
tante la care au participat foarte
mulţi actori amatori din toate sa-
tele românești din Voivodina. 

Această manifestare a primit în
foarte scurt timp denumirea de
”Zilele de Teatru al Românilor
din P.A. Voivodina”. Asociaţia
teatrelor de amatori din Voivo-
dina a asigurat în iecare an sur-
se materiale pentru desfășura-
rea acestui festival și pentru
promovarea activităţilor teatra-
le ale amatorilor printre popu-
laţia românească din Voivodi-
na. Festivalul ”Zilele de Teatru
ale Românilor din Voivodina” a
primit anii viitori, un caracter
competitiv, la care cei mai buni
actori și cele mai bune piese in-
terpretate primeau premii. S-au
jucat piese după operele lui J.S
Popović, Branislav Nušić, clasi-
cilor români, cel mai mult co-
mediile lui Ion Luca Caragiale
dar și piese originale ale autori-
lor din satele românești.

Anii viitori a fost pregătit un
repertoar mai bun iar accentul
a fost pus pe interpretare dato-
rită colaborării mai intenzive
cu regizori profesioniști. Secţii-
le de dramă din satele româ-
nești care nu au participat la
întreceri au fost încurajate să
anunţe participarea la zilele de
teatru, iar unele sate uneori au
anunţat două spectacole în ace-
lași an. Partea mare dintre pie-
sele jucate a atins un nivel ar-
tistic de invidiat, ceea a încura-
jat organizarea festivalului „Zi-
lele de Teatru a Românilor“ și
în viitorii ani, când spectacole-

nele teatrelor de amatori: inter-
calarea expresiilor muzicale în
momente de tensiune dramati-
că. Piesele prezentate mai sus au
avut la început teme locale,
fragmente din viaţa satului, cu
intenţia de a stimula interesul
publicului și, din acest motiv,
sălile căminelor culturale au
fost întotdeauna pline până la
ultimul loc. La fel, societăţile
cultural-artistice au început co-
laborarea cu scenograi profe-
sioniști iar presa română a rela-
tat despre întâmplările în tim-
pul festivalelor și a lăudat acto-
rii care au demonstrat talent,
mai ales pe aceia care au reușit
să interpreteze foarte bine textul
jucat.

Subdialectul bănăţean folosit
de autori în comunicarea coti-
diană a adus foarte multe greu-
tăţi în exprimarea corectă a cu-
vintelor și acesta este motivul

actorilor și cunoașterea posibi-
lităţilor pe care scena teatrală le
poate oferi dar și interpretarea
textului au făcut ca actorii ama-
tori din Voivodina să se găseas-
că în poziţia de a putea alege ce
vor juca, uneori chiar și cele mai
diicile roluri.

Revista „Scena”
Un moment important pentru
„Zilele de Teatru ale Români-
lor” a fost îniinţarea revistei
„Scena” în anul 1976. Această
revistă apare și astăzi iar rolul ei
principal este informativ-critic.
Aici se găsesc articole despre
piesele de teatru care sunt la re-
pertoriu în cadrul festivalului
precum și texte semnate de regi-
zori, scenograi și de toţi intesaţi
de dezvoltarea artei teatrale la
românii din Voivodina. Astfel
publicul a avut în faţa ei reper-
toriul, texte despre piesele de
teatru și despre autorii acestor
texte. La fel aici pot citi despre
regizorul piesei care se joacă pe
scenă și totul ce este legat de is-
toria piesei care se intepretează
în acea zi.

În revistă se pot găsi și inter-
viuri cu actorii amatori precum
și texte despre ei. La început,
această revistă a apărut doar în
cadrul ”Zilelor de Teatru...”, a
fost redactată de ziariștii ro-
mâni din Voivodina. La înce-
put, au fost publicate șase nu-
mere ale revistei pe an, iar mai
târziu, datorită lipsei mijloace-
lor inanciare un număr sau ni-
ciunul. Revista „Scena” a apă-
rut o perioadă de timp ca supli-
ment al săptămânalului „Liber-
tatea”, iar astăzi apare sub egida

LIMBILE ȘI CULTURA ÎN TIMP ȘI SPAŢIU

AMATERISMUL TEATRAL AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA

„Asociaţiei teatrelor de amatori
a Românilor din Voivodina”.

Scena profesionistă în
limba română
În anii nouăzeci ai secolului tre-
cut câteva trupe de teatru din sa-
tele românești au primit atribu-
tul de scene profesioniste, titlu
care a atras mijloace inanciare
mult mai mari însă și responsa-
bilităţi mult mai mari. Pentru
primirea acestui titlu, trupa de
teatru a trebuit să arate calităţi
interpretative de excepţie care
întrec amaterismul, deoarece
dacă nu-și vor da întraga lor si-
linţă să facă acest lucru, anul vii-
tor ar putea să piardă acest titlu.

La fel, condiţia era jucarea pie-
selor în alte localităţi și un anu-
mit număr de reprize, pe care
trupele de teatru a trebuit să le
îndeplinească neapărat. Numă-
rul de reprize s-a numărat după
locul sau premiul primit în acel
an la festivalul ”Zilelor de Teatru
al Românilor din Voivodina”.
Motivul întocmirii acestui regu-
lament este în primul rând ca ce-
le mai bune piese să ie văzute de
un număr cât mai mare de spec-
tatori din satele cu populaţie ro-
mânească și în al doilea rând ca
activitatea teatrală din Voivodina
să nu piardă din continuitatea sa.

În cadrul celor 45 de ediţii a
"Zilelor de Teatru ale Românilor
din Voivodina", în măsura în ca-
re acestea au fost acoperite până
în 2016, au fost organizate mese
rotunde și conferinţe pe tema
amatorilor de teatru din Româ-
nia în Voivodina pentru a vedea
această manifestare drept institu-
ţie potrivită care arată adevărata

imagine a culturii unei naţiuni,
de la care pubilicul are ce să înve-
ţe și ce să vadă. La aceste mese
rotunde a fost dezbătută ideea de
îniinţare a unei scene profesio-
niste în limba română în cadrul
Teatrului Popular "Sterija", ceea
ce s-a și realizat în anul 2003.
Deși Teatrul Profesionist Român
din Voivodina a fost fondat încă
din 1949, el a funcţionat doar
șapte ani iind considerat cel mai
tânăr teatru din Republica Fede-
rativă Populară Iugoslavia.

Astăzi scena profesionistă ro-
mână poartă numele unui dintre
cei mai cunoscuţi poeţi și tradu-
cători, Petru Cârdu și are altă vi-
ziune și altă concepţie decât a
avut-o în secolul trecut. Această
scenă este mândră că pentru pri-
ma dată pe aceste meleaguri a
fost jucat Sterija în limba româ-
nă. Dramatizarea poeziei lui Vas-
ko Popa, cu titlul de „Muguri” a
fost un proiect realizat de această
scenă precum și opera cunoscu-
tului ilozof român Mircea Elia-
de, „La ţigănci”, în regia lui Zo-
ran Cvetković. Au urmat ”Ra-
portul despre moartea mea” a lui
Gabriel Chifu, ”Fucsiada” de De-
metru Demetrescu Buzău (Ur-
muz), „Altă matematică” de Ni-
chita Stanescu, ”Castelul orbilor”
de Gelu Naum, spectacolul tea-
tral ”Electra” de Danilo Kiš, etc.

Presa scrisă din Vârșeţ, Bel-
grad, Novi Sad, Kragujevac, Bu-
curești, Cluj, Praga, Craiova,
Panciova au relatat despre scena
profesionistă în limba română și
despre teatrul unde iecare poate
găsi o piesă pe măsură și dipă ce
a urmărit-o să n-o uite niciodată.
Realizările regizorale și actoriale
de excepţie au fost bine primite
de public și de critica teatrală.
Președintele Consiliului artistic,
Petru Cârdu a realizat concepţia
acestui ansamblu profesionist,
subvnţionat de Secretariatul
pentru Cultură al Voivodinei,
neavând angajaţi permanenţi ci
s-au format de la piesă la piesă,
legând ce este cel mai bun și cel
mai modern la români și sârbi.

„Într-o varietate de fenome-
ne, de la teatrul absurd și de la
paradox la postmodern și teatru
pentru un spectator, cercetarea
apariţiilor precum este specta-
torul ca gen, acest teatru suge-

rează că constelaţia unei noi
vieţi teatrale este la îndemâna
noastă și că timpul teatrului cla-
sic și anacronic a rămas mult în
urma noastră”. (Nebojša Đorđe-
vić, „Zamak slepih“ ili lirika kao
dramski žanr, Kul-tim, publica-
ţie online a Clubului literar
„Branko Miljković“ din Knjaže-
vac, 21 martie 2009).

Decizia ca ansamblul român
să poarte numele lui Petru Câr-
du se explică prin faptul că el a
oferit Teatrului Profesionist în
limba română un sigiliu și o
identitate recunoscută. Concep-
ţia artistică pentru care el a ple-
dat a plasat acest teatru printre
primele teatre avangardiste din
această ţară și mai larg. Profe-
sionalismul, seriozitatea, dra-
gostea și angajamentul cu care
Petru Cârdu  a început iecare
proiect, au ajuns până la sfârșit
la realizări teatrale care au în-
tâmpinat o recepţie extraordi-
nară a criticilor și a publicului.

VI Concluzii
Una dintre cele mai de seamă
forme de activitate culturală ale
românilor din Voivodina este
teatrul. Acest tip de artă la ţăra-
nii din Banat datează din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
În acea perioadă piesele de tea-
tru au fost pregătite din când în
când și au fost jucate cel mai des
în timpul sărbătorilor creștine,
precum sunt nedeele satelor,
Paștele sau Crăciunul. După
sfârșitul celui de-Al Doilea Răz-
boi Mondial, activitatea teatrală
s-a intensiicat. Au fost depășite
unele neajunsuri din perioada
dinainte de război și mai ales
privind selecţia repertoriului. În
1956, manifestările și concursu-
rile teatrale au încetat să mai ie
organizate având consecinţă
stingerea mai multor secţii de
teatru din satele românești. Abia
în 1973, când la Alibunar a fost
îniinţat festivalul ”Zilele de Tea-
tru ale Românilor din Voivodi-
na” și până în zilele noastre
această manifestare rămâne cel
mai important mod de promo-
vare a competenţelor artistice ale
românilor din Voivodina. De-a
lungul timpului, jocul de scenă
s-a perfecţionat ajungând aproa-
pe de nivelul profesionist. Acest
lucru este conirmat de locurile
de frunte câștigate la acest eveni-
ment, dar și de longevitatea aces-
tui festival, de peste 40 de ani.

Pe lângă actori amatori din sa-
tele românești din Banatul sâr-
besc, cele mai mari merite pentru
activitatea neîntreruptă timp de
40 de ani au avut-o regizorii
amatori iar mai târziu cei profe-
sioniști care au pus în scenă spec-
tacole de înaltă calitate. Datorită
meritelor lor, unele secţii de tea-
tru în limba română din cadrul
Căminelor culturale din unele
sate românești au primit statutul
de scene semi-profesioniste.

Amatorismul teatrului româ-
nesc din Voivodina este o mo-
dalitate de a păstra identitatea
culturală a românilor în Voivo-
dina și un aspect al cultivării
limbajului literar românesc. În
ultimii ani, românii se strădu-
iesc să organizeze festivalul "Zi-
lele de Teatru ale Românilor din
P. A.Vojvodina".

Pe lângă celelalte diicultăţi cu
care se confruntă acest festival,
marea problemă care a apărut în
ultimul deceniu este lipsa de in-
teres în rândul tinerilor pentru
actorie, ceea ce  se relectă la nu-
mărul de spectacole de teatru
prezentate anual la acest festival.

dr Virginia Popović

le au ajuns la un nivel ridicat
cât privește actorii, iar festiva-
lul a devenit unul dintre cele
mai cunoscute și cele mai vizi-
tate festivaluri ale românilor
din Voivodina. Colaborarea cu
regizori profesioniști din Ro-
mânia a ridicat semnificativ ni-
velul artistic al performanţelor
artistice ale actorilor și un nu-
măr mare de actori amatori au
decis mai târziu să devină ac-
tori profesioniști.

În curând s-a apelat la folosi-
rea altor elemente teatrale, ne-
maivăzute până atunci pe sce-

din care cauza acești actori au
apelat la ajutorul cadrelor di-
dactice și a regizorilor din Ro-
mânia. Unele trupe de teatru au
funcţionat ca semiprofesioniști
iar piesele de teatru au adus o
nouă expresie dramturgică în
Voivodina. Mișcările, gesticula-
ţiile, mimica și muzica acum au
reprezentat baza concepţii regi-
zorale. Calitatea artistică a pie-
selor jucate în unele cazuri a
fost egalizată cu ansamblele
profesioniste, datorită înșcolării
regizorilor și actorilor profesio-
niști la București. Entuziasmul



Дру штво одга ји ва ча расне
живи не, голу бо ва, куни ћа и
пти ца из Пан че ва у неде љу, 29.
окто бра, орга ни зо ва ло је сво ју
тра ди ци о нал ну бер зу са изло -
жбом сит них живо ти ња.

Као и сва ке годи не, место
деша ва ња било је дво ри ште
Пољо при вред не шко ле „Јосиф
Пан чић”, а орга ни за то ри су и
овог пута уго сти ли одга ји ва че
из: БиХ, Маке до ни је, Руму ни -
је, Мађар ске, Бугар ске, Хрват -
ске и Срби је.

Поред бер зе сит них живо ти -
ња и изло жбе гото во свих врста
живи не, зече ва и пти ца, на овој
мани фе ста ци ји су изла га ли и
број ни про зво ђа чи хра не за
живо ти ње, али и пра те ће опре -
ме за њихов одгој.

Бер за у Пан че ву је јед на од
нај ве ћих у Срби ји, јер је већ

годи на ма посе ти по неко ли ко
хиља да људи. Тако је било и
овог пута.

Орга ни зо ва не су и две „спе -
ци јал ке” голу бо ва, и то пери -

ке ра и пан че вач ког голу ба
пану ке.

Педе сет при ме ра ка пери ке -
ра у свим боја ма, коли ко их је
било изло же но, оце њи вао је

позна ти одга ји вач пери ке ра и
мар ди ни ја и међу на род ни
суди ја Чеда Стој шин. Он је као
нај бо ље издво јио три бела голу -
ба. Жен ка чији је вла сник Сава
Живој нов осво ји ла је зва ње
гранд шам пи о на, мла ди бели
муж јак вла сни ка Јоне ла Цара -
на заслу жио је зва ње прве
резер ве, док је белом муж ја ку
Лаза ра Стан чу ла при па ло тре -
ће место и зва ње дру ге резер ве.

У кон ку рен ци ји изла га ча
пан че вач ког голу ба пану ке
ласка ву титу лу гранд шан пи о -
на осво јио је муж јак беле боје
који је у вла сни штву Јели са ве -
те Тур ко вић, а прва резер ва је
голуб Мило ша Дамја но ви ћа.

Наред на бер за и изло жба у
нашем гра ду на про гра му ће бити
послед ње неде ље у фебру а ру.

А. Ж.

ДРУШТВО
Петак, 3. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Два читаоца који до среде, 8. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која је ваша
омиљена боја кишобрана?”, наградићемо по једним примерком књи-
ге „Господар сенки” Доната Каризија. Најбоље одговоре ћемо објави-
ти у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижа-
ри „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас која је ваша
оми ље на јесе ња одев на ком -
би на ци ја. „Пан че вац” и изда -
вач ка кућа „Вул кан изда ва -
штво” при пре ми ли су по
један при ме рак књи ге „Си-
нај ско јеван ђе ље” Мила на Ст.
Про ти ћа за два наша чита о -
ца или чита тељ ке који су нај -
кре а тив ни је одго во ри ли на то
пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Чим доби јем од Вучи ћа
5.000, биће то моја оми ље на
јесе ња ком би на ци ја: жуто, зеле -
но, бра он. Биће то жута рол ка,
зеле на сук ња и бра он чизме уз
зеле ну ташну.” 064/9694...

„С јесе ни нај ви ше волим
да оде нем топло ћебе и да
одев ну ком би на ци ју упот пу -
ним дета љи ма попут шоље
чаја, мека ног јасту че та и
добре књи ге.” 063/8842...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње који чај пију ових дана.
Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Пијев
живот” Јана Мар те ла.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу лић”
у „Авив пар ку”, од наред ног
утор ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Чај боје руја.” 063/8172...
„Са леде ног чаја сам ових

дана пре шла на топлу мај -
чи ну души цу с медом и
лиму ном, а моја јача поло -
ви на, првен стве но из патри -
от ских раз ло га, искљу чи во
пије шума диј ски чај.”
066/3525...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Јесе ње теме

ПРО ЈЕ КАТ ГРУ ПЕ „ПРИ ЈА ТЕ ЉИ” И ДОМА СТА РИХ

МОСТ КОЈИ СПА ЈА ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ
Ради о ни це су 
реа ли зо ва не уз
подр шку 
Мини стар ства 
омла ди не и спор та 

Изло жба радо ва под нази вом
„Ђако ни је – дран гу ли је”, наста -
ла у окви ру про јек та „Френ до -
ва ње – нови иза зо ви”, који реа -
ли зу је Нефор мал на гру па
„При ја те љи” у сарад њи с кори -
сни ци ма Герон то ло шког цен тра,
одр жа на је у уто рак, 31. окто бра,
испред Град ске упра ве.

Наши сугра ђа ни има ли су при -
ли ку да погле да ју и паза ре раз не
пред ме те укра ше не деку паж тех -
ни ком – кути је, тикве, тегле,
затим кеси це од финог мате ри -
ја ла за мобил не теле фо не, накит,
шало ве и дру ге руко тво ри не које
су уче сни ци про јек та зајед нич -
ким сна га ма напра ви ли током
про те клих месе ци.

Ради о ни це су реа ли зо ва не
кроз про грам „Мла ди су закон”,
а уз подр шку Мини стар ства
омла ди не и спор та. Циљ про -
јек та је да се кроз акти ви зам и
волон те ри зам мла дих осо ба са
инте лек ту ал ним тешко ћа ма
раз ви ја међу ге не ра циј ска
сарад ња и осе ћај при пад но сти.

– „Френ до ва ње” смо запо че -
ли пре око две годи не у Герон -
то ло шком цен тру. Мало је рећи
да смо се при јат но изне на ди ли
резул та ти ма. Поред тога што

Два читаоца који до среде, 8. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Коју књигу пре-
поручујете за рођендански поклон?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „А слаби трпе оно што морају” Јаниса Варуфакиса.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награ-
де се могу преузети у књижари „Делфи”.

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.

Фон да ци ја „Тија на Јурић”
окон ча ла је 29. окто бра јед но -
не дељ ну акци ју при ку пља ња
пот пи са гра ђа на за изме ну
Кри вич ног зако ни ка и уво ђе -
ње казне дожи вот ног затво ра
за нај те жа кри вич на дела, која
је била спро ве де на у четр де сет
гра до ва у Срби ји, међу који ма
је и Пан че во.

Фон да ци ја „Тија на Јурић”
саоп шти ла је да је при ку пљен
више него дово љан број пот пи -
са за ула зак њихо вог пред ло га
за изме ну Кри вич ног зако ни -
ка у скуп штин ску про це ду ру.
Саоп шти ли су да ће и у наред -
ним дани ма при ку пи ти све
фор му ла ре са штан до ва и
извр ши ти адми ни стра тив но-
тех нич ку обра ду, а затим их
пре да ти Народ ној скуп шти ни.

„За седам дана спро во ђе ња
ини ци ја ти ве више стру ко је
пре ма шен број од 30.000
потреб них пот пи са. Вели ки
број гра ђа на с пра вом гла са
ста вио је свој пот пис на ини -
ци ја ти ву Народ ној скуп шти ни
да уве де казну дожи вот ног
затво ра без пра ва на услов ни
отпуст. На овај начин гра ђа ни

су изне ли једин ствен став и
рекли да тре нут на мак си мал на

казна од 30 до 40 годи на за нај -
те же обли ке тешких уби ста ва

деце није довољ на”, саоп штио
је Игор Јурић, осни вач Фон да -
ци је.

Како незва нич но сазна је мо,
народ ној ини ци ја ти ви за при -
ку пља ње пот пи са ода зва ло се
око 100.000 гра ђа на, а мини -
мал но је било потреб но 30.000
пот пи са да би зах тев ушао у
скуп штин ску про це ду ру.

У овој фон да ци ји оце њу ју да
би пот пи си били још број ни ји
да лоше вре мен ске при ли ке у
прет ход них седам дана нису
спре чи ле вели ки број гра ђа на
да иза ђу до штан до ва. У Пан -
че ву су била поста вље на два
штан да: у Град ском пар ку и у
„Ави ву”.

На кра ју, ова фон да ци ја
пору чу је да ће народ ни посла -
ни ци уви де ти да није реч о
поли тич кој ини ци ја ти ви и да
ће има ти при ли ку да, пошту -
ју ћи вољу сво јих гра ђа на,
изгла са ју изме ну Кри вич ног
зако ни ка и уве ду казну дожи -
вот ног затво ра без могућ но сти
услов ног отпу ста осу ђе них за
нај те жа кри вич на дела, попут
уби ста ва деце, труд ни ца итд.

М. Д.

НАРОД НА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ИЗМЕ НУ КРИ ВИЧ НОГ ЗАКО НИКА

При ку пље но три пут више пот пи са

Књига је приповест о економ-
ском расту Европе и њеном
спектакуларном паду. Бивши
грчки министар финансија
Јанис Варуфакис указује на
то да се корени скорашњег
колапса налазе много дубље
него што су наши лидери
спремни да признају и да до
сада није учињено ништа
како би се стање поправило.

„Криза у Европи није завр-
шена, она се заправо све
више продубљује”, сматра
Варуфакис и у овој књизи
говори о Европи, мерама
штедње и претњама глобал-
ној стабилности.

Приказујући период од
краја Другог светског рата до
данас, он објашњава како
еврозона није изграђена на
начин који би водио до зајед-
ничког благостања, већ као
пирамидална схема дугова на

чијем се дну налазе земље као
што су Грчка, Ирска, Порту-
галија и Шпанија. Потпомог-
нута банкарским бумом,
структура еврозоне је устро-
јена с толико мањкавости да
је довела до неизбежног и
катастрофалног колапса.

смо као нефор мал на гру па
2015. годи не осво ји ли прво
место на избо ру про је ка та
Јужно ба нат ског и Бео град ског
окру га у окви ру про гра ма „Мла -
ди су закон”, упо зна ли смо и
зани мљи ве баке и деке и напра -
ви ли неке неза бо рав не момен -
те. Поу че ни добрим иску ством,
реши ли смо да поно ви мо
„френ до ва ње” и ове годи не –
рекао је Срђан Или јин, лидер
нефор мал не гру пе „При ја те љи”.

Кон цепт овог про јек та
засни ва се на иде ји да мла де
осо бе са инте лек ту ал ним
тешко ћа ма доби ју уло гу волон -
те ра, а кори сни ци Герон то ло -
шког цен тра уло гу при ма о ца
услу ге. Кроз раз не кре а тив не
ради о ни це кори сни ци јед ни
дру ги ма пре но се зна ња и уме -
ћа и тако се упот пу њу ју. Како
се не би све све ло на ману ел ни
рад, осми шље на су и дру же ња:
вожња ката ма ра ном, изла сци

у обли жњи кафић, шет ње,
одла сци на пија цу и слич но.

Про је кат је овом изло жбом
при ве ден кра ју, а зва нич но
„фина ле” обе ле жи ће жур ка уз
вели ку тор ту коју ће уче сни ци
про јек та тако ђе напра ви ти
зајед но. Поча сни гости на овом
дру же њу биће кори сни ци дома
„Спо ме нак”, који су сво јим при -
су ством подр жа ли и изло жбу
радо ва сво јих при ја те ља испред
Град ске упра ве.  Д. Кожан

НАСТА ВЉЕ НА ЛЕПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Спе ци јал ке пери ке ра и пану ке

„А слаби трпе оно што морају” 
Јаниса Варуфакиса

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Господар сенки” 
Доната Каризија

Прошло је пет векова од када
је папа Лав X издао тајан-
ствену посланицу по којој
Вечни град не сме никада да
остане у мраку. Незапамће-
на олуја обрушила се свом
силином на Рим. У хаосу и
паници који су уследили јед-
на сенка, мрачнија од свих,
нечујно хода градом и сеје
смрт... и трагове. Трагове
које само Маркус, последњи
исповедник, може да разуме.
Међутим, он је изгубио сво-
је највредније оруђе: сећање.
Не сећа се ничега из неко-
лико последњих дана, а то
убици даје огромну пред-
ност. Само Сандра Вега
може да помогне Маркусу.
Она једина зна његову тајну
и иако је превише пропати-

ла да би се поново суочила
са злом, нешто је вуче да се
укључи у ову истрагу.



При ти ски ва ње дуг ме та „dele-
te” није довољ но за трај но уни -
шта ва ње пода та ка у мобил ним
теле фо ни ма. Чак и када се они
јед ном избри шу, не неста ју
зау век из мемо ри је, већ посто -
ји могућ ност њихо вог обна вља -
ња и вра ћа ња. То је посао диги -
тал них форен зи ча ра, људи
чија је уло га у послед ње вре ме
све важни ја у бор би про тив
кри ми на ла.

О зна ча ју њихо вог посла
довољ но гово ри један при мер:
у истра зи уби ства пева чи це
Јеле не Мар ја но вић, која се
поно во води, про на ђен je
мобил ни теле фон за који се
није зна ло да је њен.

Иако су чла но ви поро ди це
њеног супру га изја ви ли да нису
зна ли за њега, након што су га
испи та ли диги тал ни форен зи -
ча ри, утвр ђе но је да је пун бро -
је ва, СМС пору ка и фото гра фи -
ја које је неко пони штио у
стра ху да би могли да допри не -
су расве тља ва њу њеног уби ства.

Шта све могу да ура де диги -
тал ни форен зи ча ри, наслу ћу је

се из рекла ме коју је ових дана
обја ви ла јед на детек тив ска
аген ци ја. На њеном сај ту пише
да је могу ће обно ви ти исто ри -
ју пози ва, СМС пору ке, „Wiber”
и „Whats up” пре пи ске, као и
пору ке које су сла те пре ко
„Феј сбук” месен џе ра.

Могу ће је вра ти ти и уни -
ште не фото гра фи је, подат ке
из апли ка ци ја, исто ри ју сур -
фо ва ња по интер не ту, видео-
фај ло ве, лич не беле шке, лока -
ци је мобил ног теле фо на и
вре ме када су кори шће не Wi-
Fi мре же.

„Све инфор ма ци је до којих
наши детек ти ви дођу у про це су
њихо вог поврат ка сма тра ју се
при ват ним пода ци ма кли јен та
и тре ти ра ју се као послов на тај -
на. С њима се посту па у скла ду
са Зако ном о зашти ти пода та ка
о лич но сти и Зако ном о зашти -
ти потро ша ча”, пише тако ђе на
сај ту те детек тив ске аген ци је.

Зна чај диги тал не форен зи ке
види се и из сле де ћег при ме ра:
пре две годи не у кали фор ниј -
ском гра ду Сан Бер нар ди ну
дого дио се теро ри стич ки напад
у коме је 14 лица уби је но, а 22
су тешко повре ђе на. До истра -
жи те ља Еф-Би-Аја који ма је
поверенo утвр ђи ва ње чиње ни ца
о овом слу ча ју дошао је мобил -
ни теле фон мар ке „Apple”, који
је кори стио један од теро ри ста.

Они су хте ли да испи та ју има
ли у мемо ри ји тог уре ђа ја неких
инфор ма ци ја које би могле да
помог ну њихо вој истра зи, али
испо ста ви ло се да је то немо гу ће.
Теле фон је био „закљу чан” шифр -
ом коју је одре дио његов кори -
сник, због чега је било нео п ход -
но да се „откљу ча”. Еф-Би-Ај је
затра жио од ком па ни је „Аpple”
да то ура ди, прав да ју ћи свој зах -
тев држав ним инте ре си ма, али је
она то одби ла, уз обра зло же ње да
би такав корак могао да нару ши
при ват ност њених кори сни ка.

Након тога Еф-Би-Ај се
обра тио про гра ме ри ма изра ел -
ске фир ме „Cellebrite”. Они су
неу тра ли са ли зашти ту, „откљу -
ча ли” спо ран теле фон и помо -
гли да се реши овај на први
поглед нере шив слу чај.

ХРОНИКА
Петак, 3. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Михајло
Глигорић

„Вели ки Ма ли” 
у Пан че ву ини ци ра ли
бор бу про тив свих
врста зло ста вља ња
нај мла ђих

Њени пред став ни ци
орга ни зо ва ли први
саста нак на ову тему,
који је одр жан 
31. окто бра

Око 70 одсто деце у Срби ји
дожи ве ло је макар један слу -
чај пси хич ког или физич ког
наси ља. Три де сет осам одсто
деча ка и девој чи ца били су све -
до ци наси ља у поро ди ци међу
одра сли ма, а пет одсто нај мла -
ђих дожи ве ло је и по неко ли ко
врста наси ља, попут физич ког,
пси хич ког и сек су ал ног.
Посеб но су алар мант ни слу ча -
је ви зло ста вља ња деце са инва -
ли ди те том и смет ња ма у раз -
во ју. О овим про бле ми ма се
још увек мало пише и изве шта -
ва и још мање зна иако су под -
јед на ко изра же ни као и поро -
дич но наси ље и наси ље над
жена ма.

Ови забри ња ва ју ћи пода ци
чули су се на окру глом сто лу
посве ће ном бор би про тив
наси ља, зло ста вља ња и зане ма -
ри ва ња деце одр жа ном 31.
окто бра у згра ди Град ске упра -
ве у орга ни за ци ји Ини ци ја ти -
ве за инклу зи ју „Вели ки Ма ли”.

Том ску пу су при су ство ва ли
пред став ни ци град ских основ -
них и сред њих шко ла, судо ва
и тужи ла шта ва, Цен тра за
соци јал ни рад, као и град ских
слу жби и уста но ва које раде с
нај мла ђи ма.

При сут ни су оба ве ште ни да
је одр жа ва њем овог састан ка у

ПРО БЛЕМ О КОМЕ СЕ МАЛО ЗНА

ДЕЦА СУ ЧЕСТО ЖРТВЕ НАСИ ЉА

Пан че ву поче ла реа ли за ци ја
кам па ње чији је циљ зашти та
деце од свих врста наси ља. Да
би се то пости гло, при о ри тет је
изра да и усва ја ње међу сек тор -
ског спо ра зу ма о сарад њи свих
над ле жних инсти ту ци ја. Ова
кам па ња се спро во ди у два де -
сет општи на у Срби ји у сарад -
њи са УНИ ЦЕФ-ом, Европ ском
уни јом и мини стар стви ма
здра вља, рада и обра зо ва ња у
Вла ди Срби је.

На састан ку је дого во ре но да
се до 10. новем бра орга ни за то -
ри ма доста ве име на и пре зи -
ме на пред став ни ка уче сни ка
овог ску па који ће бити анга -
жо ва ни у изра ди пан че вач ког
спо ра зу ма о бор би про тив
наси ља над нај мла ђи ма. Тај
доку мент тре ба да буде завр -
шен до кра ја јану а ра иду ће
годи не.

Ина че, на овом ску пу се још
јед ном потвр ди ло да је наси ље
над децом табу тема у Пан че -
ву и да се о томе врло мало зна.
На позив моде ра то ра састан ка
уче сни ци ма да изне су про бле -
ме с који ма се сусре ћу, јави ле
су се само две пред став ни це
град ских основ них шко ла.

Јед на је гово ри ла о томе да
у колек ти ву у ком ради посто -
је про бле ми с поје ди ном ром -
ском децом која су неза ин те -
ре со ва на за пра ће ње наста ве и
агре сив на пре ма оста лим деча -
ци ма и девој чи ца ма. Дру га је
изне ла запа њу ју ћи при мер
роди те ља који зане ма ру ју здра -
вље сво је деце до те мере да им
не дају редов но леко ве за
шећер ну болест, због чега су
она на часо ви ма дожи вља ва ла
забри ња ва ју ће ско ко ве шеће ра
у крви.

У бро шу ри која је поде ље на
уче сни ци ма састан ка изме ђу
оста лог пише да је још увек
мали број откри ве них слу ча је -
ва наси ља над нај мла ђи ма и да
није довољ но схва ће на оба ве за
њихо вог при ја вљи ва ња. Ту се
може про чи та ти и да не посто -
је пре ци зно дефи ни са ни начи -
ни за раз ме ну инфо р ма ци ја о
посту па њу над ле жних у таквим
слу ча је ви ма и да још увек није
пред ви ђе на зајед нич ка ева лу а -
ци ја пред у зе тих мера и акци ја.

Наве де но је и то да је у Срби -
ји откри ве но више врста наси ља
над децом (физич ко, сек су ал но,
емо ци о нал но, неза до во ља ва ње
основ них потре ба дете та, деч ја
екс пло а та ци ја ради при сил ног
рада, трго ви на нај мла ђи ма, тера -
ње деце на брак, вршњач ко наси -
ље, род но наси ље, при су сто ва ње
наси љу у поро ди ци).

Уко ли ко посла ни ци Скуп -
шти не Срби је изгла са ју
Пред лог изме на Зако на о
елек трон ским кому ни ка ци -
ја ма, који је ових дана усво -
ји ла Вла да Срби је, убу ду ће
ће бити оба ве зна реги стра -
ци ја купа ца при пејд кар ти -
ца за мобил не теле фо не.

То зна чи да ће њихо ви кори -
сни ци мора ти да на зах тев про -
да ва ца кажу име и пре зи ме,
број лич не кар те и једин стве -
ни матич ни број гра ђа на.

– На тај начин ће бити
спре че но упу ћи ва ње зло на -
мер них пози ва и узне ми ра -

ва ње дру гих, лажно узбу њи -
ва ње и при ја вљи ва ње
поста вље них бом би, раз ли -
чи ти обли ци пре ва ра, али и
орга ни зо ва ње теро ри стич ких
актив но сти и дру гих обли ка
тешких кри вич них дела –
обја сни ла је Татја на Матић,
држав ни секре тар у Мини -
стар ству трго ви не, тури зма и
теле ко му ни ка ци ја.

Реги стра ци ја купа ца при -
пејд кар ти ца први пут је
наго ве ште на сре ди ном маја
ове годи не, на сед ни ци
Одбо ра за про стор но пла ни -
ра ње, сао бра ћај, инфра -
струк ту ру и теле ко му ни ка -
ци је Скуп шти не Срби је.

Пред став ни ца Мини стар -
ства трго ви не, тури зма и
теле ко му ни ка ци ја која је
била међу при сут ни ма обја -
сни ла је чла но ви ма Одбо ра

да су уво ђе ње реги стра ци је
тра жи ле без бед но сне слу жбе
због пора ста кри ми на ла и
теро ри зма.

Тај зах тев је, пре ма њеним
речи ма, обра зло жен потре -
бом да се брзо откри је иден -
ти тет почи ни ла ца кри вич -
них дела и осо ба за које се
сум ња да при пре ма ју теро -
ри стич ки напад.

С дру ге стра не, има оних
који се про ти ве реги стра ци -
ји. Пове ре ник за зашти ту
пода та ка о лич но сти и ин-
фор ма ци ја од јав ног зна ча ја
Родо љуб Шабић упо зо рио је

да би реги стра ци ја купа ца
при пејд кар ти ца на начин на
који је пред ви ђе на могла да
буде иско ри шће на за мани -
пу ли са ње лич ним пода ци ма
гра ђа на.

Под се тио је да се при пејд
кар ти це не про да ју само у
про дав ни ца ма мобил них
опе ра те ра, већ и на тра фи -
ка ма и у при ват ним рад ња -
ма. Како је рекао, уко ли ко
реги стра ци ја буде оба ве зна,
то ће зна чи ти да ће про дав -
ци има ти пра во да леги ти -
ми шу гра ђа не и да при ку -
пља ју њихо ве лич не подат ке.

Пре ма Шаби ће вим речи -
ма, такво реше ње било би
недо пу сти во, јер би то зна -
чи ло да се огром ном бро ју
људи који нису обу че ни
пове ра ва обра да лич них
пода та ка гра ђа на.

АКО ПОСЛА НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ПОДР ЖЕ

ЗАКОН СКИ ПРЕД ЛОГ

Почи ње реги стра ци ја
купа ца кар ти ца?

ШТА ЈЕ ДИГИ ТАЛ НА ФОРЕН ЗИ КА

Ожи вља ва ње уни ште ног у мобил ним теле фо ни ма

Због све чешћих напа да на
при пад ни ке МУП-а Син ди кат
срп ске поли ци је зва нич но се
обра тио мини стру уну тра -
шњих посло ва с пред ло гом да
се убу ду ће на сва ки зада так
који се оба вља на тере ну шаљу
нај ма ње два поли цај ца. То би
тре ба ло да се при ме њу је у
свим ситу а ци ја ма осим
посло ва обез бе ђи ва ња шко ла
и обје ка та, које може да оба -
вља један човек.

„Све до ци смо сва ко днев -
них и све бести јал ни јих
напа да на при пад ни ке поли -
ци је. Само у послед њих
седам дана беле жи мо напа -
де на сао бра ћај це у Про ку -
пљу и Ужи цу, као и повре ђи -
ва ње наших коле ги ни ца у
Новом Саду и Бео гра ду. Оне

су и поред тога оста ле при -
себ не и нису упо тре би ле
оруж је. Сма тра мо да би убу -
ду ће на све позор нич ке и
патрол не задат ке који се оба -
вља ју на тере ну тре ба ло да
иду нај ма ње по два поли цај -
ца све док кли ма у дру штву
не буде трај но про ме ње на и
док потен ци јал ни напа да чи
на поли цај це не буду обес -
хра бре ни изве сно шћу да ће
бити кажње ни дуго го ди -
шњим затвор ским казна ма.
Од мини стра уну тра шњих
посло ва оче ку је мо да покре -
не ини ци ја ти ву за стро же
кажња ва ње напа да ча на слу -
жбе на лица и за либе ра ли за -
ци ју усло ва за упо тре бу
ватре ног оруж ја”, пише у
саоп ште њу овог син ди ка та.

ПИСМО МИНИ СТРУ УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

Спре чи ти напа де 
на поли цај це

У поне де љак, 30. окто бра,
покра ден је Раг би клуб „Дина -
мо 1954”. Лопо ви су нај пре
раз ва ли ли бра ву и ката нац на
вра ти ма про сто ри ја клуп ског
еко но ма та, а онда су ушли и
одне ли чуње ве, 30 лоп ти и два
џака за оба ра ње. Тиме су
„Дина му 1954” нане ли мате ри -
јал ну ште ту која је про це ње на
на више сто ти на евра.

Ова кра ђа је непри јат но
изне на ди ла чла но ве упра ве и
спор ти сте тог клу ба, јер се
укра де на опре ма кори сти ла и

за тре нин ге пио нир ске еки пе.
Њени чла но ви су у субо ту, 28.
окто бра, пости гли вели ки
успех јер су поста ли шам пи о -
ни Срби је.

„Желиш омла ди ни добро,
тру диш се да успе, а онда дође
неко ко зачас уни шти све. Ми
се не пре да је мо и неће мо ста -
ти, спо рт ће живе ти, а људе
који су нас опљач ка ли пита мо
зашто су укра ли од деце”, пише
у инфор ма ци ји о овој кра ђи
обја вље ној на „Феј сбук” стра -
ни ци раг би клу ба.

И ТО СЕ ДОГА ЂА

Покра ден раг би клуб



Дир љив хума ни -
тар ни дога ђај орга -
ни зо ван је у субо ту,
28. окто бра, у пре -
пу ној сали омо -
љич ког Дома кул -
ту ре, с циљем да се
при ку пе сред ства
за лече ње Ана ста -
си је Буке лић, уче -
ни це дру гог раз ре -
да ОШ „Доси теј
Обра до вић”, која се
већ девет месе ци
бори са озбиљ ним
здрав стве ним про -
бле ми ма.

За боље сутра
д е в е  т о  г о  д и  ш њ е
девој чи це игра ли
су и пева ли њени
дру го ви из шко ле,
као и чла но ви кул -
тур но-умет нич ких
дру шта ва „Весе ли -
ја” из Гло го ња, „Ба-
нат ски вез” из
Доло ва, фол клор не
сек ци је Дома кул -
ту ре из Стар че ва и дома ћег
„Жисе ла”, чији је мали хор
на самом кра ју про гра ма пре -
ми јер но извео песму „Заво ли,
воли”, као и моли тву за опо -
ра вак сво је вршња ки ње. Про -
грам су пра ти ле и инстру мен -
тал не музич ке нуме ре, а
уче ни ци четвр тог раз ре да

изве ли су и мали драм ски
комад.

На кон цер ту је ску пље но око
72.000 дина ра, а буду ћи да
Ана ста си ји пред сто ји дуго трај -
но и ску по лече ње, ово је тек
поче так при ку пља ња помо ћи,
па упра ва омо љич ке шко ле
пози ва све људе добре воље да
дају допри нос акци ји.

СЕДАМ НА Е СТА „СТАР ЧЕ ВАЧ КА ТАМ БУ РИ ЦА”

Побе ди ли Осје ча ни, публи ка за дома ће
Седам на е сти Међу на род ни
фести вал малих там бу ра шких
саста ва „Стар че вач ка там бу ри -
ца” одр жан је у субо ту, 28.
окто бра, у Дому кул ту ре. У
попу ње ној вели кој сали те
уста но ве, пред око две ста
покло ни ка ста ро град ске музи -
ке, пред ста ви ло се седам саста -
ва из Мађар ске, Руму ни је,
Репу бли ке Срп ске, Хрват ске и
Срби је. При ви ле ги ју да отво ри
јед ну од нај пре сти жни јих
мани фе ста ци ја овог про фи ла
у реги о ну имао је дома ћи
састав „Нео лит”, сачи њен од
мла дих људи, које успе шно
води иску сни Жељ ко Радо чај.

Након тога ређа ли су се пет -
на е сто ми нут ни насту пи малих
орке ста ра, а када су послед њу
так ми чар ску тач ку при ве ли

кра ју и „Бати ни бећа ри” из
румун ског Вели ког Семи клу -
ша, на бину су се вра ти ли стар -
че вач ки музи ча ри како би
реви јал но заба вља ли већ добро
ора спо ло же ну публи ку. За то
вре ме на посао избо ра нај бо -
љих бацио се струч ни жири,
који је поно во пред во дио
музич ки педа гог Петар Павлов,
а чини ли су га и кон церт-
-мај стор Зоран Бугар ски и про -
фе сор Буди мир Сто ја но вић.
Овај послед њи при су тан је на

фести ва лу од почет ка, а ути сак
му је да мани фе ста ци ја и даље
иде узла зном пута њом.

– Наста ви ће мо да негу је мо
там бу ра шку музи ку малих
саста ва и спе ци фич ну кон цеп -
ци ју астал ског типа. Овог пута
пола орке ста ра било је на оче -
ки ва ном нивоу, а код неких
дру гих при ме тан је напре дак.
Пре свих дома ћег, који је
можда у погле ду репер то а ра
себи поста вио мало више циље -
ве – обја снио је Сто ја но вић.

Поме ну ти састав „Нео лит”
осво јио је награ ду публи ке, док
је пре ма оце ни жири ја три јум -
фо вао „Фор шпил” из Оси је ка,
испред ново сад ског „Вело са” и
„Фер ма те” из мађар ског Моха -
ча. Нај бо љи инстру мен та ли ста
је при маш Зоран Јан ко вић из
Новог Сада.

Побед нич ки састав при па да
чуве ној там бу ра шкој шко ли
„Бато рек” и чине га вео ма мла -
ди чла но ви, изме ђу 18 и 20
годи на, који сви ра ју тек око
две годи не. Њихов пред вод ник
Бра ни мир Шмит иста као је да
су већ осва ја ли мно ге награ де,
поред оста лог и тре ће место у
Стар че ву про шле годи не.

– Тру ди мо се да мало поме -
ри мо кли ше и у ста ро град ске
аран жма не уба ци мо поне што
модер но. При ја нам и дола зак у
ово рела тив но мало место, јер се
осе ћа топли на. Виде ли смо већ
мно го тога, па могу рећи да је
овде орга ни за ци ја пер фект на,
наро чи то у сали пре, у току и
после насту па – навео је Шмит.

Банат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” запо чео је уре ђе -
ње зеле них повр ши на на ула -
зу у село, испред фуд бал ског
игра ли шта. Оних дана овла -
шће на фир ма одр жа ва ла је
кате го ри са не путе ве. Месна
зајед ни ца пла ни ра да наспе
ризлом пре о ста ли део Ули це
вој во де Сте пе.

Банат ско Ново Село: „Кон -
церт при ја те ља” биће одр жан
у петак, 3. новем бра, од 19
сати, у спорт ској хали, а
насту пи ће Срп ско кул тур но-
умет нич ко дру штво „Пон тес
– мосто ви” из ита ли јан ског
Трста, КУД „Једин ство” из
Пан че ва и све гру пе фол клор -
не сек ци је Дома кул ту ре.

Доло во: Вече тех но-музи ке
под нази вом „Psytrance” биће
одр жа но у субо ту, 4. новем бра,
када ће Доло вац Сер геј Митић
(DJ Mitkus’s) пред ста ви ти сво -
је нове аутор ске нуме ре. Удру -
же ње жена „Долов ке” осво ји -
ло је прво место за питу од
купу са на гло гоњ ским Дани -
ма повр та ра.

Гло гоњ: Мани фе ста ци ја „Гло -
гоњ ска јесен” одр жа на је у
неде љу, 29. окто бра, на пла -
тоу испред Цркве Све тог
Петра и Павла. Током наред -
не неде ље оче ку је се поче так
изград ње пар кин га испред
поште и тро то а ра око згра де
Месне зајед ни це. Та инсти ту -
ци ја упу ти ла је град ском
Секре та ри ја ту за финан си је
пред лог за пре на ме ну сред -
ста ва на сле де ћем реба лан су
буџе та. 

Ива но во: Радо ви на изград -
њи фекал не кана ли за ци је
завр ше ни су у Рибар ској ули -
ци, а тре нут но су у току у
Про ле тер ској ули ци. Удру же -
ње банат ских Буга ра „Ива но -
во – Банат” насту пи ће на
„Буга ри ја ди” у субо ту, 4.
новем бра, у Новом Саду, када
ће се први ансамбл пред ста -
ви ти пал ћен ским и шоп ским
игра ма; неко ли ко нуме ра
изве шће ђаци који уче бугар -
ски језик, а пева ће и тален -

то ва ни осмо го ди шњи Мате ја
Гуран.

Јабу ка: Пре вен тив на три би на
о кар ци но му дој ке на којој је
гово ри ла др Маја Крстић при -

ре ђе на је у четвр так, 26. окто -
бра, у про сто ри ја ма Месне
зајед ни це. Дом кул ту ре оба -
вља послед ње при пре ме пред
Деч ји позо ри шни фести вал,
који ће бити одр жан 11. и 12.
новем бра.

Кача ре во: Пред став ни ци Ин-
сти ту та за маке дон ски језик
„Крсте Мисир ков” у четвр так,
26. окто бра, посе ти ли су Дом
кул ту ре и том при ли ком даро -
ва ли су књи ге за библи о те ку и
с дома ћи ни ма раз мо три ли
могу ћу даљу сарад њу. Сед ми
фести вал хумо ра и сати ре под
нази вом „Жао ка” одр жан је
про шлог викен да у Дому
омла ди не, уз уче шће наших
нај бо љих афо ри сти ча ра.

Омо љи ца: Хума ни тар ни дога -
ђај под нази вом „Срце за Ана -
ста зи ју” орга ни зо ван је у субо -
ту, 28. окто бра, у пре пу ној сали
Дома кул ту ре, с циљем да се
при ку пе сред ства за лече ње
деве то го ди шње Ана ста си је
Буке лић. У истој уста но ви у
петак, 3. новем бра, од 12.30,
биће одр жа на деч ја пред ста ва
под нази вом „Весе ло позор је”,
наста ла по тек сто ви ма Нуши -
ћа, Ћопи ћа, Кочи ћа...

Стар че во: Седам на е сти Међу -
на род ни фести вал малих там -
бу ра шких саста ва „Стар че вач -
ка там бу ри ца” одр жан је у
субо ту, 28. окто бра, у Дому
кул ту ре. Пот пи си ва ње донор -
ских кар ти ца гра ђа на из Стар -
че ва и окол них места биће
орга ни зо ва но у четвр так, 9.
новем бра, од 17 сати, у сали
Дома кул ту ре.

Петак, 3. новембар 2017.
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Месне актуелности 

Ода бра ни нај бо љи
мали ша ни по 
лите рар ном
и ликов ном кон кур су

Врхун ски 
афо ри сти ча ри, 
али мало публи ке

Сед ми фести вал хумо ра и
сати ре под нази вом „Жао ка”
при ре ђен је про шлог викен да
у орга ни за ци ји кача ре вач ког
Дома кул ту ре. Kао и рани јих
годи на, мани фе ста ци ја је била
поде ље на у два дела – за децу
и одра сле, a сви про гра ми су
одр жа ни у Дому омла ди не.

Побе ди ла здра ва хра на
Деца су, зајед но с роди те љи ма,
испу ни ла поме ну ту салу првог
дана, у петак, 28. окто бра, а
нај пре је отво ре на изло жба
награ ђе них деч јих ликов них
радо ва с ради о ни ца пан че вач -
ког кари ка ту ри сте Нико ле Дра -
га ша. Вече је наја вио селек тор
фести ва ла, више стру ко награ -
ђи ва ни спи са тељ Зоран Т.
Попо вић, након чега је „чароб -
не моћи” при ка зао мла ди
мађи о ни чар Лука Ива но вић.
Он је сво јим три ко ви ма зади -
вио мали ша не, а неке од њих
извео је и на бину у свој ству
аси сте на та. Кул ми на ци ја вече -
ри била је када су афо ри зме за
децу чита ли чуве ни бео град ски
сати ри чар Алек сан дар Чотрић
и сам Попо вић.

Напо слет ку је, у име орга ни -
за то ра, дирек тор ка Дома кул -
ту ре Неве на Спре мо поде ли ла
при год не награ де и дипло ме
побед ни ци ма лите рар ног и
ликов ног кон кур са фести ва ла
„Мала жао ка” на тему еду ка -
тив ног карак те ра под нази вом
„Здра ва хра на – брза хра на”.

Уче ство вао је вели ки број
деце из свих шко ла на тери то -
ри ји гра да, а пре ма оце на ма

СЕЛО

СЕД МИ ФЕСТИ ВАЛ ХУМО РА И САТИ РЕ ОДР ЖАН У КАЧА РЕ ВУ

„ЖАО КА” СВЕ ВИШЕ ПРИ ПА ДА ДЕЦИ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА У ОМО ЉИ ЦИ

Срце за Ана ста си ју

селек то ра, било је изу зет них
радо ва, што гово ри да има
мно го тале на та за ове врсте
умет но сти.

Нај бо љи афо ри зам напи сао
је Алек са Цвет ко вић, уче ник
осмог раз ре да кача ре вач ке
шко ле, а он гла си: „Кад уста -
нем ују тру и кре нем у шко лу,
изгле дам као да сам добио ебо -
лу. Зато што сам јео хам бур гер
и колу”. Дру го место осво ји ла
је њего ва годи ну дана мла ђа
сугра ђан ка Ана ста си ја Алек -
сић, која је напи са ла: „Здра ва
хра на, тело здра во, ја пом фри -
ту кажем ћао”. Тре ћа је била
Мили ца Дими три јев ски, уче -
ни ца тре ћег раз ре да из Гло го -
ња, а њена саже та мисао на
зада ту тему гла си: „Бели лук је
здра ва хра на и ми га стал но
једе мо. Зато у кући сви мири -
ше мо као да се нико не купа”.
Поред тога, спе ци јал не награ -
де осво ји ли су и Кача рев ци
Мар ко Трку ља и Мати ја Додев -
ски, као и Борис Пеј чић из
Доло ва.

Када је реч о ликов ном кон -
кур су, нај бо љу кари ка ту ру има -
ла је Тама ра Сто ја нов из Стар -
че ва, а дру го и тре ће место
зау зе ле су Пан чев ка Анђе ла
Петро вић и Кача рев ка Мари ја
Шајин. Поред тога, доде ље но је
још седам спе ци јал них награ да.

На затва ра њу „Грба ве тан ге”
Наред ни дан, у субо ту, 28.
окто бра, почео је отва ра њем
изло жбе пор тре та кари ка ту ри -
сте Гора на Ћели ча ни на из Вар -
ва ри на, што је нека врста
сажет ка опу са овог врсног
умет ни ка.

Неду го затим поно во је у
Кача ре ву госто ва ла ели та
саже те сати рич не фор ме. Усле -
ди ла је „рафал на паљ ба тешке
арти ље ри је” убо ји тих мисли, а
ода бра ним афо ри зми ма пред -
ста ви ли су се Бео гра ђа ни Горан
Радо са вље вић („И ми коња за
спо ме ник има мо”), Сло бо дан
Симић („Суди је поште но зара -
ђу ју пла ту. Али не живе од
ње”), Душан Пуа ча („Моја жена

све чини за ста бил ност нашег
бра ка. Про на шла је стра те шког
парт не ра”) и Алек сан дар
Чотрић („Важно је зна ње, а не
оце на. Важно је зна ти где може
да се купи дипло ма”).

И на овој „Жао ци” уче ство -
ва ла је јед на дама – Мари на
Ари сто Мар ко вић („Неки се
никад не пре да ју. Побег ну!”),
као и гост из ино стран ства
Горан Мра кић („Нови нар
дупе у вла кач – тај увек пише у
духу јези ка”) и, нарав но, Зоран
Т. Попо вић („Поли ци ја не
успе ва да стиг не кри ми нал це,
јер је она увек за корак испред
њих”). Бео гра ђа нин Мио драг
Сто шић („Имаш висо ко обра -
зо ва ње. Е, ти ћеш на ске лу”)
био је ујед но и води тељ про -
гра ма, а потом је и насту пио с
гру пом „Грба ве тан ге”, чиме је
фести вал и затво рен.

Једи на замер ка овој по све -
му успе шној мани фе ста ци ји
био је слаб одзив публи ке дру -
ге вече ри. Не зна ју шта су про -
пу сти ли...

Након што је на недав ној ван -
ред ној скуп шти ни Удру же ња
банат ских Буга ра „Ива но во –
Банат” раз ре ше на дужно сти
доса да шња пред сед ни ца Боја -
на Чокан, а на њено место иза -
бран Аугу стин Кала пиш, нас-
тав ник у пен зи ји, у поне де љак,
23. окто бра, одр жан је још
један саста нак те орга ни за ци -
је. Овог пута на редов ној скуп -

шти ни, поред доно ше ња пла -
на и про гра ма рада за наред ни
пери од, иза бра ни су нови упра -
вљач ки орга ни. Тако ће у
Управ ни одбор, уз пред сед ни -
ка Кала пи ша, ући и његов нови
заме ник Андри ја Гуран, секре -
тар – про фе сор Огњан Цвет ков
и бла гај ник – Тере за Кала пиш,
а чла но ви су и Мар ко Васил -
чин и Сања Мађа ров. Пред сед -

ник Над зор ног одбо ра је Иван
Васил чин.

– Жеља нам је да сачу ва мо
игру банат ских Буга ра, тра ди -
ци о нал ну музи ку и, нарав но,
пал ћен ски језик, тако што ћемо
поно во покре ну ти ради о ни це за
њего во изу ча ва ње. Нада мо се да
ћемо у томе и успе ти, пре све га
анга жо ва њем мла дих који су од
нас тра жи ли да обно ви мо рад у

послед ње вре ме паси ви зи ра ног
дру штва – наја вио је Кала пиш.

На истом састан ку доне та је
одлу ка о уче шћу на „Буга ри ја -
ди”, 4. новем бра у Новом Саду,
када ће први ансамбл насту пи -
ти с пал ћен ским и шоп ским
игра ма, неко ли ко нуме ра изве -
шће ђаци који уче бугар ски
језик, а пева ће и тален то ва ни
осмо го ди шњи Мате ја Гуран.

ПРО МЕ НЕ У УДРУ ЖЕ ЊУ БАНАТ СКИХ БУГА РА „ИВА НО ВО – БАНАТ”

Ново руко вод ство пред во ди Кала пиш



Про мо ци ја књи ге „Сто сен ки
над Бео гра дом” Алек сан дра
Дикли ћа одр жа на је у Град ској
библи о те ци Пан че во у уто рак,
24. окто бра.

Дру га књи га о Бео гра ду
наста ла је као и прва, „Бео град
вечи ти град”, након ТВ сери ја -
ла и пред ста вља при че о људи -
ма који су нека да живе ли у
нашој пре сто ни ци.

– Мене нису интерeсовали
само дату ми и фак то гра фи ја.
Мислим да исто ри је има и нај -
ма ње у фак то гра фи ји. Нечи је
одно се, поли ти ку и емо тив не
везе тешко је опи са ти дату ми -
ма. Ја сам писао o сушти ни, ко
је од нас какав био, како се
пона шао, и усред тога сам

поста вио Бео град као цен трал -
ну лич ност, као да је само биће.
Вре ме шни ста рац који одо ле ва
могу ћим и немо гу ћим иску ше -
њи ма – рекао је Диклић.

Он је додао да се ми као народ
тре нут но нала зи мо у бит ном
исто риј ском тре нут ку када би
тре ба ло да одго нет не мо неке
ства ри које су се дога ђа ле на
нашим про сто ри ма, али не због
било каквог реван ши зма, већ да
бисмо зна ли ко смо и где смо.

ПРО МО ЦИ ЈА У БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Сто сен ки над Бео гра дом

КУЛТУРА
Петак, 3. новембар 2017.
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Културни телекс
ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИ ГЕ ДРА ГА НА БРУ ЈИ ЋА

ЈЕДАН ДАН НА КРА ЈУ СВЕ ТА
Пан че во као сим бол

Роман пун скри ве них
садр жа ја

У Град ској библи о те ци Пан че -
во 19. окто бра одр жа на je про -
мо ци ја рома на Дра га на Бру ји -
ћа под насло вом „Један дан на
кра ју све та”. Пред пуном
библи о те ком о рома ну су гово -
ри ли аутор књи ге и Милан
Орлић, уред ник изда ња.

„Један дан на кра ју све та” је
лир ски роман о поста по ка лип -
тич кој сва ко дне ви ци пре о ста -
ле шачи це људи након вели ке
ката стро фе. Та пла не тар на
ката стро фа отва ра вра та „добу
раза ра ју ћег бесми сла и бесми -
сле ном раза ра њу”.

– У бор би за опста нак тај
мали број људи јури с јед ног
кра ја на дру ги крај пре о ста лог
све та и они су у сва ком погле -
ду угро же ни. Пре све га у оном
који је нај те жи, а то је сва ко -
днев но пре жи вља ва ње стра ха –
рекао је Орлић.

Аутор рома на је додао да ће
сва ко ко про чи та ово дело пре -
по зна ти Пан че во.

– Пан че во је инспи ра ци ја,
сим бол деша ва ња којих смо
све сни – рас пад и про ме на
доса да шњих систе ма вред но -
сти. То је моје захва љи ва ње

Бит ко ин

МОЈ избор МОЈ

Филип Милен ко вић, 

поли ти ко лог

ЗАНИ МЉИ ВО СТИ: Пре ско -
ро десет годи на Сато ши
Нако ма то (псе у до ним, иден -
ти тет непо знат) на интер не -
ту је са све том поде лио
нефор мал ни доку мент у ком
је пред ста вио бит ко ин. Вред -
ност бит ко и на у про те кле две
неде ље ско чи ла је са 4.700
на ско ро 6.000 дола ра. У
одно су на пре неко ли ко
годи на – више хиља да пута.
Да сте на самом почет ку
крип то та ла са уло жи ли неко -
ли ко десе ти на дола ра, данас
бисте били мили о нер. Бит -
ко ин је крип то ва лу та, јед на
од пре ко хиља ду актив них,
нај по зна ти ја и нај вред ни ја,
вир ту ел на, диги тал на валу -
та, иза које не сто ји држа ва.
Новац поста је сло бо дан од
цен трал них ауто ри те та. Тех -
но ло ги ја иза крип то ва лу та је
блок чејн, тех но ло ги ја пове -
ре ња, тех но ло ги ја која је и
даље на самом почет ку и
чије при ме не су шире од
крип то ва лу та, а неки пред -
ви ђа ју да је вели чи не и рево -
лу ци о нар ног потен ци ја ла
интер не та. Блок чејн фама
поста је гро зни ча ва и тотал -
на, а хајп је уве ли ко захва -
тио и Срби ју. Инте ре сант но
је бити све док нече га толи ко
узбу дљи вог. Истра жи те!

ФИЛМ: Дарен Аро нов ски је
режи рао фил мо ве „Пи”,
„Рекви јем за сно ве” и мно ге
дру ге, култ не фил мо ве. Њего -
во послед ње оства ре ње је
филм „Mother”, са Хави је ром
Бар де ном и Џени фер Лоренс
у глав ним уло га ма. Он је
ства ра лац, писац, а она њего -
ва жена и – срце. Живе одво -
је ни од све та, у вели кој кући,
у самот ној и бај ко ви тој даљи -
ни. Он је у ства ра лач кој кри -
зи, а она му је у пот пу но сти
посве ће на. Нена ја вље ни гост

на вра ти ма изне на да уно си
дра му, али и нео че ки ва ну
дина ми ку, која се раз ви ја у
сулу дим прав ци ма, све до
пот пу ног кра ја. При ча о умет -
но сти, љуба ви, ства ра њу и
живо ту. Каме ра, звук и
атмос фе ра су фан та стич ни.
Пре по ру чио бих вели ко плат -
но. Мислим да се још даје у
био ско пи ма.

ЕДУ КА ЦИ ЈА: Интер нет нам
пру жа могућ ност да учи мо на
дру га чи ји начин: брже,
памет ни је и јеф ти ни је, кад
год то жели мо, тем пом који
нам одго ва ра. Добре онлајн
учи о ни це су интер ак тив не и
пер со на ли зо ва не, отво ре не за
директ ну кому ни ка ци ју
изме ђу инструк то ра и уче ни -
ка. Udacity (udacity.com)
јесте јед на од плат фор ми
које су ори јен ти са не на тра -
же не IT вешти не, с фоку сом
на ино ва тив ни јим зна њи ма –
нау ци о пода ци ма, машин -
ском уче њу, вештач кој инте -
ли ген ци ји и вир ту ел ној реал -
но сти. Udacity сво је про гра ме
кре и ра директ но у сарад њи с
нај ве ћим тех но ло шким ком -
па ни ја ма, учи се кроз кон -
кре тан рад, на реал ним про -
јек ти ма. Неки кур се ви су
бес плат ни, а кари јер ни про -
гра ми се напла ћу ју, месеч но.
Udemy (udemy.com) тако ђе

је инте ре сант на плат фор ма
за уче ње на даљи ну – за мало
нов ца, уз жељу, баш сва шта
може да се нау чи.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Музи ка
Петак, 3. новем бар, 18 сати, Све то сав ски дом: све ча но отва -
ра ње „Пан че вач ких дана духов не музи ке”. Уче ству је Пан че -
вач ко срп ско цркве но певач ко дру штво с Деч јим хором и
под млат ком Дру штва.

Петак, 3. новем бар, 19.30, Све то у спен ски храм: кон церт
хора Сабор не цркве у Новом Саду „Св. Геор ги је”, хора „Обре -
но вач ке девој ке” ЦОТК ТЕНТ и хора Цркве Св. Спи ри до на
Чудо твор ца из Трста.

Четвр так, 2. новем бар, 20.30, Кул тур ни цен тар: Џез фести -
вал – кон цер ти саста ва „Tim Berne’s Snakeoil”, „Joe Lovano
Classic Quartet” и „Canarro”.

Петак, 3. новем бар, 20.30, Кул тур ни цен тар: Џез фести вал
– кон цер ти саста ва „Undectet: Artistry In Broken Rhythm”,
„Avishai Cohen Quartet” и „Shime trio”.

Субо та, 4. новем бар, 19.30, Пре о бра жен ски храм: кон церт
Цркве ног певач ког дру штва – хора „Пре по доб ни Роман
Слат ко по јац”, деч јег цркве ног хора „Хаџи Рувим” Ваље во,
вокал ног ансам бла „Сион” из Срем ске Каме ни це и мешо ви -
тог хора „Пре по доб ни Рафа и ло Банат ски” из Зре ња ни на.

Субо та, 4. новем бар, 20.30, Кул тур ни цен тар: Џез фести вал
– кон цер ти саста ва „Fish in Oil”, China Moses” и „Schime Trio”.

Субо та, 4. новем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: кон цер та бен до ва „Бје со ви” и „Бри ганд”.

Неде ља, 5. новем бар, 20.30, Кул тур ни цен тар: Џез фести -
вал – кон цер ти саста ва „Daniel Erdmann’s Velvet Revolution”,
„Ambrose Akinmusire Quartet” и „Shime Trio”.

Темат ски про грам
Субо та, 4. новем бар, Све то сав ски дом, 18 сати: окру гли сто
„Зна чај духов не пое зи је и хор ског пева ња за децу и инклу -
зив не хоро ве”.

Изло жбе 
Поне де љак, 6. новем бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет -
но сти: отварaње четр де сет сед мог Сало на умет но сти Пан че -
ва, с темом „У доди ру с при ро дом”.

Поне де љак, 6. новем бар, 19.30, Народ ни музеј Пан че во:
изло жба сли ка Пала Дечо ва, под нази вом „У доди ру с при -
ро дом – импре си је из ате љеа”.

Пред ста ве
Од 2. до 5. новем бра, 10–14 сати, Дом омла ди не Пан че во:
позо ри шни вре ме плов.

мом гра ду и све му што сам у
њему про жи вео – рекао је
Бру јић.

Сам наслов књи ге откри ва о
чему се у њој запра во ради.
Први део озна ча ва рад њу, док
је крај све та дефи ни сан као
Пан че во, јер се нека да дав но
баш у овом гра ду завр ша ва ла
желе зни ца, па се тре ти рао као
„крај све та”.

Град је сим бол, како аутор
обја шња ва, зго дан је због сво -
јих кул тур них и исто риј ских
сло је ва јер има тра го ве инду -
стри је, разних циви ли за ци ја и
кул ту ра на малом про сто ру.

Уред ник изда ња је рекао да
је роман пун скри ве них садр -
жа ја, импли ка ци ја и асо ци ја -
ци ја и додао да начин на који
је све опи са но није слу ча јан.

– Можда смо ми већ све до -
ци тих дога ђа ја. Не у тех нич -
ко-тех но ло шком сми слу, него
у сми слу сме не епо ха, духа
вре ме на. Сви смо све сни тих
дра ма тич них про ме на, које су
биле неза ми сли ве до јуче –
нагла сио је Орлић.

Дра ган Бру јић живи и ради
изме ђу Пан че ва и Бео гра да, а
стра сти су му исто ри ја и кар -
то гра фи ја. Коа у тор је књи ге

„Илу стро ва ни водич кроз Срп -
ску Спар ту: фусно те из исто -
ри је Пан че ва” (1998). Обја вио
је „Водич кроз свет анти ке:
Грч ка, Рим, Пер си ја” и „Водич
кроз свет Визан ти је: од Кон -
стан ти на до пада Цари гра да”.
Коа у тор је обим не илу стро ва -
не моно гра фи је „Бео град ска
над би ску пи ја и њено окру же -
ње у вре ме ну и про сто ру”. У
неко ли ко навра та је обја вљи -
вао у часо пи су „Све ске”. При -
по вет ка „Лан ци” увр ште на је у
лите рар ну моно гра фи ју „Пан -
че во, варош где се Дунав ули -
ва у Тамиш”.

У фоа јеу Кул тур ног цен тра
Пан че ва до 2. новем бра биће
изло же не диги тал не гра фи ке
Мила на Мани ћа, које су наста -
ле у пери о ду од 2015. до 2017.
годи не.

– Заљу бље ник сам у нау ку,
мате ма ти ку и умет ност, пого -
то во савре ме ну. Овим апстрак -

ци ја ма сам желео да при ка -
жем осе ћај ност, одно сно да је
про бу дим код посма тра ча.
Мислим да је на неки начин
увре же но мишље ње да је
апстракт на умет ност – умет -

ност гео ме три је и да је
то раци о нал на умет -
ност. То јесте тач но,
али с дру ге стра не она
може да покре не осе ћа -
ња. Посеб но због богат -
ства коло ри та, нео че -
ки ва них ком по зи ци ја,
укла па ња боја и лини ја
у сли ци – рекао је
Милан Манић.

Аутор је поре клом из
Пиро та, а од 2012.
годи не је наш сугра ђа -
нин. Ово је њего ва тре -
ћа само стал на изло жба,
а прва у Пан че ву. До
сада је уче ство вао на
број ним груп ним изло -
жба ма у Пиро ту, Нишу
и Бео гра ду, а у новем -
бру ће бити уче сник
нај ве ћег свет ског бије -

на ла диги тал не умет но сти „The
Wrong”, у пави љо ну „Phi” на
Кипру.

ДИГИ ТАЛ НЕ ГРА ФИ КЕ

Апстрак ци је 
Мила на Мани ћа

Тру бач Ави шај Коен, један од
нај пер спек тив ни јих музи ча ра
дана шње џез сце не, биће гост
дру ге вече ри јуби лар ног, два -
де се тог Пан че вач ког џез
фести ва ла, у петак, 3. новем -
бра, у 22 сата, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра. Исте вече ри од
20.30 насту пи ће и интер на ци -
о нал ни једа на е сто чла ни састав
Вла ди ми ра Нико ло ва и Срђа -
на Ива но ви ћа, који про мо ви -
ше нови про је кат под нази вом
„Artistry in Broken Rhythm”.

Ави шај Коен пре шао је трно -
вит пут од поче та ка у Изра е лу
до завид ног ста ту са који ужи ва
данас. Музич ко обра зо ва ње му
ника да није било про блем – у
земљи вели ке џез тра ди ци је је
већ као тинеј џер насту пао с
вели ким и зна чај ним орке стри -
ма, а од сво јих два де се тих

редов но сни ма аутор ске албу ме.
Публи ка и кри ти ка су га нај пре
упо зна ли пре ко њего вог саста ва
„Три ве ни”, с баси стом Оме ром
Ави та лом и позна тим буб ња ром
Наши том Веј тсом, где се тру бач
пред ста вио као истан ча ни
модер ни ста са спо соб но шћу
ини ци ра ња нове и мла де публи -
ке у свет џеза. Но Ави шај Коен
конач но зао кру жу је свој аутор -
ски стил пре ла ском код изда ва -
ча ECM, где обја вљу је два албу -
ма у новим поста ва ма: „Into the
Silence” и акту ел ни „Cross My
Palm with Silver”. Ово је дру ги
дола зак Ави ша ја Кое на у Пан -
че во – први пут је насту пио у
дво ра ни „Апо ло” 2014. годи не у
квар те ту Мар ка Тар не ра.

Једа на е сто чла ни састав пи-
ја ни сте и ком по зи то ра Вла ди -
ми ра Нико ло ва и буб ња ра

Срђа на Ива но ви ћа сачи њен је
од нај бо љих музи ча ра мла ђе и
сред ње гене ра ци је са ових про -
сто ра. Дома ћа публи ка ће са
усхи ће њем доче ка ти Пан чев ца
Кри сти ја на Млач ка, сак со фо -
ни сту Луку Игња то ви ћа, тру ба -
ча Мар ка Ђор ђе ви ћа и оста ле
музи ча ре отво ре не за све же
види ке. Неки од њих су ста ци -
о ни ра ни у Фран цу ској, Ита ли -
ји и Аустри ји, док су мно ге везе
наста ле за вре ме њихо вих сту -
дент ских дана у Холан ди ји.
Назив про јек та „Artistry in Bro-
ken Rhythm” („Уме ће у изло -
мље ном рит му”) омаж је
леген дар ном албу му Сте на
Кен то на, а наго ве шта ва и Ива -
но ви ће ве савре ме не рит мич ке
струк ту ре, као и исте такве
аран жма не и ком по зи ци је Вла -
ди ми ра Нико ло ва.

ДРУ ГЕ ВЕЧЕ РИ ЏЕЗ ФЕСТИ ВА ЛА

Наступ свет ске зве зде и пре ми је ра про јек та
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ГОДИНА У

ПАНЧЕВУ

Симбол
фосфора

Имати 
обичај

Мирољубив
Угоститељ-
ска радња

(скр.)

Последње
слово 
азбуке

Целина,
свеукупност

Житељи
места

Амерић

Град у
Мађарској

(вино!)

Име 
глумице

Рине

Све редом
пустити

ЊЕГОВ
НАДИМАК

Град 
у Србији

Завој,
омотач

Ознака за
Шведску

Врста 
зачина

Стрка, 
скупљање

Ознака за
тону

Очигледан

Тропски
папагај

Треске

Повлашћена
султанова

жена

ТРГОВАЦ И

ДОБРОТВОР

Пружа се
преко реке

Једнаке,
идентичне

Држава у
Индокини

Мера за
електрични

отпор

Римски
кућни бог

Предлог Други вокал

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

Сумпор

Амерички
глумац
(Бред)

Једноцифрен
број

Италијанска
ТВ

Предлог уз
генитив

Део трке

Лична
заменица

Астал

Робијаш

Симбол
азота

Уски усеци,
кланци

Ставњати
нити 

у разбој

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
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
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
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)

Ову сед ми цу ће обе ле жи ти чар ке
с нај бли жим сарадницимa. У јед -
ном тре нут ку из гле да ће да се
спре ма зе мљо трес. Већ сре ди ном
не де ље све ће би ти у са вр ше ном
ре ду и отво ри ће се но ве мо гућ но -
сти. За у зе тост по слом не оста вља
вам вре ме на за парт не ра.

До бра ко му ни ка ци ја ове сед ми -
це до сти же сте пен ви со ке ди пло -
ма ти је. Ре ша ва ће те ства ри као од
ша ле, па ће те и са ми би ти из не -
на ђе ни по стиг ну тим. Мо же те оче -
ки ва ти по ве ћу сво ту нов ца, утро -
ши те је па мет но. Парт нер мо же
да вас по зо ве на кра ће пу то ва ње.

Не до ста је вам ва зду ха, вр ти вам
се у гла ви, по ма ло сте за бо рав ни.
Пре фор си ра ли сте се. За ста ни те и
до бро раз ми сли те на ко ју ће те стра -
ну и с ким. Му дро би рај те са рад ни -
ке, а при ли ке за но ви по сао или
про је кат ма ло ће се од ло жи ти, што
ће се по ка за ти као до бро ре ше ње.

Про шлост вам по но во ку ца на
вра та и отва ра мо гућ ност да све
што сте про пу сти ли са да на док -
на ди те. Но вац ко ји оче ку је те ма -
ло ће ка сни ти, па нер во за мо же
би ти из ра же на. При у шти те се би
кра ћи од мор с парт не ром и је дан
дуг отво ре ни раз го вор.

Тре нут но ни сте у по зи ци ји да мно -
го па ме ту је те, да је те кри ти ке и при -
ди ку је те. Бу ди те му дри и из при -
крај ка ло би рај те за сво ју по слов ну
по зи ци ју. Ре ши те сво је па пи ро ло -
шке про бле ме. Од нос с парт не ром
је по ма ло за тег нут због ва ше не за -
ин те ре со ва но сти и од сут но сти.

Би рај те ре чи у ко му ни ка ци ји с
парт не ром, при ја те љи ма и са рад -
ни ци ма да не би сте иза зва ли не -
же ље не ре ак ци је. Осе ћа те да ства -
ри мо ра те да ме ња те из ко ре на.
Још са мо ка да би сте зна ли ода кле
да кре не те. Чу вај те оно што има те.
При чај те отво ре но с парт не ром.

Од нос с ко ле га ма је при лич но
до бар, чак је мо гу ће да оства ри -
те са рад њу са осо бом с ко јом сте
дав но са ра ђи ва ли. Ве ћи при лив
нов ца кра јем сед ми це по пу ни ће
ваш кућ ни бу џет и ус пе ће те да
ре ши те ве ћи ну ду го ва ња. Љу бав -
ни жи вот је у уз ла зној ли ни ји.

На по кон мо же те да одах не те. По -
слов ни кон так ти ко је сте ство ри ли
с про ле ћа по ла ко до ла зе у фа зу ре -
а ли за ци је. Тре ба ће вам вре ме на и
жи ва ца да се све до ве де у ред, али
кре ну ло је. Но вац вам при сти же
до вољ но да бу де те мир ни. Пре и -
спи ту је те од нос с парт не ром.

Пре пу шта те се че сто емо ци ја -
ма, раз ми шља те о тре ну ци ма ко -
је сте про пу сти ли. Ре ше ни сте да
жи вот вра ти те у сво је ру ке. На
по слов ном пла ну је ди на мич но.
На ла зи те се на пре крет ни ци, па
ће те мо жда и про ме ни ти по сао.

Не ср љај те и не по жу руј те ства -
ри. Бу ди те му дри и са че кај те сво -
јих пет ми ну та, ко ји сти жу уско ро.
За кон ски про бле ми се по ла ко ре -
ша ва ју. По слов на си ту а ци ја се
сми ру је и све иде у ва шу ко рист.
Др жи те се за парт не ра као кр пељ.
Са мо по ка жи те ко ли ко га во ли те.

Има ли сте ви ше тро шко ва не го
што сте пла ни ра ли. Мо жда сте
за гри зли пре ве ли ки за ло гај. Са -
мо се сми ри те, удах ни те ду бо ко
и хра бро кре ни те да спро во ди те
сво је иде је, не ка ви ша си ла је на
ва шој стра ни. Парт нер ски од но -
си су у кри зи.

Бу ди те опре зни у са о бра ћа ју,
без об зи ра на то да ли сте во зач
или пе шак. На по кон сте спрем ни
за отво рен раз го вор, па шта бу -
де. По слов но сте не ста бил ни,
пре ви ше при ча те и осла ња те се
на ми шље ња дру гих љу ди. Ве ћи
нов ча ни из да так кра јем сед ми це.

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)

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
30. сеп тем бра: Со фи ју – Ива на и Де јан Ара ђа нин; 13. ок то бра: Миу – Алек -
сан дра Дан и Ни ко ла Трај ко вић; 14. ок то бра: Ми ли цу – Ве ри ца Мил кић и Ми -
ло ван Ди да но вић; 15. ок то бра: Ире ну – Би ља на и Де јан Је ро тић, Ма ри ју –
Ди ја на и Ма не Ко са но вић; 17. ок то бра: Ду њу – Би ља на и Сто јан Ђор ђе вић,
Маг да ле ну – Је ле на и Дар ко Ко ва че вић; 19. ок то бра: Ми лу – Мир ја на и Ни ко -
ла Сто јо ски, Ма ри ју  – Алек сан дра и Јо ван Кр ча ди нац, Ану – Са ња и Сте фан
Ђор ђе вић;  23. ок то бра: Лен ку – Бран ка Стри че вић Ко тец и Три фун Ко тец.

До би ли си на
26. сеп тем бра: Ва лен ти на – Би ља на Си мо нет и Ни ко ла Јан ков; 28. сеп тем бра:
Па вла – Дра га на и Пе тар Жи ва нов; 16. ок то бра: Пе тра – На да и Дра ган Јан ко -
вић; 16. ок то бра: Аљо шу – Дра га на и Мар ко Ве ља нов ски, Ми хај ла – Жељ ка  и
Ми ли во је Мир ко вић; 17. ок то бра: Мак си ми ли ја на – Ја ро сла ва Хр чек Ху са рик и
Мар тин Ху са рик, Стра хи њу – Ва лен ти на и Да ни јел Се ку лић; 18. ок то бра: Еми ла
– Изи до ра и Јо жеф Фо раи; 19. ок то бра: Ми хај ла – Са би ље Сто ја но вић и Не над
Кон стан ти нов; 21. ок то бра: Ан дре ја – Алек сан дра Га ври ло вић Ми ла ди нов и
Алек сан дар Ми ла ди нов; 23. ок то бра: Ђор ђа –  Не ве на и Вук Вуч ко вић.

ВЕН ЧА НИ

19. ок то бра: Алек сан дра Че ви зо вић и Ми о драг Ми лен ко вић, Са ња Сте ва -
но вић и Го ран Ви да ко вић, Мар ги та Ми ло ше вић и Вла дан Пе ро вић; 21. ок -
то бра: Ан дри ја на Би ро ви ца и Оли вер Ле кић, Јо ва на Цве јин и Игор Или шев,
Ма ри ја Ни ко лић и Вељ ко Шка љак, Ми ле на Ма ри чић и Са ша Ми са ра ча; 22.
ок то бра: Ми ља на Мла де но вић и Ми тар Мр дић, Да ни је ла Дра ку лић и Не -
над Ди мић, Ве сна Че не јац и Ђу ри ца Со виљ; 28. ок то бра: Дра га на По па -
дић и Сло бо дан Кне жић, Ма ри ја Пе тро вић и Ни ко ла Јан ко вић.

УМР ЛИ

19. ок то бра: Мил ка Тон ко вић (1925), Ма ри ја Љу бо вић (1957), Ди ми три је
Ди ми три јев ски (1942); 20. ок то бра: Гро зда Да кић (1935), Ана Те жер
(1935), Ђу ро Бо дло вић (1935), Ра дми ла Јов чић (1939), Не вен ка Ма ле ше -
вић (1926), Сми ља Јан ков (1933); 21. ок то бра: Слав ка Јо ко вић (1932), Ве -
сна Ска ла (1948), На да Ми ло ше вић (1960); 22. ок то бра: Зо ран Фи ли пов
(1959), Сте ван Са пун џи ја (1932), Ми лан Пе тро вић (1930); 23. ок то бра:
Ми ра Ди мић (1937), Ста ни ја Ра до вић (1941); 24. ок то бра: Ана Љи љак
(1929), Ана Гр бин (1932), Не над Осто јин (1948), Ма ри на Иг ња то вић (1959),
Ми лош Бе лић (1930), Ан ка Па у нов (1928); 25. ок то бра: Ана Ке блеш (1919),
Ми лан Јев то вић (1930), Ми лан Кр ко вић (1950), Ђерђ Киш (1929), Дра ги ца
Ми ло са вље вић (1965), Ли ви ус Сте фан (1958), За гор ка Ада мов (1929), Ју -
та Ра шић (1943); 28. ок то бра: Ма ри ја То до ров (1937).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: аста тин, ста ти ва, та пе тар, ате ла ни, ти та -

нит, Ива ни ца, На ри так. Ана грам: ме ди цин ска се стра. Скан ди нав ка:

по пу шта ти, Бор, омот, ким, сте ка, очит, ара, Лар, Или ја, Ми ло са вље -

вић, с, осам, РАИ, ета па, сто, за тво ре ник, те сна ци, ни ти ти. Спу не ри -

зам: „Ра ни ја ди”. Укр ште ни сло го ви 4 х 4: Мин да нао, да ти ра ти, на -

ра ци ја, оти ја тар.

АНАГРАМ

БДИ НАД БО ЛЕ СНИ МА

САД СНИМ КЕ СТА РИ ЦЕ

СПУНЕРИЗАМ

КЊИ ГА ДА НИ ЛА КИ ША

РА ДИ  ЈА НИ

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: А, А, ВА, ВА, И, ЛА, НА, НИ, НИ,

НИТ, ПЕ, РИ, СТА, СТА, ТА, ТА, ТАК, ТАР, ТЕ, ТИ, ТИ, ТИН, ЦА.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. хе миј ски еле мент (сим бол Ат), 2. део фуд -

бал ског и ру ко мет ног го ла, 3. вр ста за на тли је, 4. глум ци у ста ро рим ској

драм ској им про ви за ци ји, 5. вр ста ја ког екс пло зи ва, 6. Ива на од ми ла, 7.

при вред на и ви кенд зо на крај Пан че ва.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. остр во у Фи ли пин ском ар хи -

пе ла гу, 2. ста ви ти да тум на до ку мен ту, 3. при по ве да ње (лат.), 4.

ле кар спе ци ја ли ста за бо ле сти уха.

ЊЕГОВО
ИМЕ

Петак, 3. новембар 2017.
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ШКО ДА фа би ја, 1,4
2001 ли му зи на бен -
зин-гас  атест кли ма
063/772-60-03
(СМС)

КЛИО гранд ту ри -
зма, ку пљен у Ср би -
ји, пр ви вла сник, пр -
ва фар ба, 47.500 км,
га ра жи ран. 066/319-
258. (250146)

ПРОДА ЈЕМ киа нек -
си ју, 2002. го ди ште,
не ре ги стро ван, це на
450 евра.  
063/436-911,
(250197)

ЛА ДА на плин, 1200
С, пре шла 141.000
км, ре ги стро ван до
кра ја мар та.
061/605-568.
(250148)

ОПЕЛ кор са Ц 2002,
1.800 евра, увоз.
064/668-85-53.
(250200)

ХЈУН ДАИ ак сент 1.4
Б, у од лич ном ста њу,
1999. го ди ште, 1.150
евра. 064/668-85-53.
(250200)

КА РА ВАН опел век -
тра 2001, на про да ју.
064/189-40-91.
(250241)

ПРО ДА ЈЕМ ју го
2005, ре ги стро ван,
650 евра. 
063/179-36-83.
(256262)

ПУН ТО 2009, 51.000
км, гас, ку ка, га ра -
жи ран, као нов.
064/243-87-20.
(250283)

ТВИН ГО , 2004, пр ва
бо ја, 105.000 км, 3 В,
8 В, но ве гу ме, ре ги -
стро ван до сеп тем -
бра, 2.200. 
064/144-27-40.
(250273)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен
Ц 3, 2004. го ди ште,
ре ги стров ан, ис пра -
ван, по вољ но.
060/000-33-73.
(250352)

ЗА СТА ВА 101, 1991.
го ди ште, ре ги стро -
ван до 13. но вем бра
2017, 200 евра.
061/238-11-68.
(250361)

ТО ЈО ТА ја рис, 1.4
ди зел, ре ги стро ван,
вла сник, 2.400 евра.
064/564-83-35.
(250364)

ЗА СТА ВА 101, ска ла
55, 2007. го ди ште,
бен зин, гас, не ре ги -
стро ван, 300 евра.
062/406-660.
(250434)

ФОРД ескорт 1991.
го ди ште, бен зин-гас ,
ре ги стро ван.
063/723-85-39. 

СКУ ТЕР, спринт,
фал кон, ре ги стро ван,
вла сник; ТА пећ 6 кв.
063/320-608.
(250439)

ПУН ТО 1.2, 8 в,
2008, пе то ра вра та,
ате сти ран плин, ре -
ги стро ван го ди ну да -
на. 064/587-50-24.
(250445)

ПУН ТО 1.2, 8 В,
2009, пе то ра вра та,
ди на мик опре ма,
96.000 км, на име.
064/587-50-24.
(250445)

АСТРА 2.0 ди зел,
2002, ка ра ван, кли -
ма, у пр вој бо ји.
064/587-50-24.
(250445)

ГРАН ДЕ пун то 1,3,
му ли ти џет, ди зел,
2006, пе то ра вра та,
вла сник, све од опре -
ме. 064/130-36-02.
(250445)

АУ ТО-ГУ МЕ вин те ра
М-С, 185-60-R-15, 4
ко ма да, пре шле
1.000 км. Тел.
065/629-36-65.
(250461)

ФИ ЈАТ сти ло 2007,
1.6, бен зин, опе лов
мо тор, 150.000 км,
вла сник. Плус два се -
та гу ме, алу фел не
17 ин ча, 2.100 евра.
062/531-806
(250486)

ЧЕ ТИ РИ точ ка, че -
лич не фел не и зим -
ске гу ме, кон ти нен -
тал, winter, 185/60, R
15. 063/865-24-32.
(250490)

ЧЕ ТИ РИ точ ка, че -
лич не фел не и зим -
ске гу ме ти гар,
175/70 R 13, у од -
лич ном ста њу.
063/866-24-32.
(250490)

ФОРД фо кус 1.8 спо -
рт, 2001, ре ги стро -
ван до ок то бра 2018,
алу фел не, за там ње -
на ста кла + 4 точ ка
са зим ским гу ма ма,
ме та лик. 060/343-74-
00. (250479)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. го ди ште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(249726)

ЛА ДА са ма ра, 1300,
ре ги стро ван до ма ја
2018, при звод ња
1991. го ди не. Тел.
064/057-37-55.
(250509)

ПЕ ЖО 307, sw, 1.6,
бен зин, 2004. го ди -
ште, па но ра ма кров,
3.000 евра. 064/514-
05-06. (250512)

ЛА ГУ НА 1.5 ДЦИ,
2009, ка ра ван, вла -
сник, голф 4, 1.9
ТДИ, 3 В, 2001, вла -
сник, стра Х, 1.6,
ате сти ран плин у
точ ку, 2007, мо же
за ме на. 
064/952-19-80.
(250505)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(250217)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу
од 80 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(250514)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле од 80 до 2.500
евра, ста ње не бит но.
063/165-83-75.
(250515)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(250448)

ОТ КУП во зи ла, ала -
та, гво жђа, оста ло,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(250448)

СЕ ЈА ЛИ ЦА ОЛТ жит -
на, еле ва тор 12 м,
се тво спре мач 2.90
ИМТ, кру њач ве ћег
ка па ци те та, шпе ди -
тер 2.5 то не.
063/190-36-81.
(250450)

ПРО ДА ЈЕМ ол то ву
се ја ли цу за ку ку руз.
064/523-28-32.
(250422)

ПРО ДА ЈЕМ ква ли тет -
ну, по цин ко ва ну,
мон та жну га ра жу,
сло ве нач ког про из -
во ђа ча:
2.70/5,25/2,30 м.
061/261-86-88.
(250290)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 1. 069/409-
83-42. (250316)

СТРО ГИ цен тар, зи -
да на, 13 м2, укњи же -
на, 2.200 евра. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93.   (250327)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту, Цви јиће -
ва ули ца. 
064/238-68-94.
(250480)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, мо ни то ра, да -
љин ских. „Плус”, 
Д. Ту цо ви ћа 28. 
353-463. 

ВЕШ-МА ШИ НА,
ком би но ва ни фри -
жи дер и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(249985)

ТВР ДО др во, пре о -
ста ло, пре воз бес пла -
тан. 065/640-31-49.
(246601)

СВЕ вр сте огрев ног
др ве та. Ме ре ње код
вас ку ћи. 
065/501-56-51.
(246600)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци
на про да ју, вр шим
пе че ње на др ва-ра -
жањ. 064/997-79-09.
(249437)

КЕ СЕ свих вр ста, по -
вољ не це не, про из -
вод ња. „Атлан тис
плус”, 255-57-86.
(249614)

ПРО ДА ЈЕМ би бер
цреп, ста ру ци глу,
ста ру гра ђу.
064/370-79-47.
(249795)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри -
ја. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
249924)

БА ГРЕ МО ВА и це ро -
ва др ва на про да ју.
060/603-32-32.
(250142)

ШПО РЕТ ал фа 90
лукс и ме ша ли цу за
бе тон. 064/570-64-
57. (250230)

ПРО ДА ЈЕМ вер ти -
кал ни за мр зи вач,
очу ван, це на 10.000
ди на ра. Тел.
063/717-34-08.
(250143)

ПЕЋ на чвр сто го ри -
во ру бин, кру њач и
пре кру пар инекс 
ли фам. 
064/572-33-03.
(2501829

ПРО ДА ЈЕМ ко жни
тро сед, дво сед, фо -
те ља – др ве на кон -
струк ци ја, 15.000.
062/360-064
(250218)

БУ КОВ пе лет би о -
макс кра ље во, фо -
рест Ива њи ца, 
С-би ом Ло зни ца, 
до ста ва на кућ ну
адре су. 
065/234-16-10.
(250228)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 2. ДО 30. НОВЕМБРА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед
урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 

TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, те пи хе соб не и
ку хињ ске – 3 ко ма да,
це на до го вор.
063/717-12-03.
(250232)

ДР ВА исе че на и ис -
це па на, по вољ но.
064/080-86-99.
(250310)

БУ КВА, ба грем, цер,
услу жно се че ње и це -
па ње. 064/357-82-08,
Бо са нац. (250314)

ХИТ НО про да јем
гроб ни цу на Ста ром
гро бљу, 3.150 евра.
064/317-07-00.
(250322)

ПРО ДА ЈЕМ ТА ПЕЋ,
уга о ни ле жај и ју га.
064/264-06-00.
(250324)

ТА ПЕЋ 6 кв, цер и
уља ни ра ди ја тор.
013/321-596.
(250328)

ПРО ДА ЈЕМ но ву ка -
ду, вра та др ве на са
што ком. Тел.
064/582-22-85.
(250289)

МАН ГУ ЛИ ЦЕ, 300
жи ва ме ра, 400 по -
лут ка. Имам и ја ри -
ће. 062/167-16-81.
(250290)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
не ре мон то ва не ТА
пе ћих свих кв, до ста -
ва, мон та жа, га ран -
ци ја, по вољ но.
061/641-30-36.
(250343)

ДВЕ при ко ли це ко -
сов ке од 6 то на, ки -
пер ке (стру ја, ва здух,
хи дра у лик), ле ва тор
од 11 м, ли фам,
трак тор ска кор па.
Тел. 013/617-431, од
18 до 20 са ти.
(250347)

ПРО ДА ЈЕМ но ви
уља ни ра ди ја тор,  са
вен ти ла то ром, 5.000
ди на ра, хит но.
064/363-60-08.
(250358)

ПРО ДА ЈЕМ те пих,
ква ли те тан, ма ло ко -
ри шћен,м 3 х 2 м.
320-038. (250363)

ПЕЋ на бу тан са бо -
цом, пећ на гас са
чун ко ви ма, ТВ сам -
сунг, кре ка ве со, соб -
ни би ци кли.  352-
114. (250349)

РАС ПРО ДА ЈА кућ них
ства ри: те пих, сто -
чић, лу стер, кре вет.
064/944-13-25.
(250375)

ПРА СИ ЋИ на про да -
ју. Ми ћа, 064/303-
28-68. (250487)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач
сан ду чар, мој ца фо -
те ље, гар ни ту ре, ре -
га ле, мост-ре гал, сто
+ сто ли це, спа ва ћа
со ба ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те -
пи си, аме рич ки пла -
ка ри, ра зно.
063/107-78-66.
(250376)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за су до ве, пре кру пач
и ва гу 500 кг.
060311-29-64.
(250394)

ШПО РЕТ елек трич -
ни, плин, гас, веш-
ма ши не, фри жи де ри,
уга о на гар ни ту ра,
ор ман, дво сед, тро -
сед, фо те ља, ТВ ко -
мо де, ком пју тер ски
сто ло ви, сто чи ћи,
гре ја ли це. Тел.
063/861-82-66. (250)

СВЕ вр сте ПВЦ ке са
за пе ка ре, рад ње, пи -
ља ре, за мр зи вач ке -
се, „Атлан тис плус
0148, 064/923-07-60.
(250402)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, вра та соб на-
ула зна, ста ри пи са ћи
сто, ком пре сор, при -
ко ли ца. 064/139-04-
48. (250409)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА
вра та са ста клом 205
х 125 и мо тор на те -
сте ра, по вољ но.
064/122-69-78.
(250420)

ПРО ДА ЈЕМ аме рич -
ке ста форд те ри је ре
ста ре 4 ме се ца, до го -
вор. 013/366-799,
061/113-05-20.
(250420)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, 2, 3, 4
и 6 кв, до ста ва, га -
ран ци ја. 064/366-57-
87, 335-930. (25044)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за пра ње, су ше ње ве -
ша, ин де сит.
063/158-27-50.
(250442)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
0д 4.5 кв, са по сто -
љем, ис прав на.
064/587-50-24.
(250445)

ПРО ДА ЈЕМ три мер
за огра ду, ко си ли цу,
елек трич ни шпо рет и
жен ски би цикл.
065/417-85-79.
(250419)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, по вољ -
но. 063/898-00-82.
(240454)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
др ве ну сто ла ри ју.
Тел. 063/836-37-29.
(250457)

ПВЦ ке се свих вр ста,
де бљих и та њих, про -
да ја на ки ло, це на
284. ди на ра. „Атлан -
тис плус”, 064/923-
07-60. (250458)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те,  ку хи ња
10.000 ди на ра, но ва .
371-568, 063/773-45-
97. (249934)

ДВА про фе си о нал не
др ве не по ли це за од -
ла га ње хле ба, за мр -
зи вач сан ду чар 210
ли та ра. 064/172-60-
38, 013/318-395.
(250474)

НАЈ ХИТ НИ ЈЕ, два ка -
у ча, ви три ну, ре гал,
те пих, ТА пећ.
062/897-35-87,
065/544-79-79,
013/251-41-08.
(250483)

ТА пећ, 6 м2, од лич -
на, 140 евра, Стар че -
во. 063/375-725.
(250485)

ЋУР КЕ и пи ли ћи на
про да ју. 064/125-27-
06. (250487)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, веш-ма ши ну, де -
ло ве, аспи ра тор, тер -
мо пећ. 013/346-790,
064/129-73-60.
(250488)

ПРО ДА ЈЕМ бу кву,
храст, цер са услу -
жним се че њем.
063/364-310, „То пли -
на ММА”. (250496)

ТА пећ 6 кв, очу ва на,
хит но, 60 евра.
063/454-005.
(250497)

СТО и сто ли це, ка уч,
тро сед и фо те ља, ор -
ма ни, ма ши на за су -
ше ње ве ша, фри жи -
дер, ком пју тер сто,
ста лак за те ле ви зор,
окру гли сто, ду ше ци,
ко мо де, ви три не.
064/155-38-13.
(25051)

КУ ПУ ЈЕМ ан ти кви те -
те и ста ре је вреј ске
ства ри. 061/192-00-
45 (СМС)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(250203)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, плин ске
бо це, ста ро пер је,
ста ро гво жђе.
066/900-79-04.
(250172)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, до бро пла -
ћам. 061/641-30-36.
(250343)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, за ре ци кла жу.
Злат ко, 
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250356)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
обо је не ме та ле, аку -
му ла то ре, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, шпо -
ре те, фри жи де ре, те -
ле ви зо ре. 
061/206-26-24.
(250377)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу -
ми ни јум, оло во, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре. 061/321-
77-93. (250375)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи
свих ве ли чи на, ста ње
ни је бит но. 335-930,
064/366-57-87.
(250440)

КУ ПУ ЈЕ МО аку му ла -
то ре, оло во, гво жђе,
кре ке ве со, за мр зи -
ва че, веш-ма ши не,
шпо ре те, те ле ви зо ре.
061322-04-94.
(250375)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
обо је не ме та ле, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре и оста ли
от пад. 064/484-13-
76. (250375)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то -
ве, но вац, пен ка ла,
књи ге, раз глед ни це,
сит не ан ти кви те те.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(250422)

СТРИ ПО ВЕ от ку пљу -
јем. 063/826-65-72.
(250520)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај,
ста ри но вац, са то ве,
сли ке, ста ре фи гу ре,
ста ро по кућ ство.
335-974, 063/705-18-
18. (250440)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи.
061/198-81-42.
(250444454)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(250409)

КУ ЋА у Ка ча ре ву,
170 м2, од мах усе љи -
ва. Це на до го вор.
013/601-472. (24835)

СТАН 85 м2, но ва
Ми са, про да јем.
063/272-594,
063/225-928. (24910)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу на Ку де љар цу
на 9 ари пла ца.
064/040-82-72.
(249140)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

ХИТ НО, спрат на ку -
ћа, на ме ште на, 220
м2, Ја бу ка, но во на -
се ље. 063/715-99-00.
(249557)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
укњи же ни, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан -
ска. 063/894-88-11.
(249593)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 
061/252-89-66.
(249604)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ци ју
за град њу у Ул. Бран -
ка Ано ви ћа 8, плац
5,6 ари. Из ва ђе на
ин фор ма ци ја о ло ка -
ци ји. На пла цу укњи -
же но 260 м2, фронт
15 м. 063/704-89-18.
На ди ца. 
(249447)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
ку ћа 51 м2 на 3 ара
пла ца, ле га ли зо ва на,
про да јем/ме њам.
063/802-58-36.
(249837)

ПРО ДА ЈЕМ плац код
Но вог гро бља 8.7
ара, стру ја, во да,
огра ђен, по моћ ни
објек ти. 063/371-
325. (250153)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Де во јач ком бу на ру,
11.5 ари, по вољ но.
062/333-274.
(2501549)

СРУ ШЕ НУ ку ћу, Ја бу -
ка, цен тар, плац 12
ари, во де има, стру је
не ма, укњи же но,
6.000 евра. 
060/389-13-81.
(250159)

КУ ЋА на про да ју,
Омо љи ца, це на по -
вољ на. Тел. 167-331.
(250169)

ПЛАЦ на Те сли, 11 х
7 м. 063/729-72-86.
(250175)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара,
до бар при лаз и ши -
ри на пла ца. 
069/213-97-37.
(250178)

НА ПРО ДА ЈУ ла нац и
че твр ти на зе мље,
ста ри цре пај ски пут,
ла нац и по, у пе тој
ду жи и ¾ лан ца у
ше стој ду жи.
065/283-53-01.
(250189)

ПРО ДА ЈА ку ће 350
м2, Мај ке Ју го ви ћа,
Пан че во. 064/182-
17-16. (250190)

ВОЋ ЊАК, 18 ари,
Ку де љар ски на сип.
063/472-669.
(250198)

ХЕК ТАР гра ђе вин -
ског зе мљи шта, се -
вер на зо на, ас фалт,
стру ја, во да, 18.500.
063/894-84-23.
(250221)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа,
86 м2, енер гет ски па -
сош, укњи же на, вла -
сник. 065/258-87-77.
(250225)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Стре ли шту, у Пан че -
ву. 066/363-454.
(250229)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
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ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари, стру ја, во -
да, га ра жа, за по чет
обје кат. 064/260-05-
34. 8250227)

КУ ЋА, Стре ли ште, 70
м2 + 45 м2, 10 ари,
мо гу ћа за ме на за
стан уз до пла ту.
066/351-808.
(250223)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва
ку ћа, 170 м2, 3 ара,
хит но. 063/784-71-
34, 063/771-75-96.
(250248)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65
м2, 6.5 ари, ле га ли зо -
ва на, по моћ ни објек -
ти. 064/961-00-70.
(250265)

УЖИ ЦЕН ТАР, 4 ара,
но ва, на елит ном ме -
сту, 130.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (250267)

ПРО ДА ЈЕМ плац
14,37 ари у Пан че ву,
гра ђе вин ска зо на.
063/245-225.
(250284)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ски плац, 8 ари,
Ко за рач ки про сек.
Тел. 060/601-60-23.
(250297)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци. 
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(250301)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари,
се вер на зо на.
066/354-791.
(250317)

НО ВА МИ СА, ета жа
ку ће, га ра жа, по -
друм, део дво ри шта,
40.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (250318)

НО ВА МИ СА, 160 м2,
по друм и га ра жа,
60.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (250318)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ари, без
ула га ња, усе љи ва,
70.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250325)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, 60
м2, 13,5 ари, укњи -
же на, 25.500. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (250327)

СТАР ЧЕ ВО, глав на
ули ца, ле па при зем -
на, 75 м2, 6.5 ари,
24.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (250327)

КУ ЋА код Ста кла ре,
5 ари. 063/864-09-
85. (250333)

КУ ЋА на про да ју,
104 м2, на 4,66 ари
пла ца, Стар че во,
окрет ни ца, глав ни
пут. 061/187-24-22.
(250340)

ПЛАЦ, Ја бу ка, 9.5
ари, ста ра ку ћа и по -
ло ви на, двој не, но ви -
је град ња, 14.000.
063/825-28-34.
(250234)

БЛИ ЗУ цен тра, ку ћа
на 3,6 ари, 63.000;
Ми са, укњи же на, до -
го вор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа,
Ца ра Ду ша на 20, 150
м2, 24 ара, по моћ ни
објек ти. 064/833-31-
57. (250366)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при -
зем на, 139 м2 + ло -
кал 30 м2, на 7,29
ари, 31.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(250398)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска, 88 м2,
тро со бан на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (250398)

БА НИЈ СКА, дво ри -
шна спрат на, укњи -
же на два ста на, 120
м2, 29.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (250398)

КУ ЋА у Вој ло ви ци,
про да јем/ме њам за
стан. 064/280-27-05.
(250402)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, Ја но -
ши ко ва, при зем на
ку ћа, 206 м2, плац
14,5 ари, од лич на за
по слов ни про стор,
46.000 евра.
064/683-84-27.
(250424)

ХИТ НО про да јем ку -
ћу у До ло ву на 29
ари. 371-274,
064/176-88-52.
(250425)

ПЛАЦ, Ми са, Шар -
пла нин ска 141, 6
ари. 064/613-24-28.
(250444)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
кку ћу на 5 ари, сре -
ђе ну, по вољ но. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-
13. (250459)

СТА РА Ми са, 4,3 ара
са ку ћом за ру ше ње,
19.500. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (250411)

ПЛАЦ 13 ари у Ба -
нат ском Бре стов цу
на про да ју. 063/700-
57-51. (250466)

ХИТ НО про да јем ла -
нац зе мље код ка сар -
не 5.000, Вла син ска.
Тел. 062/882-11-32. 

НО ВА по ро дич на ку -
ћа, ста ра Ми са, 98
м2, две стам бе не је -
ди ни це, ПР + I,
28.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(2504678)

БА НАТ СКИ БРЕ СТО -
ВАЦ, при зем на сре -
ђе на ку ћа, 150 м2 +
по моћ. објек ти, плац
2963 м2, 28.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(2504678)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, део ку -
ће 45 м2, јед но и по со -
бан, 15.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(250472)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, глав на
ули ца, но ви ја ку ћа
75 м2, 12 ари, до го -
вор. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249451)

ПЛАЦ, Ду бо ка ба ра,
Па ли лу ла, 10,5 ари,
ку ћи ца 21 м2, во да,
те ле фон, мо гу ћа
стру ја, бли зу окрет -
ни це 108. 064/437-
24-67. (250491)

КУ ЋА на Мар ги ти, 30
м2 + 30 м2 по моћ ни
обје кат, це на 16.000
евра. 064/248-90-16.
(250498)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу са два ста на,
ета жно гре ја ње,  за
стан. 061/224-47-97.
(4737)

ПРО ДА ЈЕМ ис пар це -
ли са но гра ђе вин ско
зе мљи ште, Ја буч ки
пут. 060/504-54-44,
061/187-55-13.
(250510)

КУ ЋЕ: Стре ли ште,
100 + 500 м2, са мо
32.000; То по ла, но ва,
фул, 30.000. (067),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (250508)

ПЛА ЦЕ ВИ, се вер на
зо на, 36, угао, ку ћа,
иде ал но за ви ше за -
ни ма ња, 65.000.
(067), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(250508)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја -
буч ком пу ту, ми ни -
мал но 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА
про да јем тро со бан
стан 73 м2 на Те сли.
064/175-63-14 (СМС)

ТЕ СЛА, про да јем
тро и по со бан стан но -
ви је град ње 61 м2,
ЦГ, II спрат у мир ној,
сле пој ули ци са зи да -
ном га ра жом у дво -
ри шту. Стан је од мах
усе љив, са ку хи њом
и пла ка ром, 45.000
евра. 060/628-46-56.
(СМС)

ЦЕН ТАР, про да ја
ста но ва, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/ква -
драт, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)

МИ СА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835.
(248790)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 92
м2, вој на згра да, Ко -
теж 2, по ред ау то бу -
ског ста ја ли шта. Ре -
но ви ран. Вла сник.
063/238-454,
060/355-58-88.
(249729)

НО ВА МИ СА, стан,
85 м2, про да јем.
063/272-594,
063/225-928.
(249929)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
вла сник, ЦГ, лифт,
дво со бан. 064/128-
01-98. (250163)

СТАН на но вој Ми си,
При мор ска 27, 39 м2,
II спрат, соп стве но
цен трал но гре ја ње на
стру ју, 22.000 евра,
вла сник. 
063/711-41-89.
(250097)

СТАН, 61 м2, Г. Град,
гре ја ње, тре ћи спрат,
вла сник. Тел.
064/136-42-00.
(250164)

ХИТ НО про да јем два
ста на, до го вор, хит -
но. 064/130-27-34,
064/386-92-86.
(250219)

СО ДА РА, 83 м2 + га -
ра жа, ЦГ, 42.000 и
74 м2, II, 40.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(250346)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ -
НА, дво и по со бан, за
сре ђи ва ње, 31.000,
Со да ра, вој не, дво и -
по со бан, гле да на ре -
ку, 36.500. (396),
„Лајф”,  061/662-91-
48. (250346)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
ВП, ЦГ, 20.000; дво -
со бан, III, 26.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. 

ДО СИ ТЕ ЈЕ ВА, 44 м2,
29.000; Стре ли ште,
леп тро со бан, ЦГ,
42.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (250346)

ЦЕН ТАР, стан ку ћа
са дво ри штем,
25.000; Пе пе ља ре, I,
дво и по со бан, 25.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(250346)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, С. Са ве, но во -
град ња, 18.500, усе -
љив. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(250334)

ДВО И ПО СО БАН, 63
м2 + 6 м2, ЦГ, вој не
згра де, 37.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(250334)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, но ви део, 28 м2,
ЦГ. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(250334)

ДВО СО БАН, Ко теж
2, 57 м2, те ра са,
30.000. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71. 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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ДВО СО БАН, Те сла,
ЦГ, од мах усе љив,
по вољ но. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(250334)

ХИТ НО про да јем
дво и по со бан стан, 50
м2, ЦГ, сре ђен, Ко -
теж 1, фик сно,
28.000 евра.
064/129-27-62.
(2503829

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, при зе мље,
ТА, 36 м2, бли зу цен -
тра. 064/829-29-02.
(250396)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2, сре -
ђен. 069/129-19-87.
(2150386)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 32 м2, ЦГ, III,
23.500. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-
96. (250248)

УЖИ цен тар, дво и по -
со бан, 57 м2, ЦГ, III,
сре ђен, 45.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83. (250)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
58 м2, ЦГ, ПР, усе -
љив, 28.500. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (250267)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2,
Стре ли ште, 21.000;
Те сла, цен тар,
15.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(250279)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 75 м2, ЦГ, II, две
те ра се, два мо кра
чво ра, усе љив,
40.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95.
(250267)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, ни је зад њи,
30.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83.
(250267)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан у Пан че ву, Те -
сла, дво со бан, 38 м2,
за стан у Кра ље ву.
063/891-25-70.
(249988)

ДВО СОБ НИ, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000;
Ко теж, Те сла, 28.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(250279)

НО ВА МИ СА, 56 м2,
нов, дво со бан, укњи -
жен, вла сник, 1/1,
ау то бу ска, 29.000
евра. 064/144-27-40.
(250273)

СТАН на про да ју,
хит но, Мак си ма Гор -
ког 49. 064/290-45-
09, 061/348-20-00. 

КО ТЕЖ 2, 68 м2, IV,
ЦГ, Вој во ђан ски бу -
ле вар, пред њи део.
061/296-52-08.
(250295)

ПРО ДА ЈЕМ укњи жен
нов стан, 35 м2, у
цен тру гра да.
060/634-01-26.
(250296)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за ма њи стан, Со да -
ра, 74 м2, I спрат, ЦГ.
Вла сник. 
064/616-47-67.
(250299)

ЦЕН ТАР, 37 м2, нов,
укњи жен, вла сник.
063/208-352.
(250303)

ПРО ДА ЈЕМ у мир -
ном кра ју од мах усе -
љив са лон ски тро со -
бан стан по вр ши не
104 м2, укњи жен, на -
ла зи се у згра ди ста -
ри је град ње на пр -
вом спра ту са два
ула за, пот пу но сре -
ђен, плус зи да на га -
ра жа и ве ли ки по -
друм. 064/422-42-63.
(250306)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на
у ис тој згра ди на Со -
да ри, хит но.
064/867-48-61.
(250313)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(250318)

НО ВО ГРАД ЊА, гар -
со ње ра, II, ета жно
гре ја ње, 20.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(250318)

НО ВА МИ СА, 47 м2,
но ви ја град ња, код
шко ле, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (250318)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Вла хо -
ви ћа, 37.000 евра.
064/305-92-00.
(250320)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан, но ва Ми са, 56
м2, за хр ват ско при -
мор је, укњи жен, на -
ме штен, 26.000.
063/886-85-21.
(250323)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, 32 м2, пр ви
спрат, ТА, 20.000,
до го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. (255)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен, 33.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(250325)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру -
ги спрат, но ви ја
град ња, 40.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(250325)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 
цен тар, 39 м2, 
при зе мље, ЦГ,
18.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250325)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че -
так, дво со бан, дру ги
спрат, те ра са,
24.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250325)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, дво и по -
со бан, 58 м2, ви со ко
при зе мље, 22.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(250325)

ЈЕД НО СО БАН, нов,
30 м2, при зе мље, Ми -
са, 18.500, до го вор,
вла сник. 
063/304-222.
(250326)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 24.500. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.   (250327)

ТЕ СЛА, ве ћи дво со -
бан, ВП, ЦГ, 62 м2,
до бар, 33.500. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.    (250327)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, I, TA, уре дан,
28.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58.  (250327)

КО ТЕЖ 2, Ки кинд -
ска, дво со бан, 58 м2,
при зе мље, 28.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(250327)

Г. ДИ МИ ТРО ВА, дво -
и по со бан, ра ђе но ку -
па ти ло, ЦГ, V,
36.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (250327)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, II, ТА, те ра са,
23.000, до го вор.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93. (257)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА, до -
го вор; дво и по со бан,
ЦГ, 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. 

СТАНОВИ
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ТЕ СЛА, ДВО СО БАН,
49 м2, 26.000; дво со -
бан, 53 м2, 26.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(250398)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 м2, ТА,
25.000; дво со бан, 53
м2, 21.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (250398)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 68 м2, V, 38.000,
лифт.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (250398)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
51 м2, дру ги спрат,
ТА, 32.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (250398)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 38 м2, IV,
21.000, дво со бан 61
м2, 31.000.  (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (250398)

МИ СА, дво и по со бан,
63 м2, пр ви спрат,
32.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.(250398)

МИ СА, дво со бан, 46
м2, 24.500; јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(250398)

КО ТЕЖ 2, дво со бан
60 м2, лифт, ЦГ,
35.000; дво со бан, 58
м2, 28.500.  (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (250398)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
33 м2, 22.500; дво со -
бан, 52 м2, 30.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (258)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, 25 м2, 16.000;
дво со бан, 50 м2,
30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.  (250398)

ПРО ДА ЈЕМ стан, ши -
ри цен тар, 46 м2, од -
мах усе љив. 065/882-
24-04, 065/618-25-
52. (250407)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
ЦГ, 28.500; јед но со -
бан, Ко теж 1, 40,
26.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(250414)

ТЕ СЛА, 1.0, ТА,
23.000; Ста кла ра, 60,
24.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(250414)

КО ТЕЖ, тро со бан,
дво со бан, Стре ли ште
тро со бан, дво со бан,
Те сла тро со бан. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-
13. (250459)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, III, 58 м2, ТА,
22.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(250411)

СКУП ШТИ НА ста на -
ра про да је ну ре ђен
та ван ски про стор на
Со да ри, 140 м2.(320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(250411)

ШИ РИ ЦЕН ТАР,
стан/ло кал, 35 м2,
ТА, ду плекс, 17.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (250411)

ТЕ СЛА, тро со бан, VI,
72 м2, ЦГ, 41.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (250411)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
II, 55 м2, ТА, 32.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (250411)

СТРЕ ЛИ ШЕ, 39 м2,
ПР, 22.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05. (250)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
дво со бан,  IV,
30.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(2504678)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
дво со бан, III, дво со -
бан,32.000, до го вор,
ком плет ре но ви ран.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(2504678)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 50 м2, дво со -
бан, I спрат, 41.000,
са де лом на ме шта ја.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(2504678)

СТРЕ ЛИ ШТЕ,
74 м2, тро со бан, 
III спрат, 38.000, 
до го вор. (636),
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(2504678)

СО ДА РА, стан у ни -
зу, 65 м2, ПР, сре ђе -
но, 60 м2, 25.000, до -
го вор. (636), 
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(2504678)

ТЕ СЛА, дво со бан, 51
м2, III, ТА, 29.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(250472)

КО ТЕЖ 2, гар со ње -
ра, 22 м2, IV, ЦГ,
лифт, 16.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (250472)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, VII, ЦГ, без
ула га ња, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-
061. (250472)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
пре у ре ђен у дво и по -
со бан, 63 м2, ВП, ЦГ;
без ула га ња, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62, III,ЦГ, сре ђен,
35.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 
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КО ТЕЖ 2, од ли чан
дво со бан, 53 м2, II,
32.500. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(249451)

ЦЕН ТАР, ду плекс,
143 м2, два ку па ти ла,
џа ку зи, дво стра но
ор јен ти сан, две те ра -
се, ета жно гре ја ње,
др ва, гас, алу ми ни -
јум ска сто ла ри ја, др -
ве на, 110.000 евра.
(679), „Трем 01” ,
063/836-23-83.
(4737)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, 56 м2.
064/173-85-17.
(250489)

ГАР СО ЊЕ РА, Те сла,
II, 25, пре ле па, до го -
вор; Д. Град, 16 м2,
ПР, 8.500. (067),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(250508)

ЈЕД НО СОБ НИ, Мар -
ги та, нов, пре леп,
16.500; цен тар, 34
м2, I, нов, 26.500.
(067), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(250508)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
ПР, 42, нов, 18.500;
Мар ги та, 48 м2, усе -
љив, 17.000. (067),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (250508)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, вла сник,
38 м2, 19.500.
064/339-20-41. (253)

ДВО И ПО СО БАН,
Ми са, I, пре леп, Пе -
пе ља ре, I, 58, 25.000.
(067), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (25)

ТРО СОБ НИ, Ко теж
2, II, 78, 46.000, цен -
тар, II, 90, 60.000;
78, 43.000. (067),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (250508)

КУ ПУ ЈЕМ стан од 50
до 60 м2, ЦГ, лифт,
Ко теж 2, Ко теж 1,
Те сла или Со да ра,
без по сред ни ка.
065/405-35-31.
(250173)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан
стан без по сред ни ка,
Те сла, Ко теж 1, Ко -
теж 2, цен тар.
063/873-03-60.
(250239)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-
74. (250325)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра, бр за
ис пла та. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-
74.(250325)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
кку ће свих струт ку -
ра. Бр за и си гур на
ис пла та.  (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (250398)

ПО ТРЕБ НЕ не крет -
ни не у на се љу Стре -
ли ште, бр за ре а ли за -
ци ја. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(250487)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка”
по треб на дво со бан
стан, цен тар, Те сла,
Ко теж, Ко теж 2.
(067), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(250508)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
стан на спра ту ку ће
код ста рог бу вља ка.
064/319-47-72.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у ку ћи, Стре ли -
ште, не нам штен. Зва -
ти по сле 17 са ти.
063/811-82-54 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан, не -
на ме штен. 
066/209-400.
(249694)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, ду плекс на но -
вој Ми си. 063/839-
56-81 (249807)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан на Стре -
ли шту. 062/114-63-
73. (249486)

ИЗ ДА ЈЕМ нов јед но -
и по со бан стан, но ве
ства ри, ЦГ, кли ма,
ин тер нет. 335-807
(250255)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на -
ме штен, 50 м2, ТА
гре ја ње, Ко теж 1.
065/665-75-10
(250240)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
на ме штен стан, без
гре ја ња, у цен тру.
063/811-08-13
(250177)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам -
ци ма, Стре ли ште.
320-847 (250242)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
Ми са, Ти моч ка 32.
Све по себ но, струј ни
сат. 013/371-635,
064/993-71-74.
(250185)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у цен тру, зва ти
по сле 15 са ти.
063/755-51-77 (2504)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен,
јед но со бан стан.
063/436-911 (25019)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу сту дент ки њи
или уче ни ци, Ко теж
2. 318-321, 064/908-
02-94 (250274)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со -
бан стан на Ми си са
гре ја њем. 013/371-
561 (250269)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу од
120 м2 у Вој ло ви ци.
064/490-78-50
(250292)
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БЕС ПЛАТ НО со бу,
ку хи њу, ку па ти ло, из -
да јем ста нар ки у
Ива но ву. 064/372-
94-71 (250355)

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но -
со бан+јед но и по со -
бан, но во град ња,
дво ри ште, 80 евра,
код хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07
(250345)

ДВО СО БАН за се бан
стан у ку ћи из да јем,
ета жно гре ја ње, ку ћа
са изо ла ци јом, бли зу
„Бе о во за”. 066/807-
10-40 (250317)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан, не на ме штен
стан на Ко те жу 2.
064/168-64-28
(250355)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на -
ме штен стан на Те -
сли. 064/154-27-86
(250355)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 45
м2, озбиљ ној по ро ди -
ци, спорт ски цен тар
но ва Ми са. 064/363-
60-08 (250318)

СТАН тро со бан у ку -
ћи, но ви ји, гре ја ње,
из да јем, га ра жу, ма -
га цин, Ко теж.
061/721-25-84
(050373)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
ком фо ран, не на ме -
штен стан. 066/209-
400 (250380)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Те -
сла, ма њи дво со бан,
без гре ја ња, не на ме -
штен. 064/426-27-09,
064/238-09-46
(250395)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту,
II, ЦГ. 062/871-58-25
(250389)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан.
064/187-20-13.
(250433)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Ко теж 2, пре ко
пу та Пи ва ре.
066/345-046.
(250441)

ПО ТРЕ БАН на ме -
штен/не на ме штен
стан, Ми са, 30 – 40
м2, пр вен ство згра да.
065/468-21-61.
(250455)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, не на -
ме штен, но ва Ми са.
065/372-52-50.
(250456)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен -
тру. 062/741-11-19.
(250464)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 61 м2, ЦГ, кли -
ма, Со да ра. 063/217-
133. (250465)

ИЗ ДА ЈЕМ пот пу но
на ме штен јед но со бан
стан у ку ћи, ТА,
Стре ли ште. 061/202-
29-69. (250495)

СТАН, Те сла, 35 м2,
ком плет но на ме -
штен, ЦГ, 160 евра са
це ло куп ном ре жи -
јом.  064/514-05-06.
(250512)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки
дво со бан стан, на ме -
штен, по себ но бро ји -
ло, улаз. Ка ра ђор ђе -
ва. 064/994-13-16.
(250516)

ЈЕД НО СО БАН ре но -
ви ран на ме штен
стан, стро ги цен тар,
ЦГ, 40 м2. Тел.
063/812-42-83.
(250506)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА -
ЈЕМ ло кал 17,5 м2,
Тр жни цен тар Тру -
бач, II спрат.
063/850-02-66.
(249809)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту. 013/315-
860. (250026)

ПО ТРЕБ НА га ра жа
или ма га цин до 100
м2, Но во Се ло, Вла -
ди ми ро вац. 064/648-
00-65. (250177)

ЛО КАЛ 40 м2, ле по
сре ђен, при зе мље,
ТЦ Змај Јо ви на до
Ње го ше ве, из најм љу -
јем. 064/963-60-06.

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
у цен тру Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(250188)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2, цен тар, из лог до
ули це. 066/314-803.
(250238)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, нов,
ве ли ки из лог, од лич -

на ло ка ци ја, од мах
усе љив. 063/617-421.
(250257)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
нај про мет ни јем де лу
гра да. Ви ше ин фор -
ма ци ја, 065543-21-
41. (250307)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40
м2, ве ли ки из лог,
пар кинг, по вољ но.
063/301-073.
(250310)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла -
риј ски про стор и по -
слов ни про стор у
цен тру. 064/267-72-
17. (250313)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 25
м2, Ка ра ђор ђе ва 33.
346-448. (250278)

ЛО КАЛ у Ж. Зре ња -
ни на 25 + 7 м2, ра ди
20 го ди на, про да -
јем/ме њам. 345-534,
064/246-05-71.
(250344)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
из да јем ло кал, 16 м2,
у згра ди, нов.
065/966-66-61,
013/362-135. 

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 41
м2, Би фе „Те сла”.
Тел. 831-168,
062/827-09-72.
(250447)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ два ло ка ла, ТЦ
Змај Јо ви на, улаз из
Ње го ше ве. 063/256-
207. (250402)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду у цен тру, 500
и 1.650 м2. 
060/312-90-00.
(250473)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за  Зе ле не пи ја це.
060/351-03-56.
(250501)

ЛО КАЛ 30 м2, два
улич на из ло га, стро -
ги цен тар из да јем.
066/344-033.
(250502)

ИЗ ДА ЈЕМ фри зер -
ско-ко зме тич ки са -
лон, нов, ком плет но
сре ђен, Те сла, 200
евра.  064/514-05-06.
(250512)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у ка фи ћу.
069/108-06-54.
(250037)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
у ау то-пе ри о ни ци.
063/135-28-32.
(250037)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ –
по треб не рад ни це за
рад у ку хи њи и за
ро шти љем, ло кал у
цен тру. 063/834-88-
10. (250105)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ –
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем и у
ку хи њи, ло кал у Бра -
ће Јо ва но вић.
063/897-55-04.
(150105)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це за рад на
ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма.
064/042-99-92. 

ИС КУ САН фри зер
по тре бан раз ра ђе -
ном са ло ну у Жар ка
Зре ња ни на. Тел.
065/630-73-32.
(249216)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри
са ис ку ством.
061/277-48-03. (ф)

ПО ТРЕБ НИ во за чи -
фи зич ки рад ни ци са
Ц ка те го ри јом за ди -
стри бу ци ју пи ћа на
те ри то ри ји ју жног
Ба нат. Тел. 063/494-
512, 062/446-285. 

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ
пред у зе ћу Still-Neet
по треб ни гра ђе вин -
ски мај сто ри са ис ку -
ством, свих про фи ла,
при ја ва, ре дов на
пла та... 013/333-311. 

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у про из вод њи.
065/334-87-15.
(250167)

ФИР МИ NEXT LOGI-
STICS по тре бан во -
зач Ц и Е ка те го ри је,
са ис ку ством у ме ђу -
на род ном тран спо р -
ту. Ни ко ла, 063/271-
907. 

ПО ТРЕ БАН ку вар,
ре сто ран „Ко ко шка”.
064/126-83-53.
(250215)

ФИР МИ по тре бан
во зач са Ц и Е ка те -
го ри јом. 061/155-98-
18. (250226)

ГРА ЂЕ ВИН СКОЈ ли -
ма ри ји „Мар ко вић”
по треб ни по моћ ни
рад ни ци. 
060/571-55-22.
(2502549)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за рад на „бу вљој пи -
ја ци” у Пан че ву.
Фир ма „In trikotaža”
из Ари ља. Кон такт
те ле фон 061/310-92-
59, Ни ко ла. (ф)

РЕ СТО РА НУ „Poco-
Loco” по треб ни ку ва -
ри и по сла сти ча ри.
013/355-222.
(250308)

ПО ТРЕБ НИ дис пе че -
ри тран спо р та са од -
лич ним по зна ва њем
ен гле ског је зи ка и
ра да на ра чу на ру.
При ја ве сла ти на 
dispatchertransporta
@gmail.com
(250309)

ПО ТРЕБ НИ вред ни
мла ђи љу ди за по сао
мон теа ске ле. Зва ти
од 9 до са ти рад ним
да ни ма. 013/633-
560. (250321)

ПЕ КАР, хлеб, пе ци -
во, пре по днев ни рад,
по моћ ни и про да ва -
чи ца. 
064/120-09-42,
(250341)

РО ШТИЉ код То му
Ле сков ча ни на: по -
треб но ви ше рад ни ка
са или без ис ку ства у
при пре ми и на са ла -
та ри. 
065/900-50-08.
(250367)
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ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за рад на бу -
вља ку. 064/132-98-
12. (250368)

ДЕ ФЕК ТО ЛОГ са ис -
ку ством у ра ду са де -
цом са смет ња ма у
раз во ју др жи ча со ве.
064/569-07-33.
(250377)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”. До ћи у
не де љу, 5. но вем бра
2017, у Ули ци Син ђе -
ли ће ва 21, од 18 до
20 са ти. (250376)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”. До ћи у
су бо ту, 4. но вем бра
2017, у Ули цу Иве
Кур јач ког 59-а, од 18
до 20 са ти. (250376)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”. До ћи у
пе так, 3. но вем бра
2017,  у Ули ци Мо ше
Пи ја де 4, од 18 до 20
са ти. (250376)

ПО ТРЕ БАН ку вар ре -
сто ра ну „Ру сти ко” у
Ули ци Бра ће Јо ва но -
вић 12. 013/258-07-
60. (250428)

ДЕ ВОЈ КА за рад у
ка фи ћу, са мо пре
под не. 063/208-389.
(250437)

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри,
гип са ри, фа са де ри,
по моћ ни рад ни ци за
стал ни рад ни од нос.
063/319-208,
065/228-78-66.
(250451)

ПО ТРЕБ НА спре ма -
чи ца, пла та 26.000,
пла ћен пут. 013/371-
920, 063/813-29-76.
(250469)

ПО ТРЕ БАН ко но бар
или ко но ба ри ца за
рад у ка фи ћу.
060/043-52-98. (25)

КО ВАЧ КО-БРА ВАР -
СКОЈ ра ди о ни ци по -
тре бан рад ник, пред -
ност ис ку ство.
064/207-19-88.
(250481)

ТРА ЖИМ ше фа гра -
ди ли шта, са ис ку -
ством. 063/817-94-
04. (250482)

ШЉУ НАК пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим и ве ли ким ки -
пе ром. 064/664-85-
31, 013/342-338.
(СМС) 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(248821)

ЧА СО ВИ. Осно ве
елек тро тех ни ке. Про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58.
(249245)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део
над зор у стам бе не и
по слов не објек те.
064/134-30-18.
(249696)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(249404)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. 

АЛУ и ПВЦ сто ла ри -
ја, ро лет не, ко мар ни -
ци, уград ња, сер вис.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(249924)

ДИХ ТО ВА ЊЕ др ве -
них про зо ра и вра та
алу ми ни јум ским
лајс на ма, ква ли тет но
и бр зо. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(249924)

СРП СКИ је зик, ча со -
ви, основ ци и сред -
њо школ ци. Ис ку сна
про фе со р ка. Ми са.
064/322-46-79.
(249936)

МАЛ ТЕ РИ А СЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње,
кро во ви, бе то ни ра -
ње, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де, по вољ но.
063/865-80-49.
(249951)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње,
кро во ви, бе то ни ра -
ње, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де, по вољ но.
063/865-80-49.
(249951)

ПО ПРА ВЉА МО ПВЦ
АЛУ и др ве ну сто ла -
ри ју, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, ста кло ре -
зач ке услу ге. Си гур -
но сна вра та.
060/545-34-04.
(248986)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња,
ис ко пи, бе то ни ра ња,
оба ра ње ста ба ла, од -
но ше ње не по треб них
ства ри, итд.
064/122-69-78.
(250253)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње пла це ва, раз -
би ја ње бе то на, од но -
ше ње ства ри.
060/035-47-40. (250)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(250249)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи -
зи ка, хе ми ја, ме ха -
ни ка, ча со ви. Тел.
251-19-81, 063/852-
22-43. (250250)

ЧИ СТИМ ку ће и ста -
но ве, ако вам тре ба
по зо ви те, 
064/278-71-20.
(250246)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(250244)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(246610)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча -
со ви (основ ци, сред -
њо школ ци). Ис ку сна
ди пло ми ра на про фе -
сор ка ма те ма ти ке.
По вољ но, успе шно,
цен тар. 343-370.
(250174)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви, по -
вољ но и ква ли тет но.
064/698-97-41.
(250192)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа и ди ги -
та ли за ци ја ТВ-а.
064/866-20-70.
(250201)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рих,
мон та жа но вих це ви,
од гу ше ња, мон та жа
са ни та ри је. 062/382-
394. (250202)

ПО ПРАВ КА те ле ви -
зо ра и мо ни то ра
свих мо де ла, до ла зак
на кућ ну адре су. Тел.
060/151-14-11.
(250210)

ЧИ СТИМ и спре мам
ста но ве, пе дант но и
ква ли тет но. 061/412-
44-50. (250209)

МА СА ЖА: те ра пе ут -
ска, ре лакс, пар ци -
јал на и пе ди кир, ура -
сли нок ти, кур је очи.
061/308-95-86.
(250336)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви,
свим уз ра сти ма пре -
во ди. При пре ма по -
ла га ња свих ни воа.
352-892, 061/656-04-
04. (250338)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(250339)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар, 064/157-20-
03. (2503423)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро -
бе, се лид бе ком би јем
3.5 то не. Јо ца,
061/616-27-87.
(250342)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз -
ра сти ма, до ла зим,
јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (250348)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње, 10 евра
дан. По зо ви те,
064/235-08-15.
(250298)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. 063/868-84-51.
(250263)

ПРЕ ВОЗ, се лид бе,
по вољ но, у свим
прав ци ма са рад ни -
ци ма, ту ра 1.000 ди -
на ра. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250356)

ЧИ СТИМ шут, по дру -
ме, та ва не, дво ри -
шта, ру шим стга ре
објек те, по вољ но.
Злат ко, 063/196-54-
56, 061/144-82-80.
(250356)

ДИ БИН СКО пра ње
мебл на ме шта ја, те -
пи ха, ду ше ка. На та -
ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(250357)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(250359)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-
24, сва ког да на и не -
де љом. Бес пла тан до -
ла зак и про це на по -
сла. Пла ћа ње мо гу ће
че ко ви ма и пре ко ра -
чу на. Бо рис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (250376)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. (250)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(250376)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (250376)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди -
на, Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ -
ни је. Иван. 063/107-
78-66. (250376)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и
ка ми о ном, про фе си -
о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван. 063/107-
78-66.(250376)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не -
по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55.
(250294)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(250477)

МАР КИ ЗА, ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, хар мо-вра та,
уград ња и по прав ка.
013/352-967,
065/886-85-95,
063/886-85-95. 

ПО ПРАВ КА бој ле ра,
ТА пе ћи, ел. шпо ре -
та, зѕаме на гре ја ча,
елек три чар Мар ко.
069/174-14-78.
(250401)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 
013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368.
(250050)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(249167)

КИ ПЕР пре воз до два
ку би ка, пе сак, шљу -
нак, шут, 1.300 ди на -
ра. 062/355-154.
(247875)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(249702)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа, сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(249015)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ау то-ра ди ја, ау то-
кљу че ва, ЦО 2 апа ра -
та, ре монт аку бу ши -
ли ца. 063/800-01-96.
(250187)

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди -
на ра, мо гућ ност рад -
ни ка. 063/174-77-69.
(250194)

БРА ВАР СКО-ЛИ -
МАР СКА ра ди о ни ца
из ра ђу је и угра ђу је
гра ђе вин ску ли ма ри -
ју и бра ва ри ју. Кон -
струк ци је, ха ле, ко ва -
не огра де, ка пи је, ге -
лен де ре, тен де те ра се
и оста лу ме тал ну га -
лан те ри ју. 064/068-
10-85. (250174)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
„Вук”, 064/176-91-85,
063/278-117.
(250058)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске
ске ле, ме тал не под у -
пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 
064/351-11-73.
(250214)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме на.
013/331-657,
064/495-77-59,
061/651-56-96.
(250234)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(250288)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-
21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(250288)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(250372)

ОРЕМ и фре зу јем ба -
ште ма лим трак то ром
То ма Вин ко вић. Ду ле,
064/163-58-85.
(250359)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло, нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (248800)

КО ПА ЊЕ ка на ла, ма -
шин ски, за стру ју и
оки тен во ду. По зо ви -
те 063/311-279.
(250298)

СТО ЛАР СКЕ услу ге,
ку хи ње и пла ка ри по
ме ри, по прав ке и
пре прав ке. 371-274,
064/176-88-52.
(250425)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка, ви син ски ра до ви.
065/535-24-56.
(250435)

ПРО ФЕ СОР КА срп -
ског, ча со ви и вас пит -
на еду ка ци ја, по вољ -
но. 063/750-66-85.
(250436)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76.
(250437)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха и на ме шта ја.
Пре воз бес пла тан.
302-820, 064/129-63-
79. (249224)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 065/334-23-
38. (250404)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

У скла ду са чла ном 50. За ко на о пла ни ра њу и из град -
њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и чла ном  54. став
3. и чла ном  60.став 3.  Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи -
ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та  про стор ног и  ур ба -
ни стич ког  пла ни ра ња („Сл. гла сник  РС” број
64/2015)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске,  стам бе но-ко му нал не 
по сло ве и са о бра ћај

                                                           

ДОПУНА ОГЛАСА
О ИЗ ЛА ГА ЊУ  НА  ЈАВ НИ УВИД СЛЕ ДЕ ЋЕГ

ПЛАН СКОГ ДО КУ МЕН ТА 

Из ме не и до пу не План  де таљ не  ре гу ла ци је
„GREEN FIELD 1” еко-ин ду стриј ске зо не-ју жно од

„Пе тро хе ми је” у  Пан че ву

У огла су  из ла га ња  на јав ни увид  план ског  до ку мен -
та, у тра ја њу од 30 да на, по чев од 01. 09. 2017. го ди не,
ни су на ве де ни да ту ми  и ме сто одр жа ва ња  јав не пре -
зен та ци је и  јав не  сед ни це Ко ми си је за пла но ве, те се
овим пу тем  оба ве шта ва ју за ин те ре со ва ни   да ће
      Јав на   пре зен та ци ја  На цр та пла на  би ти одр -
жа на  06. но вем бра 2017. го ди не у Ма лој са ли,  Град -
ске упра ве  Пан че ва,  са по чет ко му  12 са то.
       Јав на  сед ни ца Ко ми си је за пла но ве, на кон оба вље -
ног  јав ног уви да у На црт на ве де ног Пла на , би ће одр жа -
на   09. но вем бра 2017. го ди не, са по чет ком у  13 са ти,
у  са ли  на де ве том спра ту Град ске упра ве  Пан че ва.
Уко ли ко до ђе до про ме не   ме ста  и вре ме на  одр жа ва -
ња  јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће се
но ви  тер мин и  ме сто одр жа ва ња сед ни це.

Raspisuje konkurs za radno mesto :

MENADŽER PROIZVODNJE  
ili  PROJEKT MENADŽER

NUDIMO VAM
· Mogućnost stalnog radnog odnosa
· Dinamičnu, kvalitetnu i radnu atmosferu
· Mogućnost stručnog, ali i ličnog usavršavanja i napret-
ka
· Praćenje svetskih trendova u tehnologijama i pristupu
organizaciji 
· Stimulativno okruženje (kvalitetna radna atmosfera i
zarada u skladu sa Vašim učinkom)
OD VAS OČEKUJEMO DA BUDETE
· Vredni, uporni, disciplinovani i odgovorni
· Otvoreni za nova znanja i spremni za učenje
· Spremni da preuzmete inicijativu i radite samostalno
· Iskreni prema sebi i drugima i lojalni Vašem timu
OPIS POSLA I ZAHTEVI RADNOG MESTA
· Upravljanje procesima proizvodnje
· Vođenje evidencije o proizvodnim aktivnostima
· Logistički poslovi
· Korespondencija sa inostranim partnerima
· Drugi poslovi u okviru proizvodnog ciklusa
POTREBNE STRUČNE KVALIFIKACIJE
· Obavezno: VI  ILI VII  stepen stručne spreme, elektro-
tehničkog ili mašinskog usmerenja
· Obavezno: Poznavanje nemačkog i  engleskog jezika ni-
vo C1 ili B2/2 
· Poželjno: Poznavanje osnova carinjenja i transporta
TEHNIČKE VEŠTINE
· Odlično poznavanja rada u: MS Office paketu (Word,
Excel), Windows operativni sistem, Internet pretraživa-
či, Outlook
RADNO ISKUSTVO
Pet godina rada u proizvodnji i vođenju tima od 20 ljudi.
SPOSOBNOSTI
· Komunikativnost,  analitičnost, fleksibilnost
· Sistematičnost, istrajnost
· Multipliciranja zadataka i istovremeno praćenje njiho-
ve realizacije
· Organizatorske sposobnosti
· Prilagođavanja (brzo, ali adekvatno reagovanje u ne-
predviđenim okolnostima)
· Adaptabilnost – Brzo prilagođavanje novim sredinama
SOCIJALNE I DRUGE VEŠTINE
· Timski rad, veština pregovaranja
· Veština interpretacije činjenica
· Socijalna odvažnost – zastupanje svojih i uverenja pred-
uzeća
OSTALI USLOVI
· Obavezno: Da niste krivično kažnjavani i da niste pod
istragom
· Poželjno: Vozačka dozvola B kategorije
· Poželjno: Preporuke od prethodnih poslodavaca
· Poželjno: Mesto stanovanja
DOSTAVITI NA KONKURS
· Biografiju (CV)
· Propratno pismo
Svoje biografije (CV) šaljite elektonskim putem na adresu
lj.resursi@konkab.com

NAPOMENA: Molimo Vas da u tekstu Propratnog pi-
sma, ukratko navedete osim motiva prijave na Konkurs i
Vaša očekivanja od firme Konkab d.o.o. kao Vašeg budu-
ćeg poslodavca.

УСЛУГЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
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УСТУ ПАМ гроб но ме -
сто, Ста ро пра во слав -
но гро бље, до го вор.
064/386-92-86,
064/130-27-34.
(250219)

ЕСТРАД НА ШКО ЛА:
хар мо ни ка, кла ви ја -
ту ра, ви о ли на, пе ва -
ње. УЕУ „Бал кан”
Пан че во. Тел.
060632-36-90.
(250236)

ДО ЧУ ВА ЛА бих ста -
ри ју осо бу за не крет -
ни ну на се лу.
060/054-23-10.
(250199)

МО МАК 32 го ди не
тра жи сло бод ну
озбиљ ну, ис кре ну де -
вој ку ра ди ве зе, мо -
гућ брак. 065/675-23-
25. (250183)

МУ ШКА РАЦ, 54, тра -
жи же ну/де вој ку за
по вре ме но дру же ње.
065/641-97-69.
(250409)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
ку ћа 51 м2, зи мо ва ње,
ле то ва ње, ви кенд ту -
ре. 063/802-58-36.
(249837)

РАЗНО

ТУРИЗАМ

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE

Obaveštava se javnost da za Projekat izgradnje stanice za

snabdevanje gorivom „Kovačica” nosioca projekta NIS
A. D. Novi Sad (MB:20084693; PIB:104052135) iz No-
vog Sada, Narodnog Fronta br. 12. na katastarskoj parce-
li br. 1061/1 K.O. Kovačica, u ulici JNA b.b. u Kovačici,
Opština Kovačica, nije potrebna procena uticaja na ži-
votnu sredinu.
      U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj
501-65/17-04 od 16.10.2017. godine kojim je utvrđeno
da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja
na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteri-
stike projekta, uz primenu propisanih minimalnih uslo-
va, važećih tehničkih normativa i standarda propisanih
za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju
značajni uticaji na činioce životne sredine u toku realiza-
cije projekta.
      Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca
projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogu-
ćim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su
uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene
u Listi II  Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je
obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se mo-
že zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Slu-
žbeni glasnik RS”, broj 114/08).
      Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv
ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja
ovog obaveštenja  u sredstvima javnog informisanja, žal-
ba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam
i zaštitu životne sredine, Novi Sad, a podnosi se preko
nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave –
Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delat-
nost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imo-
vinsko pravne i inspekcijske poslove.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”‘ број 135/04
и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРAДСКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је
27.10. 2017. го ди не на осно ву зах те ва но си о ца  про јек -
та „ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а. д, Бе о град, Та ков ска бр.2,
до нео ре ше ње број: XV-07-501-278/2017  ко јим је
утвр ђе но да за пројекaт ре кон струк ци је ло ка ци је ра -
дио ба зне ста ни це мо бил не те ле фо ни је „ПАН ЧЕ ВО 3
ЛТЕ” - ПА08. ПАХ08, ПАУ08, ПАЛ08,  на вр ху  во до -
тор ња  у  кру гу бив ше фа бри ке  „Ин ду стри ја ста кла
Пан че во”, Ули ца  Пр во мај ска бр. 10  у  Пан че ву,  на
кат. пар це ли бр. 6622/10 К.О.Пан че во, ни је по треб на
про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.
      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -
ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот -
не сре ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва, Пан че во,
Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 615,  рад ним да ном од
10 до 14 са ти.
      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же
из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -
ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку
од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња оба ве ште ња,
а пре ко овог ор га на.  

Liv ni ci u Pan če vu po treb ni rad ni ci – vi še
iz vr ši la ca ma šin ske stru ke:

– Po moć ni rad ni ci u pro iz vod nji, bru sa či, rad ni ci u za -
vrš noj ob ra di od li va ka, bra va ri, ka lu pa ri 
i pe ća ri.
      Mla đe oso be sa i bez is ku stva na slič nim po slo vi ma  –
po želj no.

Pri ja ve na te le fon 013/370-575, mob.064/641-77-66  i
064/641-77-68.

Luka „Dunav” a. d.Pančevo, Ul. Luka Dunav 1, raspisuje:

OGLAS

BRAVAR  

OPIS POSLA:
– ODRŽAVANJE DIZALICA, POSTROJENJA SEPARA-
CIJE, HALE (OBJEKTI), IZRADA RAZNIH KONSTRUK-
CIJA SA VARENJEM I BRUŠENJEM, MONTAŽA I DE-
MONTAŽA SKLOPOVA I SVE OSTALO IZ DOMENA
LUKE
POZNAVANJE VEŠTINA:
– RAD SA RUČNOM BRUSILICOM, VARENJE, BUŠE-
NJE, MONTAŽA I DEMONTAŽA SKLOPOVA, POZNA-
VANJE CRTEŽA.

USLOVI:
– III ili IV stepen stručne spreme – zvanje bravar ili ma-
šinbravar;
– Sposobnost rada na visini;
– Potrebno radno iskustvo;
– Do 35 godina starosti;
– Mesto stanovanja Pančevo i bliža okolina.
Broj izvršilaca: 2
Osoba za kontakt: Miodrag Milosavljević, мob.
064/880-41-81 od 7 do 20 sati

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

      УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УР-
БАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКА-
ЦИЈЕ за изградњу вишепородичног  стамбено-послов-
ног објеката По+П+4+Пс, на  кат.парцелама број
11795, 11797/2, 11797/9, део парцеле  11796 К.О. Пан-
чево, на локацији  ул. Новосељански пут,  израђеног
од стране „Art Royal in že nje ring” Ул. Трг слободе бр. 1,
Панчево, за инвеститора Јашаревић Дервиш, Паљево,
Тутин.

      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Пе-
тра I, број 2 - 4 у Панчеву,  у холу  VI спрата,  у Секре-
таријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-кому-
налне послове.  Информације и сва обавештења о јав-
ној презентацији можете добити на телефон  013/308-
905,  канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у пе-
риоду  трајања  јавне презентације  од  7 дана, почев
од  06. 11. 2017. године.

      Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у  писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за ур-
банизам, грађевинске и стамбено-комуналне  посло-
ве, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE

      Obaveštava se javnost da za projekat bazna stanica
mobilne telefonije na lokaciji „Debeljača 1” sa projekto-
vanim radio-sistemima LTE800, GSM900, UMTS900,
GSM1800 i UMTS2100 na katastarskoj parceli br.
1268/1 k.o. Debeljača, u Ulici Petefi Šandora 54, na teri-
toriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Telenor d.o.o.,
Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, nije potrebna
procena uticaja na životnu sredinu.

      Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv
ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja
ovog obaveštenja  u sredstvima javnog informisanja, pre-
ko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske upra-
ve – Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu de-
latnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove.

УНИВЕРЗИТЕТ „ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА” – НОВИ
САД
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПАНЧЕВО, Ул. Жарка Зрењанина 179
Телефон: 013/235-12-92

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа

на одређено време једног АСИСТЕНТА за ужу научну

област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

      На конкурс се могу пријавити кандидати који ис-
пуњавају следеће услове:
– завршен стоматолошки факултет; 
–  просечна оцена током претходних студија најмање
8 (осам);
– уписане докторске студије
– остали услови за избор у звање утврђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког факултета.
      Са изабраним лицима, закључује се уговор о раду
на период од три године.
      Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-
сти услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрења-
нина бр. 179.
      Све додатне информације могу се добити на теле-
фон: 013/235-12-92.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

      Но си лац про јек та „КА ЧА РЕ ВО” а. д. Ули ца Ко сов -
ска 63, Ка ча ре во, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по -
тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за Про је кат
из град ње ин тер не ста ни це за снаб де ва ње го ри вом мо -
тор них во зи ла на кат. пар це ли 5502/1 к. о. Ка ча ре во.
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју  из зах те ва у про -
сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не
Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр.
2 – 4, со ба 615, у пе ри о ду од 03. до 15. но вем бра 2017.
го ди не, рад ним да ном од 10 до 14 са ти.
       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

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  ХИП-Пе тро хе ми ја а. д. Пан че -
во, ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82 из Пан че ва, 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
Ре кон струк ци ја сек ци је па ко ва ња – фа бри ка ПЕВГ
скла ди ште го то вих про из во да у „ХИП Пе тро хе ми ја”,
на к. п бр. 15936 к.o. 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.

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на
це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим

рад ним да ни ма осим сре дом. ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ПОПУСТ

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.

По след њи по здрав

ДУ ША НУ

По ро ди ца МИ ЛО ША

ЈО ВА НО ВИ ЋА

(38/250230)

ДУ ШАН 

АР СЕ НО ВИЋ

Ве чи то си при су тан у

ме ни.

МИ ШЕЛ

(39/250271)

ДУ ШАН

АР СЕ НО ВИЋ

Не ве ри ца, шок, ту га,

бол...

По ро ди ца КЕ СИЋ

(40/250272)

Из не на да нас је на пу стио наш дра ги де ка, та та, све кар и

муж

ДУ ШАН АР СЕ НО ВИЋ

Је ди на уте ха су пре ле пи да ни ко је смо за јед но има ли и

ко је ће мо но си ти у ср цу за у век.

LYKKE, ДУ ЊА, СТРА ХИ ЊА, MARTINE и МИ РА
(45/250282)

По след њи по здрав 

ДУ ЛЕ ТУ

ЈЕ ЛЕ НА и ВУ ЛЕ

(50/250301)

ДУ ШАН 

АР СЕ НО ВИЋ

Лу та још ви так...

Од ВЛА ДЕ

(64/250369)

ДУ ШАН 

АР СЕ НО ВИЋ

Пут у бес ко нач но не

зна чи за бо рав.

По ро ди ца ВИН КИЋ

(65/256370)

ДУ ШАН АР СЕ НО ВИЋ

С по што ва њем, пра зни ном и ту гом, се ћа мо се

мно гих тре ћих, ис па да, стар то ва и „тре ћих по -

лу вре ме на” про ве де них с то бом.

Не до ста јеш нам Ду ле.

С по што ва њем тво ји дру го ви из Ети ле на 

„Пе тро хе ми ја”
(80/250403)

ДУ ШАН 

АР СЕ НО ВИЋ

Пам ти ће мо те.

ЉИ ЉА НА, АН ЂЕ ЛИ ЈА,

НА ТА ЛИ ЈА и НЕ БОЈ ША

(96/250444)

ПОПУСТ
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.

25. ок то бра 2017. за у век нас је на пу стио наш

МИ ЛАН КР КО ВИЋ

28. V 1950 – 25. X 2017.

Ожа ло шће ни: ћер ке ДА НИ ЈЕ ЛА, МА РИ ЈА и ЈА СМИ НА 

с по ро ди ца ма и СЛО БО ДАН с по ро ди цом

(77/250391)

МИ ЛАН 

КР КО ВИЋ

Ни кад те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тет ка БО СА и се стре

СНЕ ЖА и СА ЊА

с по ро ди ца ма

(52/250305)

МИ ЛАН 

КР КО ВИЋ

По след њи по здрав 

бра ту Ми ла ну од се стре

НА ДЕ СТО ЈИЉ КО ВИЋ 

с по ро ди цом

(94/250430)

Дра гом при ја те љу

МИ ЛА НУ КР КО ВИ ЋУ

по след њи по здрав.

По ро ди ца ТУ РАЦ
(85/250413)

По след њи по здрав се -

стри ћу

МИ ЛА НУ
од тет ке НА ДЕ 

с по ро ди цом ВУ КО ВИЋ

(63/250365)

По след њи по здрав бра ту 

МИ ЛА НУ

од ВЛА ДЕ КР КО ВИ ЋА 

с по ро ди цом

(93/250431)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да је наш дра ги и во ље ни

ЉУ БО МИР МИ ЋИЋ
1935–2017.

пре ми нуо 27. ок то бра 2017. Са хра на је

оба вље на у по не де љак, 30. ок то бра 2017.

го ди не на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син БРАН КО, ћер ка ДЕ ЈА НА

и уну ци ЈО ВАН, АЛЕК СА, ЈЕ ЛЕ НА и МИР -

ЈА НА, сна ја МИ ЛЕ НА, брат ВЛА ДИ МИР,

се стра НА ДЕ ЖДА, род би на и при ја те љи

(69/250378)

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 сле кра ће бо ле сти пре ми ну ла је на ша дра га

МИР ЈА НА ВУ ЈА СИ НО ВИЋ 

МИ РА

1942–2017.

На ша во ље на пре ми ну ла је 25. ок то бра, а са хра -

ње на 26. ок то бра у Ја бу ци.

Ожа ло шће ни: ћер ка БРАН КА и уну чад МАР КО

и МИ ЛИ ЦА 
(1/250141)

25. ок то бра 2017. го ди не на пу стио нас је наш

дра ги

КИШ ЂЕРЂ
рођ. 1929. го ди не

На веч ни по чи нак ис пра ти ли смо га 30. ок то бра
2017, у 15 са ти. 
Ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА, ћер ка КА ТИ ЦА,

син ЈА НИ, зет ЕМИН и сна ха ЉИ ЉА НА, уну ци
НА ТА ША, НЕ БОЈ ША, МА ЈА и ДЕ НИС 

и пра у ну ци МИ ЛЕ НА, ДА НИ ЛО и ТА ДИ ЈА
(3/250149)

28. ок то бра 2017. го ди не пре ми нуо је наш во ље ни

ЛА ЗАР ОБРЕ НОВ

1934–2017.

Увек ће мо се се ћа ти ње го ве до бро те и љу ба ви ко ју нам је не се бич -

но  да вао.

За њим оста ју да ту гу ју: су пру га НА ДА, ћер ке БЕ БА и ЗО РИ ЦА,

зет ДУ ШАН, уну ци МИ ЋА и ЛА ЗАР и пра у ну ци ПА ВЛЕ и ТА РА

(11/250186)

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 26. ок то бра 2017.

пре ми ну ла је на ша

МА РИ ЈА ТО ДО РОВ
1937–2017.

Оти шла си ти хо и не при мет но, али ни ка да не -
ћеш из на ших жи во та. Не ка ти је веч на сла ва и
хва ла.

Ожа ло шће ни: бра ћа ПА ВЛЕ, СТЕ ВО и ИЛИ ЈА,
сна је АНА КЕ ТИ, АН КИ ЦА и ОЛ ГИ ЦА, се стри ћи

МИ ТА, ОБРЕН и ИГОР
(22/250221)

Оста ле смо без  на шег до брог де де

ЗДРАВ КА КО ЈИ ЋА

1937–2017.

Хва ла за сву љу бав и до бро ту што си нам да вао и

улеп шао на ше де тињ ство.

Тво је уну ке: ДУ ЊА и ЛА НА
(8/250180)

НОВ КА ПЕ ТРОВ

1930–2017.
Во ље на мај ка и ба ка пре ми ну ла је 29. ок то бра.

Ње на ЉИ ЉА НА, СЛАВ КО и оста ла род би на

(25/250237)

По след њи по здрав

ЛА ЗА РУ ОБРЕ НО ВУ
За у век ћеш би ти у мом ср цу.

Твој унук МИ ЋА с по ро ди цом

(29/250251)

28. ок то бра 2017. го ди не пре ми нуо је наш во ље -

ни отац и де да

ЂУ РО КО РИ ЦА

1932–2017.

Ожа ло шће ни ње го ви нај ми ли ји: 

по ро ди це КО РИ ЦА и ПЕ ТРО ВИЋ
(30/250252)

По след њи по здрав

КИШ ЂЕР ЂУ

од по ро ди це ПУТ НИК

(41/250275)

По след њи по здрав дру -

гу и при ја те љу

НЕ НА ДУ 

ОСТО ЈИ НУ

НЕ ШИ КА РА ШУ

Ак ци ја ши ОРА 

„Де ли блат ски пе сак”:

ЦАР, ГО ЛУБ и ЂЕ РА

(60/250351)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

НЕ ШИ

од се стре ЉИ ЉЕ, зе та

ВА СЕ, се стри ћа 

ЗО РА НА 

и сна је МИ ЛИ ЦЕ

(5/250162)

31. ок то бра 2017. пре ми ну ла је на ша дра га ма ма и ба ба

МА РИ ЈА МР ДАЉ

1932–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем ње ни нај ми ли ји: ћер ка СЛА ВИ ЦА, 

син ЗО РАН, зет РА ДЕ, сна ја ОЈ ДА НА, унук ГО РАН, уну ке ЗО РА НА

и МИ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма и пра у нук АН ДРЕЈ

(61/250353)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

НЕ НА ДУ ОСТО ЈИ НУ
Не ле, ок то бра ме се ца опро сти ли смо се од те бе.

Из не на ђу ју ћа вест је би ла да си на пу стио по ро -

ди цу, при ја те ље и са рад ни ке.

По чи вај у ми ру.

Са рад ни ци и при ја те љи НЕ ГИ ЦА ЈЕ ЛИЋ 

и БРА НА и СВЕ ТЛА НА ПАВ КО ВИЋ
(43/250277)

По след њи по здрав

драгој тетки и баби

ВЕ ЛИН КИ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

ЈО ВАН КА РАДОВИЋ 

с по ро ди цом, 

РАД МИ ЛА и РАН ГЕЛ

(53/250315)

По след њи по здрав

МА РИ ЈИ МР ДАЉ
од по ро ди ца МЛА ДЕ НОВ СКИ, 
ВИ РИ ЈЕ ВИЋ и КО РО ЛИ ЈА

(90/250426)

По след њи по здрав дра гој за о ви

ДА РИН КИ ПО ПА ДИЋ
1940–2017.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.
Ње на сна ја СУ ЗА НА

(72/250383)

ДА РИН КА ПО ПА ДИЋ

1940–2017.
Ма ма, за у век ћеш би ти у мом ср цу.

Тво ја ћер ка СНЕ ЖА НА

(73/250383)

На ша во ље на

ДА РИН КА ПО ПА ДИЋ

1940–2017.

пре ми ну ла је 25. ок то бра 2017. 

Ожа ло шће ни ње ни нај ми ли ји: ћер ка 

СНЕ ЖА НА, уну ка ИВА, пра у нук ЈО ВАН и зе то ви

ЗО РАН и МИ ЛАН
(74/250383)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ЛА ЗА РУ 

ОБРЕ НО ВУ

од ста на ра згра де

у Љу бо ми ра 

Ко ва че ви ћа 6

(75/250387)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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По сле кра ће и те шке бо ле сти пре ми нуо је

мој во ље ни су пруг

ЛА ЗАР ПЕ ТРО ВИЋ

1942–2017.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју љу ба ви мо ја.

Тво ја ЈО КИ ЦА

(112/250504)

По след њи по здрав је ди ном бра ту

ЛА ЗИ ПЕ ТРО ВИ ЋУ

1942–2017.

Во ле ће мо те за у век.

ЉИ ЉА НА и БРА ЈАН
(113/250505)

По след њи по здрав бра ту

ЛА ЗИ ПЕ ТРО ВИ ЋУ

1942–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Се стра ЗА ГА с по ро ди цом
(114/250504)

По след њи по здрав на шем дра гом ку му

ЛА ЗА РУ ПЕ ТРО ВИ ЋУ

Фа ми ли ја ЂУР ЂЕВ

(99/250452)

По след њи по здрав ку му

ЛА ЗА РУ 

ПЕ ТРО ВИ ЋУ

СЛА ЂА НА, МИ ЛИ ЦА 

и ЛА ЗАР

(108/250492)

НЕ НАД ЦА КИЋ

Све што вре ди за се је се за ду шу и тра је. 

Та мо је ри зни ца на ших дра го це них тре ну та ка про ве де -

них с то бом.

По след њи по здрав од дру га ри ца и дру го ва из VIII/2 ОШ

„Ми ро слав Ан тић”
(974737)

31. ок то бра 2017. пре ми нуо је наш дра ги син

НЕ НАД ЦА КИЋ

1986–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем веч но ће мо чу ва ти успо ме ну на ње га.

Отац НО ВИ ЦА, мај ка СНЕ ЖА НА и се стра НА ДИ ЦА с по ро ди цом

(101/250463)

31. ок то бра 2017. го ди не пре ми нуо је мој су пруг

Не над

НЕ НАД ЦА КИЋ

1986–2017.

С љу ба вљу од су пру ге МА ЈЕ
(102/250463)

31. ок то бра 2017. пре ми нуо је мој дра ги се стрић

НЕ НАД ЦА КИЋ

1986–2017.

Ујак СА ША и уј на ЗО РИ ЦА с де цом и ба ба ДЕ СА
(103/250463)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ ЦА КИ ЋУ
Аген ци ја „Стре ли ште

не крет ни не”

(104/250468)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ 

ЦА КИ ЋУ
ЗВЕР КО и СТЕ ВА

(107/250475)

ЂЕР ФИ ЈА НИ

1953–2017.
По чи вај у ми ру.

По след њи по здрав од ко ле га и ко ле ги ни ца 

из Удру же ња „Пан че вач ки так си”

(109/250494)

По след њи по здрав

ЂЕР ФИ ЈА НИЈУ
од ком ши ја у Жар ка

Зре ња ни на 99-а, 
Зе лен го ра

(21/250220)

На шем дра гом та ти

ЂЕР ФИ ЈА НИ ЈУ

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво је ћер ке МА ЈА 

и АНИ ТА с по ро ди ца ма

(116/250518)

Дра гом су пру гу

ЂЕР ФИ ЈА НИ ЈУ

Оста вио си ми не из мер -

ну ту гу.

За у век тво ја РА ДА

(117/250519)

По што ва ној 

РАД МИ ЛИ ЗЛА ТА НО ВИЋ

ба ки РАТ КИ

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца ЈА ЊО ВИЋ
(97/250449)

Оти шао је наш див ни, нај во ље ни ји та та

ЉУ БО МИР МИ ЋИЋ

1935–2017.

Био си увек наш по нос и сна га, на ша ра -

дост и љу бав не из мер на. У на шим ми сли -

ма, у на шој љу ба ви жи ве ћеш за у век.

Тво ји: БРАН КО и ДЕ ЈА НА

(70/250378)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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У сре ду, 1. но вем бра, на вр ши ло се шест ме се ци от ка ко ни је с на ма

на ша нај ми ли ја

ПЕ ТРА УГРЕН
Би ла си на ша сна га, на ша уте ха и на ша на да. Оста ћеш веч но у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка СА ЊА и су пруг МИ ЛЕ

(31/250256)

Про шло је пет го ди на от ка да ни си с на ма

РА ДО ВАН СЕ КУ ЛИЋ
1945–2012.

Су пру га  БО РИ СЛА ВА, си но ви ДАР КО и ДЕ ЈАН 
с по ро ди ца ма

(51/250304)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

СР БИН КА 
ГА ГИЋ 

РИ СТИЋ
6. XI 2016 – 6. XI 2017.

Мно го нам не до ста јеш.
Тво ји: су пруг 

МИ ЛО МИР, син 
ДРА ГАН и ћер ка НА ДА

с по ро ди цом

(83/250408)

ЖИ ВА ВУ ЛИЋ
Се ћа ња не бле де ни по сле пет на ест го ди на на дра гог

су пру га, оца и де ду

(81/250405)

Дра га мај ко, на вр ши ло

се ту жних го ди ну да на

от ка ко ни си с на ма

ЗЛА ТА 

ВУ ЈО ВИЋ

Во ље ни ни кад не уми ру

док жи ве они ко ји их

во ле.

Го ди не не мо гу из бри -

са ти на ше успо ме не.

Твој син МИ ЉАН 

и ОЛИ ВЕ РА и се стра

СВЕ ТЛА НА 

с по ро ди цом

(106/250475)

СЕ ЋА ЊЕ на на ше дра ге

ИВИЋ

ЈЕЛ КА                     СЛАВ КО

2007–2017. 2012–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди це ИВИЋ и КО СТА ДИ НО ВИЋ

(105/250471)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

РА ДИ ЦА 
ЛА ЗА РОВ БАЦ КО
30. X 1993 – 30. X 2017.

Тво ји нај ми ли ји

(115/250507)

На шој во ље ној су пру зи, мај ци, ба би...

МА РИ НИ ИГ ЊА ТО ВИЋ

1959–2017.

Нај ви ше ти хва ла што си би ла ту, 

што има мо че га да се се ћа мо.

Хва ла за сву љу бав ко ју си нам да ла, она ће за у век би ти

с на ма.

Су пруг БРА НИ СЛАВ, си но ви ВЛА ДА и ИВАН и ћер ка

МИ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма
(76250390)

По след њи по здрав сна ји

МА РИ НИ 
ИГ ЊА ТО ВИЋ

од де ве ра СА ВЕ 
с по ро ди цом

(59/250349)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 28. ок то бра  2017, у 78. го ди ни

пре ми ну ла на ша дра га

ДЕ САН КА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
1939–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Ожа ло шће ни: син СЛО БО ДАН, сна ја МИР ЈА НА,

уну ка МА РИ НА, зет ДАР КО, се стре, брат 
и оста ла мно го број на род би на

(23/250222)

27. ок то бра пре ми нуо је

наш во ље ни

НЕ ЂЕЉ КО
ШИМ ШИЋ

ШИ МЕ

1931–2017.
Ожа ло шће ни: су пру га
СА ВА, ћер ке ЉИ ЉА и

ВЕ РА и уну ци МИ ЛОШ
и МЛА ДЕН

(82/250405)

ЂУ РО КО РИ ЦА

По след њи по здрав та сту

од зе та БА НЕ ТА

(48/250293)

Про шле су че ти ри го ди -

не от ка ко си ме оста ви ла

АН ЂЕЛ КА 

МА ЦА НО ВИЋ

2. XI 2013 – 2. XI 2017.

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти тво ја се стра

МА РИ ЈА

(91/250428)

По след њи по здрав дра гој мај ци, та шти и ба ки

ДА НИ ЦИ АН ГЕ ЛОВ СКОЈ
10. XI 1932 – 31. X 2017.

По чи вај у ми ру.

Тво ји: ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет ЗО РАН и уну ци

ИГОР и СТЕ ФАН
(100/250453)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

БО ЖО СТО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ

По след њи по здрав од ћер ке МА РИ ЈА НЕ и зе та

НЕ ДЕЉ КА са де цом
(86/250416)

По след њи по здрав бра ту

БО ЖИ

од се стре ЗО РИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(87/250416)

По след њи по здрав бра ту

БО ЖИ

од бра та МИ ЋЕ 

с по ро ди цом

(88/250417)

По след њи по здрав бра ту

БО ЖИ

од бра та ДА НЕ ТА 

с по ро ди цом

(89/250418)

По след њи по здрав

БО ЖИ 

СТО ЈИ СА ВЉЕ ВИ ЋУ

Бо жо, ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти.

Стри на ЗО РА и брат 

СА ША с по ро ди цом

(92/250430)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и ком ши ји

БО ЖИ

од по ро ди це 

ПО ПА ДИЋ

(95/250443)

По след њи по здрав

МИ ЛЕВ КИ 

ДИМ ЧИЋ
од СА ШЕ и ГО ЦЕ с де цом

(110/250500)

1. но вем бра 2017. го ди не на пу сти ла нас је на ша

дра га се стра и тет ка

МИ ЛЕВ КА ДИМ ЧИЋ

1937–2017.
Са хра на ће се оба ви ти 2. но вем бра 2017, у 13 са -
ти, на пра во слав ном гро бљу у Гло го њу.
Не до ста ја ћеш нам.

Тво ји: РА ДИ ВО ЈЕ, ВИН КА, МИ ЛИ ЦА , 
КР СТА НА, МА РИ ЈА, ДА НИ ЈЕЛ и НЕ НАД 

и оста ла род би на
(111/250503)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

СРЕ ТЕН 

ПА ВЛО ВИЋ

31. X 2015 – 31. X 2017.

По ро ди ца

(4/250153)

У су бо ту, 4. но вем бра, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шој

дра гој

ПИ РО ШКИ КРМ ПО ТИЋ

Су пруг СЛО БО ДАН
(20/250212)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН МУР ГИН

2009–2017.
С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(9/250181)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

СТО ЈА НО ВИЋ

2010–2017. 

С љу ба вљу чу ва мо те у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(12/250191)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН ЈЕ ЛА ЧА

2009–2017.

Чу ва мо те од за бо ра ва. Се ћа ња на те бе не бле де...

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈЕЛ КА 

и си но ви МИ О ДРАГ и ЂОР ЂЕ с по ро ди ца ма
(18/250208)

У су бо ту, 4. но вем бра 2017, у 11.30, да ва ће мо го ди шњи по мен

ЂУ РИ ХЛПОШУ
1940–2016.

Увек си са на ма у се ћа њи ма.
Су пру га ВИ ДО СА ВА и ћер ка ВЕ СНА

(27/250245)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те љу да се у су бо ту, 4. но -

вем бра на вр ша ва че тр де сет да на от ка да нас је за у век на -

пу сти ла на ша во ље на мај ка

ЈО ЗЕ ФИ НА ЦИН ЦО ВИЋ

1957–2017. 

За у век тво ји, за у век на ша.

МОМ ЧИ ЛО и ЉУ БО МИР
(28/250247)

11. но вем бра на вр ша ва

се го ди на од смр ти

МИ ЛО ВА НА

МИ ХАЉ ЧИ ЋА

Син ДУ ШАН 

с по ро ди цом

(46/250285)

11. но вем бра на вр ша ва

се го ди на од смр ти

МИ ЛО ВА НА

МИ ХАЉ ЧИ ЋА

Ћер ка РО СА

с по ро ди цом

(47/250285)

У су бо ту, че тр де сет да -

на без мо је се стре, ни -

не, ни на-на не

ЈО ЗЕ ФИ НЕ
ЦИН ЦО ВИЋ

ЦИ ЦЕ
За у век ће мо те се се ћа ти.

Се стра ПЕ ТРО НЕ ЛА и
по ро ди це ТА НЕВ и

ЈАН КО ВИЋ

(79/

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ БОЈ ША СТО ЈА ДИ НО ВИЋ

За у век не по сто ји, сад нам не до ста јеш.

СТА ВРА, ку мо ви СТЕ ВА и АЦА КАН ДИЋ
(56/250331)

7. но вем бра 2017. на вр ша ва се де сет ту жних го -

ди на од пре ра не смр ти

ОСТО ЈЕ РА ДУ ЛО ВИ ЋА

1956–2007.

За у век у ср цу су пру ге ДРА ГИ ЦЕ, си на ДА НИ ЛА

и ћер ке НЕ ВЕН КЕ
(57/250332)

Че ти ри го ди не, го ди не ду ге, го ди не бо ла, го ди не

ту ге

МА РИ ЈА МИ ХА И ЛО ВИЋ
2. XI 2013 – 2. XI 2017.

Про ђе че ти ри го ди не, а као да је ју че би ло, у ср -

ци ма на шим и да ље си ти.

Тво ји нај ми ли ји
(34/250260)

4. но вем бра 2017. го ди -

не да ва ће мо јед но го ди -

шњи по мен на шем

СТО ЈА НУ 

СТА НИ МИ РО ВИ ЋУ

1951–2016.

Веч но жи виш у на шим

ср ци ма.

Тво ји: су пру га 

СЛА ВИ ЦА, син ИВИ ЦА,

ћер ка БРАН КИ ЦА, зет

ГО РАН и уну ци ФИ ЛИП

и МИ ЛАН

(35/256260)

У пе так, 3. но вем бра да -

ва ће мо че тр де сет да на

МИЛ КИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Ма ма, хва ла ти за све,

увек си у на шим ми сли ма. 

Тво ја де ца:  МИ ЛЕ,

ДРА ГО ЉУБ, МИ ЛИ ЦА,

ПЕ ТРИ ЈА и  ВЕ РА 

с по ро ди ца ма

(36/250264)

4. но вем бра на вр ша ва
се шест ме се ци от ка ко
нас је на пу сти ла на ша
дра га мај ка и ба ба

МИ ЛИ ЦА 
КО ЧО ВИЋ

1940–2017.
Ожа ло шће ни: 

син МИ ЛИ ВОЈ 
и ћер ка ГОР ДА НА 

с по ро ди ца ма

(66/256372)

Ше сто ме сеч ни по мен

дра гој тет ки

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.
С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

ЗЛА ТА и СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(67/256372)

ПО МЕН

МИ ЛИ ЦА 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

Жи виш у на шим ср ци -

ма.

Сна ја МИ ЛИ ЦА с де цом

(68/2503729)

Ше сто ме сеч ни по мен

дра гој се стри

МИ ЛИ ЦИ 
КО ЧО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -
њем но си мо те у ср цу.
Не до ста јеш нам.

Се стра ЉУ БИ ЦА, 
ЗО РАН и СТО ЈАН 

с по ро ди цом

(71/2503819)

СЕ ЋА ЊЕ

СРЕ ТЕН ХР ЊЕЗ

8. XI 1991 – 8. XI 2017.

Oжалошћени: мај ка

КО ВИЉ КА и се стра 

ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(58/250335)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ

ЈАН КОВ БА НЕ

3. XI 1991 – 3. XI 2017.

Во ље ни ни кад не уми -

ру.

Тво ји нај ми ли ји

(44/250280)

БОР КО АТА НА СОВ СКИ
5. XI 2011 – 5. XI 2017.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

По ро ди ца АТА НА СОВ СКИ

(62/250360)

9. но вем бра, у 11 са ти, на Ста ром пан че вач ком

гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом и ни кад не пре жа ље ном

ДРА ГА НУ СТАН КО ВИ ЋУ
грађ. тех ни чар из Пан че ва

Во ли мо те нај ви ше на све ту.

Тво ји нај ми ли ји: РА ДИ ЦА, НА ЂА и ТИ НА

с по ро ди ца ма
(78/250392)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЦВЕ ТАН 

СТА НОЈ КО ВИЋ
7. XI 2001 – 7. XI 2017.

У ср цу те чу ва ју тво ји

нај ми ли ји.

По ро ди ца 

СТА НОЈ КО ВИЋ

(6/4737)

ЛУ ЖА ЈИЋ

АЛЕК САН ДАР               МА РИ ЈА
2007–2017.                              2001–2017.

Успо ме не нам не да ју да вас за бо ра ви мо.
Син СТЕ ВАН, сна ја ЉИ ЉА НА, уну ци МЕ ЛА НИ ЈА, 

БО ГО САВ и МА РИ ЈА с по ро ди цом
(7/250176)

5. но вем бра 2017, у 11.30, на Ка то лич ком гро бљу, да ва -

ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

ЉИ ЉА НИ ПЕ ТРО ВИЋ
Не до ста јеш нам...

Тво ји нај ми ли ји

(10/250184)

1. но вем бра 2017. је

шест не де ља от ка ко ни -

си с на ма

СТО ЈАН КА 
КР СТЕВ СКА

Вре ме про ла зи  а бол и
ту га за то бом оста ју.  За -
у век ћеш би ти у на шим
ср ци ма.

Ћер ка СТА НА и зет
ВИК ТОР с по ро ди цом

(13/250191)

Се ћа ње на на шег тај ку

ЖЕЉ КА ВУ ЛЕ ТИ ЋА

4. XI 2002 – 4. XI 2017.

Во ље ни ни кад не уми ру док жи ве они ко ји их во -

ле.

Тво је ћер ке СА НЕ ЛА и ДА НИ ЈЕ ЛА 

и су пру га АНА
(14/250196)

Го ди шњи по мен

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ
8. XI 2016 – 8. XI  2017.

Про шла је ту жна го ди на, оста ла су ле па се ћа ња – као да
је би ло ју че. „Ту си ти не где” и да ље се бри неш о на ма.
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти. Не до ста јеш нам мно го.

Тво ји СПО МЕН КА и БА ТА
(15/250204)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ

8. XI 2016 – 8. XI 2017.

Про шла је го ди на ка ко

смо те из гу би ли.

Ожа ло шће ни: се стра

КА ТА  и зет ПА ЈА 

с по ро ди цом

(16/250205)

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ
8. XI 2016 – 8. XI 2017.

На вр ша ва се ту жних го -

ди ну да на од твог пре -

ра ног од ла ска. Не до ста -

јеш нам...

По чи вај у ми ру.

Веч но у на шим ср ци ма.

Тво ји ДРА ГА НА

и МИ ША

(17/250206)

СО ФИ ЈА

ТА НУ ШЕ ВИЋ
3. XI 2007 – 3. XI 2017.

Чу ва мо је од за бо ра ва

се ћа њем на нај леп ше

тре нут ке ко је смо про -

ве ли за јед но.

Во ле је за у век ње ни:

АКИ, НЕ ША 

и ДРА ГА НА

(19/250211)

Го ди шњи по мен

МА ЈА КР СТА НО ВИЋ

1976–2016.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у су бо ту,

4. но вем бра, са по чет ком у 11 са ти, обе ле жи ти го ди ну

да на от ка ко нас је Ма ја на пу сти ла.

По ро ди ца

(24/250231)

ДРА ГАН 

ЋУ ПИЋ

29. III 1971 – 2. XI 2009.

Те жак је жи вот без те бе.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји

(26/250243)

8. но вем бра на вр ша ва ју
се три го ди не од смр ти
на шег во ље ног

БОГ ДА НА 
ГОР ЊИ КА

С по што ва њем 
и љу ба вљу жи ви у се ћа -

њи ма сво јих: су пру ге
РА ДО ВАН КЕ, ћер ке

СЛА ЂА НЕ и уну ка 
ТИ ЈА НЕ, НИ КО ЛЕ, 

ОГ ЊЕ НА и МИ РО СЛА ВА
(32/2502589)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МА НОЈ ЛО 

МИ ЋА НО ВИЋ

МА НЕ

4. XI 2013 – 4. XI 2017.

Син МА РИН КО 

МИ ЋА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(37/250266)

На ши во ље ни ро ди те љи

МА РИН КО ВИЋ

КА ТИ ЦА                   ПА ВЛЕ
1995–2017.                             1983–2017.

Бес крај на за хвал ност за сву по жр тво ва ност, љу -

бав и до бро ту.

Ва ше ћер ке: МА РА и БЕ БА с де цом
(42/250276)

СЕ ЋА ЊЕ

СТОЈ МИР СПА СЕ НО СКИ
1. XI 1997 – 1. XI 2017.

Бес крај но ти хва ла за обра зо ва ње, вас пи та ње и за све

што си нам по да рио за свог жи во та.

Од по ро ди це СПА СЕ НО СКИ
(49/250300)

9. но вем бра 2017. на вр ша ва се де вет го ди -

на пу них ту ге и бо ла от кад ни је са мном

мо ја кћер ка је ди ни ца

СА ЊА ПА ЈЕ ВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008.

Кће ри, љу бави, ан ђе ле мој, зар за мај ку

не ма кра ја бо лу и ту го ва њу. Ту га је око ва -

ла мај ку, па по пут мр тва ца но си сво је те -

ло и ду шу.

Из ба ви ме Бо же овог бо ла за де те том.

Во ли те тво ја не у те шна  мај ка ЉИ ЉА

(33/250259)

Де вет го ди на без те бе

др ЂУ РИ ЦА ГЛУ ВА КОВ

1929–2008.

Оста ле су љу бав, ту га и успо ме не.

Тво је по ро ди ца

(2/250053)

СЕ ЋА ЊЕ

АТА НА СОВ СКИ

МЕ ТО ДИ ЈЕ         СПА СЕ НИ ЈА

МЕН ДО                СПА СА
1923–1980.                         1924–1999.

Ни кад вас не ће мо за бо ра ви ти.

Ва ши нај ми ли ји
(84/230122)

У су бо ту, 4. но вем бра 2017, у 11.30, обе ле жи ће мо

го ди шњи по мен, на Пра во слав ном гро бљу, на шем

ЉУ БО МИ РУ МИ ТИ ЋУ
9. XI 2016 – 9. XI 2017.

Оста вио си траг ко ји се не бри ше, до бро ту и пле -

ме ни тост ко ја се не за бо ра вља, љу бав ко ја је веч -

но при сут на и ту гу ко ја не про ла зи. 

Тво ји: мај ка ВЕ РА, су пру га ЈА СМИ НА, син НЕ НАД,

ћер ка НЕ ВЕ НА, зет БРА НИ СЛАВ и уну ка ЛА НА
(55/250329)

СЕ ЋА ЊЕ

СВЕ ТО ЛИК 

НЕ ШКО ВИЋ

СВЕ ТА

23. X 1992 – 23. X 2017.

Не ста ла је за у век је ди на

ле по та, сна га, по нос, не -

што нај леп ше на све ту.

Оти шао си од нас, али

док ми жи ви мо жи ве -

ћеш у на ма. 

За у век не у те шни: 

стри на МА РИ ЈА 

и стриц МИ ЛЕ ТА

(54/250328)



Један од пре по зна тљи вих рок
саста ву у гра ду је и „Резер вни
план”. Реч је о гру пи енту зи ја -
ста у нај бо љим „злат но сред -
њим” годи на ма који су одлу -
чи ли да сво је сло бод но вре ме
испу не кре а тив ним узди за њем.

И када су схва ти ли им је
музи ци ра ње солид но кре ну ло,
прво би тан ад хок назив „Једва
смо се ску пи ли” пре и на чи ли су

у сада шње име. Како кроз
полу зби љу кажу, поми сли ли су
да им сви р ка јед ног дана може

поста ти и алтер на тив но реше -
ње за сти ца ње егзи стен ци је, јер
гото во сви они за хлеб зара ђу -
ју баве ћи се неким дру гим
зани ма њем. Тако је певач
Бојан Кошић адво кат, баси ста
Вла ди мир Ман дић – фри зер,
буб њар Зоран Гало вић – ауто-
меха ни чар, гита ри ста Алек -
сан дар Тра ви ца – прав ник, а
једи но кла ви ја ту ри ста Вла ди -

мир Митро вић ради као про -
фе си о нал ни музи чар и запо -
слен је у орке стру МУП-а.

Иако рођен дан бен да пада у
авгу сту, због тога што се „гађа”
с неким важним музич ким
дога ђа ји ма, одлу чи ли су да га
про сла ве у јесен, тач ни је у
петак, 27. окто бра, у дво ра ни
„Апо ло”.

Свир ка је стар то ва ла бло ком
хито ва из дома ћег рок мејнстри -
ма, попут пре по зна тљи вих
нуме ра „Прља вог каза ли шта”,
„Рибље чор бе”, „Пар ног ваљ ка”
или ЕКВ-а, а дру ги део је оби -
ло вао жешћим зву ком, када су
сла вље ни ци изво ди ли ства ри
„Бреј кер са”, „Пуше ња”, „Мај ки”,
„Осмог пут ни ка”... У пау зи је
глав на зве зда на бини била тор та

са све ћи ца ма, коју је у свом сти -
лу наја вио чуве ни ото ри но ро -
кен ро лог Ђека, а отпе ва на је и
неиз бе жна рођен дан ска хим на
„Happy Birthday to You”.

Публи ка се добро заба вља ла,
па су мом ци мора ли и на бис,
а у самој завр шни ци су, као и
увек, загр ље ни отпе ва ли леген -
дар ни хит „Пар ног ваљ ка” –
„Све још мири ше на њу”.

жена из Опо ва и „Пан чев ке”, а
уче ство ва ле су и жене из Новог
Села, Стар че ва, Бре стов ца,
Јабу ке и, нарав но, Гло го ња.

А шта о све му кажу сами
повр та ри?

Један од иску сни јих, Миле
Јањић, сва ке годи не изла же
робу и каже да је про да ја боља
него лане. Купус гаји на три
фрта ља и он је добро родио, али
је тре ба ло уло жи ти доста тру да,
у чему му пома жу син и сна ја.

При пад ник сред ње гене ра -
ци је Горан Спа сић, про шло го -
ди шњи побед ник и дру го пла -
си ра ни пре две годи не,
мишље ња је да мани фе ста ци ја
има пер спек ти ву, али тре ба
пора ди ти на мар ке тин гу. Када
је реч о про из вод њи, каже да
је сезо на била вео ма напор на,
наро чи то сам ста рт, јер је било
тешко обез бе ди ти пра ви расад,

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.

Пли ша ни
Ови мешан ци, који у себи
има ју и крви јаза ви ча ра, још
као ште над од три дана оста -
вље ни су поред кан те.

Отхра ње ни су на фла ши цу
и изра сли су у пра ве мале
мини ја тур не лепо та не, а сада
има ју око месец и по дана и већ сами кло па ју. Биће баш
малец ки, али вео ма пли ша ни, мека ни и мазни.

Нису за гара же, зад ње дво ри ште или хва та ње пацо ва, већ
за дом у којем ће их воле ти и чува ти. Све инфор ма ци је могу
се доби ти на 065/529-38-08.

Ципе ли ћи
И ове куце је неки наса ве стан
и окру тан сугра ђа нин оста вио,
и то у кути ји за ципе ле на отво -
ре ној поља ни на Коте жу 1.

Дола зе хлад ни дани, а они су
сами и незбри ну ти. Иако их
ком ши је из кра ја хра не, то није
довољ но, јер на ули ци нису
нима ло сигур ни.

Уко ли ко неко жели да удо -
ми неког од њих или да их при -
вре ме но збри не, може се јави -
ти на кон такт-теле фон 063/849-30-31.

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.

Два на е ста „Гло гоњ ска јесен”
упри ли че на је кад јој и вре ме –
послед ње неде ље у окто бру – и
испу ни ла је сво ју свр ху: повр -
та ри су нуди ли купус и дру го
повр ће, куп ци су има ли могућ -
ност да ту исту робу паза ре за
нешто нижу цену, жене су
поно во орга ни зо ва но изло жи -
ле руко тво ри не, мла ди фол кло -
ра ши су пока за ли рас кош
тален та, а сви зајед но ужи ва ли
су у при јат ном дану, добр ом
зало га ју и опу ште ном дру же њу.

Након напор них и стре сних
рад них дана на њиви или дру -
где, ова ква оку пља ња увек
добро дођу као окре пље ње
душе и тела.

Још јед на мани фе ста ци ја под
нази вом „Гло гоњ ска јесен” у
орга ни за ци ји локал ног удру же -
ња повр та ра одр жа на је у неде -
љу, 29. окто бра, на тамо шњој
пија ци, тач ни је на пла тоу
испред Цркве Све тог Петра и
Павла.

Тог дана пре ко два де сет
пољо при вред них про из во ђа ча
јеф ти но је нуди ло сво је про из -
во де; било је отпри ли ке још
толи ко штан до ва на који ма су
удру же ња жена из око ли не
изло жи ла руко тво ри не и ђако -
ни је, а могло се купи ти још
сва шта – од вина и меда до спе -
ци ја ли те та из котли ћа.

Побе дио Лаза ре вић
По тра ди ци ји, про дај на изло -
жба стар то ва ла је у раним
јутар њим часо ви ма, а посе та се
може сма тра ти солид ном, на
шта је сигур но ути ца ла и цена
од 25 дина ра по кило гра му
купу са, десет дина ра нижа од
пијач не. Нешто касни је сво је
играч ко уме ће при ка за ли су и
мла ђа ни фол кло ра ши из сек -
ци ја Дома кул ту ре и дру шта ва
„Весе ли ја” и „Банат ски вез”, а
уче ни ци Основ не шко ле „4.
окто бар” изве ли су при го дан
реци тал.

И ове годи не одр жа но је так -
ми че ње за нај ве ћу гла ви цу
купу са. Била је то она коју је
про из вео Дра ган Лаза ре вић,
тежи не 5.130 гра ма; дру ги је
Сто јан Крстев ски (4.820 гра ма),
а тре ћи – Бора Спа сић (4.130).
Нај бо ље пите од купу са при -
пре ми ле су „Долов ке”, Актив

„ГЛО ГОЊ СКА ЈЕСЕН” ОДР ЖА НА ДВА НА Е СТИ ПУТ

КУПУС ОВЕ (СУШНЕ) ГОДИ НЕ БАШ ЗА ИЗЛО ЖБУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

КОМ ПАКТ-ДИСК НА ПОКЛОН

Првих пет чита ла ца „Пан чев ца” који пози вом на теле фон

065/505-08-70 одго во ре на пита ње када је осно ван „Резер -

вни план”, доби ће на поклон ком пакт-диск ове гру пе.

Награ ду ће моћи да подиг ну у фри зер ском сало ну „Just

Cat”, у Ули ци Дими три ја Туцо ви ћа 15.

мно ге дру ге пољо при вред ни ке.
Наме ру да се с тим ухва ти уко -
штац има нови пред сед ник
Удру же ња повр та ра Гло гоњ –
Дана ил Вуч ков ски.

– Тре нут но при ку пља мо
подат ке о коли чи ни земље и
засту пље но сти кул ту ра на њој,
као и о меха ни за ци ји, рад ној
сна зи и све му што пра ти про -
цес про из вод ње. Тај ком плек -
сан посао завр ши ће мо пре ко
зиме и до про ле ћа ћемо има ти
ажу ри ра не подат ке, што ће нам
омо гу ћи ти да касни је неу по ре -
ди во лак ше пре го ва ра мо с
вели ким куп ци ма. У току је и
реви та ли за ци ја рада удру же ња,
које након реви зи је тре нут но
бро ји два де сет пет чла но ва, али

јавља ју се и нови заин те ре со -
ва ни. Сама мани фе ста ци ја
про те кла је у при јат ној атмос -
фе ри, било је више посе ти ла -
ца из око ли не и Бео гра да, а
иако то није при мар ни циљ,
про да то је пре ко шест тона
купу са. Што се тиче пла но ва за
наред ну годи ну, чла но ви удру -
же ња потру ди ће се да обез бе -
де јед ну пар це лу од нај ма ње
пола лан ца, с које ће сав купус
про да ва ти по нај по вољ ни јим
цена ма. Биће и више свад бар -
ског купу са, као и бар један
казан са сар мом. Насто ја ће мо
да цене свих про из во да буду
нај ма ње могу ће како бисмо
при ву кли што више посе ти ла -
ца – наја вио је Вуч ков ски.

СЛА ВЉЕ НИЧ КА СВИ Р КА У „АПО ЛУ”

Шести рођен дан „Резер вног пла на”

што живи дух мани фе ста ци је,
а поне што се и про да. И он се
сла же да је ово била зах тев на
годи на за купус с обзи ром на
сушу, па је било мно го зали ва -
ња и додат них ула га ња.

Зајед нич ки пред вели ке куп це
Слич но мисли и побед ник Дра -
ган Лаза ре вић, јер су литре зно -
ја изли ве не не би ли се дошло
до тако добр ог рода купу са.
Узга јао га је на три хек та ра, али
било је ту и дру гих купу сња ча,
као што су бро ко ли, кар фи ол,
кељ... Он дода је и то да је мани -
фе ста ци ја лепа и кори сна, пре
све га због суми ра ња резул та та
и дру же ња, али се нада да ће
удру же ње пре ра сти у неку врсту
коо пе ра ти ве како би роба била
лак ше пла си ра на.

То је и акут ни про блем који
тишти не само повр та ре већ и

а при но си су мно го зави си ли
од при ме не бак те ри ја како би
биљ ка лак ше пре жи ве ла стрес.

Мла ђи повр тар Мирон
Зарић није члан удру же ња, али
већ тре ћи пут изла же сво је про -
из во де на „Гло гоњ ској јесе ни”.
Задо во љан је и само због тога
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Сед ма „веза на” 
побе да Дина ма 1945

Нема ња Теки ја шки
бржи од пиштаљ ке

Љуби те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у Пан че ву и
око ли ни дуго ће пам ти ти про -
те кли викенд. Оба пред став ни -
ка наше га гра да у Срп ској лиги
гру па „Вој во ди на” оства ри ла су
важне побе де, а зна ча јан три -
јумф, и то над лиде ром, избо -
ри ли су и фуд ба ле ри омо љич -
ке Мла до сти у Вој во ђан ској
лиги гру па „Исток”.

Пан че вач ки „брзи воз”
наста вио је сери ју побе да и пут
ка самом тро ну. Мом ци које
пред во ди тре нер Алек сан дар
Сте ва но вић на свом тере ну
савла да ли су еки пу Оџа ка с 1:0,
а једи ни пого дак пости гао је
Лука Јова нић већ у сед мом
мину ту.

То је био сед ми уза стоп ни
три јумф Дина ма 1945, који му
је донео и дру го место на табе -
ли, одмах иза, бар засад,
непри ко сно ве ног Бече ја, који
је у једа на ест оди гра них кола
оства рио мак си ма лан учи нак.

– Чести там мојим мом ци ма.
Ово нам је била нај те жа утак -
ми ца у доса да шњем првен ству.
Због сери је побе да, али и због
игра ња пред дома ћом публи -
ком, у овај меч смо ушли са
одре ђе ном дозом при ти ска.
Није било лако игра ти про тив
ова ко иску сне еки пе, али наша
побе да тиме више доби ја на
зна ча ју. Опет смо има ли про -
блем с реа ли за ци јом, јер да
смо иско ри сти ли неке шан се,
било би нам мно го лак ше. Био
је ово меч у коме не може те
дозво ли ти лук суз да про пу сти -

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„МИНИ МАЛ ЦИ” ЗА ВЕЛИ КУ РАДОСТ

Дашић, Рашић, Неду чић, Јова -
нић, Раду ло вић, Тер зић, Сто ја -
нов ски, Јован чић и Кукољ, а
шан су су доби ли и Скок на,
Мир ко вић и Арбу ти на.

Јако важну побе ду изво је ва -
ли су и фуд ба ле ри Желе зни ча -
ра. Мом ци које пред во ди тре -
нер Ненад Стој чић побе ди ли
су Дунав у Ста рим Банов ци ма
с 1:0 и тако на нај бо љи начин
„ове ри ли” три јумф над Рад -
нич ким из прет ход не рун де. То
је био пети три јумф попу лар -
не „дизел ке” у доса да шњих
једа на ест кола и она сада зау -
зи ма деве то место на табе ли,
са шесна ест бодо ва.

Током целог сусре та води ла се
„ровов ска” бор ба, за сва ку лоп ту
и сва ки педаљ тере на. При ли ке
су про пу шта ли фуд ба ле ри и јед -
ног и дру гог тима, а на кра ју је
бодо ве одне ла еки па која је ипак
више желе ла побе ду.

Желе зни чар је посеб но
доми ни рао у дру гом полу вре -
ме ну, имао је ини ци ја ти ву,
већи посед лоп те, кон стант но
је напа дао... И када је око 200
гле да ла ца на ста ди о ну у Ста -
рим Банов ци ма већ поми сли -
ло да ће мре же миро ва ти, на
сце ну је сту пио – Нема ња Теки -
ја шки.

У послед њем мину ту утак -
ми це кор нер за Желе зни чар
извео је Костић, а у срцу
шесна е стер ца Дуна ва нај ви ши
у ско ку био је „Жељин уни вер -
за лац” Теки ја шки, који је уда -
р цем гла вом послао лоп ту на
пра во место – у мре жу, иза
леђа немоћ ног гол ма на дома -
ћих. Усле ди ло је вели ко сла -

те три или чети ри шан се; пла -
шио сам се да нас не стиг не
казна. Ипак, све је било добро
и поно сан сам што смо наста -
ви ли сери ју утак ми ца без при -
мље ног гола. Сада нам сле ди
госто ва ње у Бече ју. Лидер је
оства рио побе де у свих једа на -
ест мече ва. Али ја веру јем у
моје мом ке, веру јем у наш рад
и зато иде мо у Бечеј да се над -
и гра ва мо и да осво ји мо три
бода. Без обзи ра на ква ли тет
про тив ни ка. Уко ли ко ми буде -
мо ура ди ли све што је до нас,
веру јем да у овој лиги нема мо
озбиљ ног рива ла. Све то не зна -
чи да не може мо да изгу би мо
утак ми цу, али надам се да до
тога неће доћи – рекао је Алек -
сан дар Сте ва но вић.

Дина мо 1945 насту пио је у
саста ву: Чано вић, Велич ко вић,

вље на тере ну, али и на три би -
на ма, јер је „дизел ка” и у овом
сусре ту има ла помоћ нави ја ча.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Јев тић, Агић, Ђор ђе -
вић, Теки ја шки, Ани чић, Јани -
ћи је вић, Јова но вић, Шобат,
Стај чић, Костић и Кова че вић.
При ли ку су доби ли и Спа сков -
ски, Вуко вић и Тома ше вић.

Наред ног викен да Желе зни -
чар опет игра у гости ма. На
реду је још јед но вели ко иску -
ше ње – пут у При гре ви цу и
мег дан с дома ћим Брат ством,
по мно ги ма јед ном од нај бо -
љих еки па у тре ћем ран гу так -
ми че ња.

Сво је нави ја че обра до ва ли су
и фуд ба ле ри Мла до сти. Они су
у Омо љи ци, у једа на е стом колу
Вој во ђан ске лиге „Исток”,
савла да ли лиде ра, Сло бо ду из
Нових Коза ра ца, са 2:1.

Иако су гости на полу вре ме -
ну има ли пред ност од 1:0, мом -
ци које пред во ди тре нер Душан
Ђокић нису се пре да ва ли.
После одмо ра заи гра ли су агре -
сив ни је и боље, па су успе ли да
пре о кре ну резул тат.

Гол за изјед на че ње пости гао
је Јавор у 64. мину ту, а у фини -
шу меча, тач ни је у 82. мину ту,
Гиго вић је пости гао пого дак
вре дан вели ког три јум фа.

Мла дост је игра ла у саста ву:
Луко вић, Јако вље вић, Петро -
вић, Антић, Нико лић, Лукић,
Радо је вић, Спа сић, Пеште рац,
Јавор и Гиго вић, а при ли ку су
доби ли и Додић и Јањо вић.

Тим из Омо љи це сада зау зи -
ма сед мо место на табе ли, са
шесна ест бодо ва.

Стране припремио

Александар
Живковић

Панчево је поново град рагби-
ја. Игра с јајастом лоптом вра-
тила се на велика врата на оба-
ле Тамиша, захваљујући РК-у
Динамо 1954.

Популарни „дивљи вепрови”
у сениорској конкуренцији гра-
бе ка финалу Купа Србије. Они
су прошлог викенда савладали
Војводину у Новом Саду са
22:17. Била је то изузетно твр-
да и борбена утакмица, у којој
ни олујно време није спречило

момке из обе екипе да прика-
жу сјајну игру. Новосађани су
на полувремену имали пред-
ност од 5:0, а Панчевци су у
последњим минутима меча
постигли поене вредне победе.
У полуфиналу Купа Србије
Динамо 1954 дочекује Лозни-
цу.

Сјајан успех остварили су и
пионири овог клуба, који су у
суботу у Старчеву, на финал-
ном турниру, добили пехар

намењен освајачу Првенства
Србије.

Предвођени тренером Алек-
сандром Мијатовићем, велики
успех остварили су: Страхиња
Аџић, Милан Кузмановић, Алек-
сандар Вучковић, Никола Мутав-
џић, Немања Миленковић, Стра-
хиња Грубор, Марко Хасановић,
Милан Ђерић, Милош Милоса-
вљевић и Лазар Алексић.

Селекција петлића РК-а
Динамо 1954 заузела је треће
место. Предводио ју је тренер
Филип Димитријевић.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

РАГБИ ОПЕТ НА СТАЗИ УСПЕХА

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”

1. БЕЧЕЈ 1918 11 11 0 0 37:4 33

2. ДИНАМО 1945 11 8 0 3 19:5 24

3. БОРАЦ 11 7 2 2 19:10 23

4. ЦЕМЕНТ 11 7 1 3 21:16 22

5. ОМЛАДИНАЦ 11 7 1 3 18:14 22

6. БРАТСТВО 11 6 2 3 20:7 20

7. РАДНИЧКИ 11 6 1 4 16:14 19

8. РАДНИЧКИ (З) 11 6 0 5 18:14 18

9. ЖЕЛЕЗНИЧАР 11 5 1 5 13:10 16

10. МЛАДОСТ 11 4 3 4 16:17 15

11. ОЏАЦИ (– 3) 11 6 0 5 14:16 15

12. Ц. ЗВЕЗДА 11 3 2 6 15:22 11

13. ДУНАВ 11 2 1 8 14:25 7

14. БАЧКА 1901 11 0 3 8 5:24 3

15. РАДНИЧКИ 11 1 0 10 7:37 3

16. РАДНИЧКИ 11 0 1 10 4:21 1
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У суботу, 28. октобра, у Бачкој
Паланци је одржано Балкан-
ско првенство у бенч-пресу.

За Спортски клуб Спартанс
из нашег града златне медаље
у својим старосним и тежин-
ским категоријама у дисци-
плини бенч-прес без опреме
освојили су: Тамара Ћаћић,
Бранимир Бабин, Александар
Колоцка и Денис Мирковић.
Сребрним одличјима окитили
су се Александар Живковић и
Новак Филиповић, а бронзе
су зарадили Лука Стојановски
и Иван Секулић.

У дисциплини бенч-прес са
опремом највредније трофеје
заслужили су Бранимир
Бабин и Новак Филиповић,
док је Александру Живковићу
припала титула вицешампио-
на Балкана.

Такође, оборено је неколи-
ко националних рекорда.
Бранимир Бабин поставио је
нов рекорд у сениорској кате-
горији до 66 кг телесне тежи-
не, како у дисциплини са
опремом, тако и без опреме,
док су Александар Колоцка и
Денис Мирковић постали
рекордери својих категорија у
дисциплини бенч-прес без
опреме.

Поред такмичара из СК-а
Спартанс, надметао се и
Данијел Козловачки, члан
Клуба дизача тегова Динамо.
Он се такмичио у категорији
до 66 кг и освојио је сребрно
одличје.

Наредно такмичење на
коме ће учествовати панче-
вачки дизачи планирано је за
18. новембар, у Елемиру.

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА У БЕНЧ-ПРЕСУ

НАШИ ДИЗАЧИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА 

Чла но ви Шахов ског клу ба
„Аље хин” из нашег гра да
наста вља ју да пости жу изван -
ред не резул та те на свим тур -
ни ри ма на који ма уче ству ју.

Про шлог викен да на кадет -
ском над ме та њу у Ста рим
Банов ци ма, на коме су уче -
ство ва ли држав ни прва ци из
Срби је и БиХ, ШК „Аље хин”
пред ста вио се с три на ест сво -
јих чла но ва.

Нај вред ни ји тро феј заслу -
жио је Мар ко Фор ђа ри ни,
који је три јум фо вао испред
прва ка наше земље и шам пи -
о на БиХ. У послед њем колу,
на првој табли, о побед ни ку
тур ни ра одлу чи ва ла су два
так ми ча ра „Аље хи на”: Мар ко
Фор ђа ри ни и Лука Ристић.

Вице шам пи он ка Вој во ди не
Ања Рад ма но вић пла си ра ла се
на четвр то место.

ШК „Аље хин” је недав но
орга ни зо вао и отво ре но
првен ство клу ба, на коме се
над ме та ло 65 игра ча из нај -
бо љих шахов ских шко ла у
нашој земљи.

Мили ца Ами џић осво ји ла
је сре бр ну меда љу, а брон за -
ма су се оки ти ли Ања Рад ма -
но вић, Мар ко Фор ђа ри ни и
Лука Ристић.

Упра ва ШК-а „Аље хин” уве -
ли ко ради на орга ни за ци ји
тре ћег међу на род ног тур ни ра,
а свој дола зак већ су наја ви ли
уче сни ци из: Руси је, Сло вач -
ке, Бело ру си је, Руму ни је и,
нарав но, Срби је.

ШАХИ СТИ „АЉЕ ХИ НА” НИЖУ УСПЕ ХЕ

ТРО ФЕ ЈИ СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА

Традиционалан митинг „Поле-
тарац” одржан је прошлог
викенда у Новом Саду. У кон-
куренцији учесника из Србије,
БиХ, Хрватске, Мађарске и
Аустрије пливачи Динама,
предвођени тренерима Биља-
ном Шондић и Александром
Цревар, освојили су 15 медаља.

Срна Милутиновић победи-
ла је у трци на 50 м делфин,
док су Андреа Пољак и Ката-
рина Перић биле друге на 50
м леђно. Марта Константинов

освојила је бронзе на 50 м кра-
ул и 200 м мешовито, а Лазар
Антонијевић остварио је исти
успех на 200 м краул. Страхи-
ња Шондић био је други на 100
м прсно и трећи на 100 м
мешовито. Стефан Милтено-
вић победио је на 200 м мешо-
вито, а био је други на 50 м
краул и 50 и 100 м леђно. Мар-
тин Ћирковић је освојио злато
на 50 м прсно, сребро на 100
м мешовито и бронзу на 50 м
делфин.

МИТИНГ У НОВОМ САДУ

ОДЛИЧНИ МЛАДИ ПЛИВАЧИ



У Зрењанину је прошлог
викенда одржано Првенство
Србије у џуду за млађе пио-
нире, на коме су одличне
резултате остварили и клин-
ци из Панчева и околине.

ЏК Динамо се представио са
осам такмичара, а најуспе-
шнији су били Милица Секу-
ловић и Владимир Богданов-
ски, који су постали шампиони
државе у својим категоријама.
Филип Француз се окитио
бронзом.

Млади динамовци су уче-
ствовали и на турниру у Руми,
где су такође постигли зави-
дан успех.

Кристијан Лехни и Алекса
Ђуровић освојили су највред-
није трофеје, а Алекса Лехни
и Ђорђе Јакимовски окитили
су се сребрним одличјима.

Државни шампионат у Зре-
њанину био је веома успешан
и за чланове ЏК-а Јединство

из Качарева, које предводи
тренер Саша Анђеловић.

Андријана Кртенић је осво-
јила бронзану медаљу, а Ана
Величковски се пласирала на
пето место.

У исто време два борца ЏК-
а Јединство наставила су да
нижу успехе на међународној
сцени, у Евролиги, која је одр-
жана у Осијеку. Растко Анђе-
ловић и Кристина Бјелчевић

освојили су бронзана одличја,
па их у децембру очекује
наредно коло у румунском
граду Араду. Треће место на
овом турниру освојио је и
Немања Нишић.

Предвођени тренером Мар-
ком Атанасовим, запажен
успех на државном шампиона-
ту за млађе пионире остварили
су и чланови ЏК-а Панчево.

Нина Албијанић се окити-
ла бронзаним одличјем, а
Филип Паланачки је заузео
пето место.

Про шлог викен да у Бору је
одр жа но Првен ство Срби је у
кро су. Атлет ски клуб Дина мо
насту пио је са седам еки па на
нај ма сов ни јем так ми че њу ове
годи не. Над ме та ло се пре ко
два де сет тимо ва, а Дина мо је
осво јио дру го место, иза Мла -
до сти из Ужи ца.

Нај у спе шни ја еки па клу ба
из наше га гра да била је еки па
јуни ор ки у саста ву Сара Авра -
мо вић, Мили ца Милин ко вић
и Јеле на Нов ко вић, која је зау -
зе ла прво место. Сени о ри су
поно во пока за ли да су у самом
врху по ква ли те ту у Срби ји.
Осво ји ли су дру го место
(Мар ко и Милош Мило ва но -
вић и Сло бо дан Марин ков), а
дру га је била и еки па мла ђих

сени о ра Дина ма (Милош
Гашо вић, Алек сан дар Шац и
Дамјан Шуља).

Овим так ми че њем завр ше -
на је фан та стич на сезо на АК-а
Дина мо, јед на од нај у спе шни -
јих у исто ри ји клу ба. Сада се
чека само зва нич на потвр да из
АСС-а, али већ је позна то да ће
Дина мо завр ши ти годи ну на
шестом месту у гене рал ном
пла сма ну, у кон ку рен ци ји пре -
ко 90 атлет ских клу бо ва Срби -
је, што је нај бо љи резул тат
откад се врши ово бодо ва ње.

Заи ста фан та сти чан успех
за јуби ла ран, 70. рођен дан
клу ба, који ће бити обе ле жен
тра ди ци о нал ном трком пово -
дом Дана гра да Пан че ва, 7.
новем бра.

СПОРТ
Петак, 3. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

34

Одбој ка ши Бор ца
три јум фо ва ли 
у Вели ком Гра ди шту

Тре ће коло Супер ли ге за одбој -
ка ши це, које на про гра му било
про шлог викен да, доне ло је и
тре ћи пораз ЖОК-а Дина мо.
Попу лар не пан че вач ке „лави -
це”, које су у нови шам пи о нат
ушле с пот пу но про ме ње ним и
под мла ђе ним саста вом, на
свом тере ну су одме ри ле сна гу
с лиде ром, Црве ном зве здом из
Бео гра да. Гошће су и пре
почет ка сусре та важи ле за
апсо лут ног фаво ри та, а како је
меч одми цао, било је јасно да
се ника кво изне на ђе ње не
може дого ди ти: Дина мо –
Црве на зве зда 0:3, по сето ви ма
13:25, 20:25 и 16:25.

Ипак, сам поче так утак ми це
донео је бор бе ну игру одбој ка -
ши ца Дина ма, па су дома ће
чак и пове ле у два навра та (3:2
и 4:3). „Лави це” су успе ле још
да изјед на че на 8:8 и то је било
све од њих у првом делу утак -
ми це. „Црве но-беле” су пока -
за ле због чега су прве на табе -
ли, пре у зе ле су кон це игре у
сво је руке, па су лако, без вели -
ких про бле ма, пове ле с 1:0.

Нешто неиз ве сни ја игра при -
ка за на је у дру гом сету, када је
око 200 гле да ла ца могло да
види тале нат пан че вач ког мла -
дог и неис ку сног тима. Дина -
мо је повео са 2:0, а све до
самог фини ша сета игра ло се
поен за поен. У тим тре ну ци ма
добре су биле Тија на Стој ко -
вић, Дра га на Мар ко вић, Сара
Павло вић и Бјан ка Пет ко вић,
па се про бу ди ла и мало број на
публи ка... „Лави це” су се држа -
ле све до резул та та 19:20, а
потом је Зве зда опет „дода ла
гас” и сти гла до убе дљи ве пред -
но сти.

Баш као и први, тре ћи сет
био је пука фор мал ност. На
тере ну је играо само један тим

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ЗВЕ ЗДА ПРЕ ЈА КА ЗА „ЛАВИ ЦЕ”

госто вао у Вели ком Гра ди шту
и имао дуел с дома ћом еки пом
ВГСК-а. Након што је пре тр пео
пораз од Желе зни ча ра, стар че -
вач ки прво ли гаш је мало збио
редо ве, а упра ва клу ба пову кла
је кон крет не, очи глед но и пра -
ве поте зе, који су доне ли резул -
тат: ВГСК–Бо рац 1:3, по сето -
ви ма: 18:25, 20:25, 25:20 и
24:26.

Сам поглед на кона чан исход
довољ но гово ри о току меча у
Вели ком Гра ди шту. Давор
Мило ше вић и њего ви саи гра -
чи од почет ка су заи гра ли јако,
с јасном пору ком да у овом
мечу желе да оства ре први ово -
се зон ски три јумф. Без вели ких
про бле ма Борац је сти гао до
осет не пред но сти од 2:0 у сето -
ви ма, а онда је насту пио пери -
од игре који је при пао одбој ка -

– онај са црве но-белим дре со -
ви ма, а у фини шу сета, при
резул та ту 10:20, на пар ке ту је
заи гра ла ком плет на дру га
поста ва Црве не зве зде.

Први тре нер Дина ма Нико ла
Јер ко вић на рас по ла га њу је имао
сле де ћи састав: Јова на Симић,
Сања Ђур ђе вић, Мили ца Јова -
но вић, Сара Павло вић, Јана Ћук,
Даша Миха и ло вић, Мили ца
Шорак, Бјан ка Пет ко вић, Вања
Симе у но вић, Олга Јејић, Тија на
Стој ко вић, Дра га на Мар ко вић и
Тија на Митро вић.

Иду ћег викен да „лави ца ма”
пред сто ји још тежи зада так.
Путу ју у Руму, на мег дан са
шам пи о ном држа ве, Визу ром.

Тре ћа рун да шам пи о на та
одр жа на је и у Првој одбој ка -
шкој лиги. После два почет на
пора за Борац из Стар че ва је

ши ма ВГСК-а. Дома ћи ни су
успе ли да сма ње резул тат, а
потом је усле дио четвр ти, нај -
у збу дљи ви ји сет у мечу. Гра ди -
штан ци су води ли, желе ли су
изјед на че ње, али Бојан Познић
и њего ви дру го ви то нису
дозво ли ли. Борац је играо ста -
ло же но, мада под вели ким
при ти ском и импе ра ти вом
побе де... Поен по поен, Стар -
чев ци су успе ли да пре о кре ну
резул тат и да на кра ју осво је
сва три бода.

То је важан три јумф за све
љуби те ље игре пре ко мре же у
нашем гра ду, па и за сам одбој -
ка шки спо рт. У неде љу, 5.
новем бра, Борац у Хали спор -
то ва на Стре ли шту доче ку је
Мла де но вац. Уз подр шку с
три би на, бодо ви се лак ше
осва ја ју...

Наш сугра ђа нин, истак ну ти
ММА борац Мар ко Рада ко вић
оства рио је још један вели ки
успех. У све ту овог, све попу -
лар ни јег спо р та Пан че вац је
познат и као „ловац на гла ве”,
а упра во про шлог викен да још
јед ном је оправ дао свој нади -
мак.

На вели ком тур ни ру одр жа -
ном у немач ком гра ду Кар -
лсру еу Мар ко Рада ко вић је
оства рио шесту про фе си о нал -
ну побе ду. Овог пута савла дао
је Мила на Мила ка, већ у првој
рун ди, тако зва ним гуше њем,
па је још јед ном потвр дио да
је спре ман за сам врх европ ске
ММА сце не.

Доказ за то је и дво го ди шњи
уго вор који је Мар ко пот пи сао
с немач ким тимом „Cobras
Management”, који ће даље
бри ну ти о њего вој кари је ри.
Пла но ви су вели ки, а амби ци -
је нај ви ше. Рада ко ви ћу уско ро

пред сто ји први напад на појас
шам пи о на неке од немач ких
ММА орга ни за ци ја, које важе
за нај бо ље на Ста ром кон ти -
нен ту.

– Захва лио бих сво јој цело -
куп ној еки пи, коју чине ММА
тим „Цар Душан Сил ни”, удру -
же ње „Срп ска Спар та” из
нашег гра да, ММА ака де ми ја
Пан че во, „Cobras Management”
и „Fit Sport Health & Fitness
Club”, али и свим при ја те љи -
ма и нави ја чи ма који су ми
пру жа ли огром ну подр шку.
Иде мо даље, оче ку је нас мно -
го посла и надам се круп ни
кора ци напред у кари је ри.
Нарав но, с мојим тимом, који
је до сада био непо гре шив –
рекао је Мар ко Рада ко вић по
поврат ку из Немач ке.

На тур ни ру у Кар лсру еу
насту пио је и Алек сан дар Тер -
зић, који је тако ђе оства рио
побе ду.

ВЕЛИ КИ ММА ТУР НИР У НЕМАЧ КОЈ

РАДА КО ВИЋ СПРЕ МАН ЗА ЕВРОП СКИ ВРХ

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

КЛИНЦИ „ОСВОЈИЛИ” ЗРЕЊАНИН

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У КРО СУ

НАЈ ЛЕП ШИ ПОКЛОН 
ЗА ВЕЛИ КИ ЈУБИ ЛЕЈ

Прво коло Лиге пионира, каде-
та и млађих јуниора Војводи-
не, у којем је наступило 150
такмичара из 17 клубова, одр-
жано је прошлог викенда у
нашем граду. Подмлађени
судијски кадар Стрељачке дру-
жине „Панчево 1813” успешно
је спровео цело такмичење,
које је трајало од 8 до 18 сати,
а одржано је у ваздушној стре-
љани са 22 места у два нивоа.

Од панчевачких такмичара
најуспешнија је била Марија
Алексић, која је с 385 кругова

у гађању из ваздушне пушке
освојила прво место у катего-
рији кадеткиња, а треће место
у категорији млађих јуниорки.
Она је предводила и панчевач-
ку екипу млађих јуниорки које
су освојиле сребрну медаљу, с
1.119 кругова. Поред ње, пуца-
ле су и Анастасија Грујоски и
Ивана Виславски. Девојке су
тако освојиле важне бодове за
финални турнир Лиге Војводи-
не, који ће бити одржан у мар-
ту 2018. године. Бодове су зара-
дили и Александар Павловић,

који је с 561 кругом заузео пето
место у категорији млађих
јуниора, те Теодора Кондић,
која је била четврта пионирка
са 175 кругова, као и екипа пио-
нирки, која је освојила шесто
место уз помоћ дебитанткиња
Иве Ракоњац и Ане Марије
Петров.

Током новембра пионири ће
два кола Лиге Војводине одра-
дити у Старој Пазови и Инђи-
ји, а млађи јуниори имаће
наредно искушење у Врбасу,
почетком децембра.

С ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ СТРЕЛАЦА

МАРИЈА АЛЕКСИЋ НАЈУСПЕШНИЈА



У Меди ја цен тру ста ди о на
„Рај ко Митић” пот пи сан је уго -
вор изме ђу ФК-а Црве на зве -
зда из Бео гра да и ФК-а Мун -
ди јал из Пан че ва о сарад њи
два ју клу бо ва. Пот пи си ва њу су,
испред ФК-а Црве на зве зда,
при су ство ва ли пред сед ник
Све то зар Мија и ло вић, дирек -
тор омла дин ске шко ле Дра ган
Мла де но вић и коор ди на тор
Вла ди мир Цви је ти ћа нин, а
испред ФК-а Мун ди јал Сини -
ша Раду ло вић.

Пред сед ник „црве но-белих”
Све то зар Мија и ло вић поздра -
вио је поче так нове сарад ње и

поже лео да Мун ди јал „про из -
ве де” мно го буду ћих фуд бал -
ских асо ва, на вели ку радост
Црве не зве зде, у нади да ће
неко од тих деча ка, који ула зе
у свет фуд ба ла, поста ти и прво -
ти мац „црве но-белих”.

– Тру ди мо се да пот пи су је -
мо уго во ре са озбиљ ним шко -
ла ма које су до сада пока за ле
резул та те у раду с мла ђим
кате го ри ја ма. Наша омла дин -
ска шко ла има свој циљ од кога
неће оду ста ти. То је ства ра ње
игра ча за први тим и у том
про це су вео ма бит на кари ка
јесу и шко ле фуд ба ла – рекао

је дирек тор омла дин ске шко -
ле Црве не зве зде Дра ган Мла -
де но вић.

ФК Мун ди јал из наше га гра -
да дока зао се у раду с мла ђим
кате го ри ја ма, а да су људи из
тог колек ти ва на пра вом путу,
упра во пока зу је пот пи си ва ње
уго во ра о сарад њи с нашим
нај тро феј ни јим клу бом.

– За нас је ово пре све га
вели ка част, али и потвр да ква -
ли тет ног рада с мла ђим кате -
го ри ја ма. Дра го нам је да су
чел ни ци Црве не зве зде то уви -
де ли. Пред нама је сада оба ве -
за да свој ква ли тет подиг не мо

на виши ниво. Оно што је нама
нај бит ни је, јесте да су нај ве ћи
добит ни ци овог уго во ра упра -
во деча ци, чла но ви нашег клу -
ба, који ће у будућ но сти има ти
јасно дефи ни сан фуд бал ски
пут – иста као је Сини ша Раду -
ло вић.

Фуд бал ски клуб Мун ди јал је
на пра вом путу...

СПОРТ
Петак, 3. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Рума: ВИЗУРА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ
недеља, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Нови Сад: НОВИ САД – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Пирот: ПИРОТ–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ
субота, 19 сати
Б. Н. Село: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА
недеља, 20 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА
субота, 15.30
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОР
субота, 18 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–БНС
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА
недеља, 18.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДУНАВ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (Ц)
Б. Н. Село: СЛОГА–ПАРТИЗАН
Б. Црква: БАК–БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 0:3

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ 1:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС 21:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Вршац: МЛАДОСТ–ДОЛОВО 21:30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ 37:24
Јабука: ЈАБУКА–ГРАДНУЛИЦА 23:14
мушкарци

Тител: ТИТЕЛ – ОРК ПАНЧЕВО 25:26

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ 85:94

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК 83:85

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК 93:86
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО 62:72

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОЏАЦИ 1:0
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА 1:1
Селеуш: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К) 3:1
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА 2:3
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (ЦЦ) 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–СЛАВИЈА 1:0
Дебељача: СПАРТАК 1911 – ГЛОГОЊ 4:1
Сефкерин: ТЕМПО–МЛАДОСТ 2:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Гај: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО 1:0
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ 2:2
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Dawson

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кц7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Мета лац срећ ни ји 
и спрет ни ји

Изгу био и Крис-крос

Утак ми ца ма тре ћег кола про -
шлог викен да је наста вље на
првен стве на трка за бодо ве у
Кошар ка шкој лиги Срби је.
Тамиш је имао вео ма тежак
зада так, јер је играо про тив
Метал ца из Ваље ва, а дуел у
Хали спор то ва на Стре ли шту
пра ти ло је око 200 гле да ла ца.
Био је то сусрет два ју при лич -
но изјед на че них тимо ва, али
побе да је при па ла еки пи која
ју је у субо ту уве че више желе -
ла: Тами ш–Ме та лац 85:94, по
четвр ти на ма 19:24, 16:17, 27:26
и 23:27.

Ова утак ми ца је нео бич но
поче ла. У прва два мину та није
било коше ва, а онда су „пале”
две „трој ке”, по јед на у сва ки
кош. Прва четвр ти на про те кла
је у доми на ци ји госту ју ћег
тима, који је, пре све га, био
мно го пре ци зни ји. Чак пет
„трој ки” пости гли су кошар ка -
ши Метал ца у првом делу
сусре та, наспрам јед не коју је
имао Тамиш.

Тре нер пан че вач ког тима
Бојан Јови чић запо чео је дру гу
четвр ти ну са два плеј меј ке ра, па
су у игри били и Соча нац и
Илкић, али је цен трал на фигу -
ра на тере ну био Сте фан Савић.
Са два пре ци зна шута с дис тан -
це, овај момак је допри нео да се
Тамиш резул тат ски при бли жи
Ваљев ци ма, а онда су за три пое -
на били пре ци зни и Митро вић
и Вит ко вић, па је на сема фо ру

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

БОДО ВИ ОТИ ШЛИ У ВАЉЕ ВО„СПЕНС” ЈЕ МАЛИ 

ЗА КОЛО СЕ УМ
У ново сад ској хали „Спенс”
про шлог викен да одр жан је
тур нир у теквон ду, познат под
нази вом „Вој во ди на опен”. На
том пре сти жном над ме та њу
уче ство ва ла су 434 бор ца из 42
клу ба из пет зема ља. Пан че вач -
ки Теквон до клуб Коло се ум
пред ста вио се са 23 так ми ча -
ра, који су осво ји ли 21 меда -
љу. Наши сугра ђа ни су били
одлич ни и у екип ном делу так -
ми че ња, па су у укуп ном пла -
сма ну зау зе ли тре ће место.

Злат на одлич ја су заслу жи -
ли: Мили ца Недел ков ски,
Миња Бојо вић, Мари ја Стој -
ков ски, Анђе ла Шешум, Лука
Бабић, Тара Милен ко вић и
Иван Матић. Сре бром су се
оки ти ли: Ена Мар ко вић, Нико -
ла Реса но вић, Лара Бокун,
Мили ца Матић, Лука Ран ђе ло -
вић, Вања Миче вић, као и тим
у фор ма ма. Брон за на одлич ја
су осво ји ли: Андреа и Алек са
Дра го је вић, Уна Ковач, Мар ко
Було ван и Мар ко Андо нов ски.

У екип ном делу су пио ни ри
Б, јуни о ри Б и јуни о ри А осво -
ји ли нај сјај ни ја одлич ја. За нај -
бо ље так ми ча ре на тур ни ру
про гла ше ни су Иван Матић
(пио нир Б), Мари ја Стој ков ски
(јуни ор Б) и Мили ца Недел -
ков ски (јуни ор А).

БОГАТ ВИКЕНД
Такмичари Карате клуба Мла-
дост из нашега града учество-
вали су на два квалитетна тур-
нира прошлог викенда.

На Купу Раковице у Београ-
ду, у конкуренцији 600 бораца
из пет земаља, златне медаље
освојили су Тара Ђурђевић,
Сара Жунић и тим кадеткиња
у борбама (Анђелина и Анаста-
сија Јаредић и Јована Новаков).
Сребром се окитила Јована
Новаков, а бронзе су зарадиле
Анастасија и Анђелина Јаредић
и Тамара Гавриловић.

Млађе категорије КК-а Мла-
дост наступиле су у недељу, 29.
октобра, на „Купу ослобођења”
у Пожаревцу, где су у укупном
пласману заузеле треће место.

Највредније трофеје су зара-
дили: Драгана Мацура, Ната-
ша Пап Марковић, Катарина
Петровић, Миљана Романов,
Миљана Тодоровић и Брани-
слав Срећков. Сребрна одлич-
ја су заслужили: Маша Јованов,
Милица Јелисијевић, Драгана
Мацура, Миљана Романов и
Дејана Ивановић, а бронзана:
Јана Стошић, Наташа Пап
Марковић, Катарина Петро-
вић, Миљана Тодоровић и
Филип Јевтић.

Такмичари су наступали и у
катама и у борбама.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

заси јао резул тат 32:33. Гости се
нису збу ни ли, већ су наста ви ли
да гра бе ка свом циљу, а нај ра -
спо ло же ни ји за игру био је иску -
сни Крсто вић. Гости су на одмор
оти шли с пред но шћу од шест
пое на – 35:41.

Први минут дру гог полу вре -
ме на про те као је у доми на ци -
ји гости ју, који су се „одле пи -
ли” на десет пое на раз ли ке
(35:45), а онда је наи шао пери -
од одлич не игре Тами ша. Вит -
ко вић је уба цио „трој ку”, пре -
ци зан је био и Соча нац,

усле ди ла је сјај на одбра на Кне -
же ви ћа, па поен ти ра ње Раи че -
ви ћа... Када је и Ђор ђе вић
поен ти рао за три пое на и изјед -
на чио на 52:52, сви они који -
ма су боје Тами ша бли зу срца,
поми сли ли су да је меч „пре -
ло мљен”. Још када је Илкић
пости гао кош уз фаул, па је
после њего вих сло бод них баца -
ња Тамиш повео са 62:58, наде
у пово љан кона чан исход
поста ле су веће.

Нажа лост, послед њи минут
тре ће четвр ти не и цео послед -
њи пери од меча про те кли су у
зна ку еки пе из Ваље ва. Раз и -
грао се Алек сан дар Васић, који
је пога ђао кош дома ћи на из
свих пози ци ја, а резул тат у
корист гости ју само је
„растао”...

– Зна ли смо да је Тамиш
одли чан тим, са сјај ним тре не -
ром. Дошли смо на утак ми цу
добро при пре мље ни, а при том
смо има ли и вели ки број рас -
по ло же них игра ча. Ово је вели -
ка побе да за нас, јер је госто -
ва ње у Пан че ву увек неу год но
– рекао је Бојан Крсто вић,
један од нај бо љих кошар ка ша
Метал ца.

У табо ру дома ћег тима није
било места за задо вољ ство.

– Чести там гости ма на побе -
ди. Зна ли су шта хоће од првог
момен та. Ми смо игра ли сла бо,
без енер ги је. Ово  је наша нај -
ло ши ја утак ми ца од када смо
на оку пу. Мета лац је играо хра -
бро, а пошто сре ћа пра ти хра -
бре, зато су њего ви игра чи и
пога ђа ли наш кош из свих пози -
ци ја. Наста вља мо да ради мо,
потреб но је вре ме да се еки па,
у којој има девет нових игра ча,
уком по ну је. Тра жи ће мо „брејк”
негде на стра ни, јер је сва ки
ова кав пораз врло тежак – иста -
као је Бојан Јови чић.

У петом колу Прве реги о нал -
не лиге пора же ни су и кошар -
ка ши Крис-кро са. Они су на
свом тере ну уго сти ли Хај дук из
Куле, од ког су изгу би ли са
83:85, по четвр ти на ма: 18:21,
20:12, 23:27 и 22:25.

Пан чев ци су изгу би ли прак -
тич но већ доби је ну утак ми цу.
Шест секун ди пре кра ја Крис-
крос је имао три пое на раз ли -
ке, али је Хај дук казнио сму -
ше ност дома ћи на у послед њим
тре ну ци ма сусре та и на кра ју
је успео да три јум фу је.

МУН ДИ ЈАЛ РАМЕ УЗ РАМЕ С ЦРВЕ НОМ ЗВЕ ЗДОМ

ЗА ЈАСНУ БУДУЋ НОСТ ДЕЧА КА

Стране припремио

Александар
Живковић
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Нико ла Андрић,
сред њо шко лац:
     
– Мало ћу дуже 
спа ва ти. Учи ћу 
за шко лу, 
а виде ћу се 
и с дру штвом. 

Божи дар Јовић,
сред њо шко лац:
     
– Иза ћи ћу 
с дру га ри ма. 
Већи ну вре ме на 
ћу про ве сти 
за „ком пом”, 
игра ћу неку игри цу. 

Мари ја 
Милен ко вић, 
сред њо школ ка: 
     
– Виде ћу се с мом ком 
и ићи ћу у био скоп 
са сестром.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?М. Димитрић

Рад

Тру ди мо се да ради мо.

Ради мо и тру ди мо се...

И види мо само црне руке

док се лага но кроз

јутар ње сиви ло

кре ће мо.

Иде мо...

Труд

Тру ди мо се да сиви ло обо ји мо.

Нај ви ше због наше деце.

Да нам боје зами ри шу

на детињ ство.

И онда спо кој

пре не се мо на сутра.

Одлазак

Тру ди мо се да не оде мо.

Лако.

Тешко је оти ћи,

исто као и гле да ти

одла зак.

У тим тре ну ци ма

само уз наду може

све да зами ри ше

на добар рад, труд и одла зак.

ОТВО РЕ НО ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ВОЖЊИ ЗАПРЕ ГА

МИЛАН ГАКО ВИЋ ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН

Наци о нал ни савез за коњич ки спо рт
одно сно Савез за коњич ки спо рт Срби -
је за олим пиј ске и ФЕИ дисци пли не у
сва ком колу првен ства деле ги рао је
међу на род ни судиј ски коле ги јум, као
и нај бо ље свет ске уре ђи ва че мара тон -
ских ста за и пре пре ка.

Члан КК-а Кре мен из Пан че ва
Милан Гако вић је сјај ном, пре ци зном,
брзом и уве жба ном вожњом, с коњи -
ма Гусом, Харол дом и Фико ле том,
зау зео дру го место у укуп ном пла сма -
ну. Побе ди ла је Тере за Кере стеш са

ерге ле Келе би ја, ово го ди шња уче сни -
ца Свет ског првен ства. Тре ће место је
зау зео Оли вер Бун форд.

Мила ну Гако ви ћу сле де ће годи не
пред сто ји Бал кан ски шам пи о нат у
вожњи запре га, који ће у парт нер ству
с међу на род ном коњич ком феде ра -
ци јом и Саве зом за коњич ки спо рт
Срби је бити одр жан на ерге ли Ста ри
Тамиш. То ће ујед но бити и ква ли фи -
ка ци о но над ме та ње за Свет ско првен -
ство 2019. годи не.

A. Живковић

Такмичење трајало
пет месеци

Следи Балканско првенство

Завр ше но је ово го ди шње Отво ре но
првен ство Срби је у вожњи запре га,
које је тра ја ло од 12. маја до 22. окто -
бра. Одр жа но је пет кола, а у првом и
послед њем биле су засту пље не дисци -
пли не А, Б и Ц, одно сно дре сур на
вожња запре га, пре ци зна вожња кроз
чуње ве и мара тон ска вожња. Бори ли
су се нај бо љи воза чи у Срби ји у
вожњи запре га, по свим пра ви ли ма
међу на род не коњич ке феде ра ци је.

Про шлог викен да је наста -
вље но над ме та ње у Супер Б
лиги за руко ме та ши це, у
окви ру кога су девој ке ЖРК
Пан че ва на свом тере ну
одме ри ле сна гу с Врба сом.
Гошће су на Стре ли ште
дошле као апсо лут ни фаво -
ри ти, иако се то на полу -
вре ме ну није осе ти ло.
Ипак, њихов ква ли тет
дошао је до изра жа ја у
настав ку меча: ЖРК Пан -
че во – Врбас 21:30 (11:11).

Девој ке које пред во ди
тре нер Мар ко Крстић сјај -
но су запо че ле овај дуел.
Игра ле су чвр сто у одбра -
ни, Сања Павло вић је сјај -
ним интер вен ци ја ма на
голу дава ла додат ну сигур -
ност сво јој еки пи, а ефи ка -
сно шћу се исти ца ла Неве на

Џелај ли ја, која је подр шку
има ла у Све тла ни Ничев -
ски и Мари ји Мили ће вић.

У прва 24 мину та све је
ишло „као под ма за но”, бар
када је дома ћи тим у пита -
њу, па су дома ће има ле

пред ност и од чети ри гола
(11:7). А онда се одјед ном
све пре о кре ну ло. Гошће су
про мени ле одбра ну, а дома -
ће су поче ле да гре ше... Да
није било сјај них интер вен -
ци ја Сање Павло вић, Врбас

је већ на одмор могао да
оде с пред но шћу.

У дру гом полу вре ме ну
као да је играо само један
тим – онај из Врба са.
Гошће су пости за ле лаке
голо ве, па су без вели ких
про бле ма на кра ју сти гле
до убе дљи вог три јум фа.

ОРК Пан че во је наста вио
да ниже побе де у Дру гој
лиги „Север”. Наши сугра -
ђа ни су про шлог викен да у
Тите лу побе ди ли исто и ме -
ног дома ћи на са 26:25.

Нај е фи ка сни ји у редо ви -
ма пан че вач ке еки пе  били
су Лац ко, Павло вић и Џам -
то ски.

ОРК Пан че во је на првом
месту на табе ли са ско ром
од шест побе да и јед ним
пора зом. A. Ж.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ПАН ЧЕВ КЕ ПОВЕ ЛЕ, ПА СТА ЛЕ

Ових дана су на адре су Атлет ског клу -
ба Тамиш при сти гле лепе вести.
Директ но из кан це ла ри је АСС-а сти -
гла је зва нич на листа рекор да Срби је
за 2017. годи ну, на којој се нала зе и
два атле ти ча ра Тами ша.

У кате го ри ји деча ка до четр на ест
годи на у дисци пли ни брзо хода ње на
1.000 м на атлет ском ста ди о ну за
рекор де ра је про гла шен Сте фан
Лазић, с резул та том који изно си пет
мину та и 14 секун ди. У истој кате го -
ри ји, у истој дисци пли ни, али у брзом
хода њу на путу, нови рекор дер наше
земље је Алек са Нер ти ца, с резул та -
том од пет мину та и 18 секун ди.

АСС је на листу кате го ри са них так -
ми ча ра увр стио и тро је атле ти ча ра

Тами ша. Поред Јеле не Васи ље вић,
која већ има кате го ри за ци ју АСС-а
(први пио нир ски раз ред), кате го ри -
са ни су и Сте фан Лазић (дру ги јуни -
ор ски раз ред) и Сања Марић (први
пио нир ски раз ред).

АК Тамиш посеб но захва љу је Град -
ској упра ви Пан че ва и гра до на чел ни -
ку Саши Павло ву на подр шци.

На вели ком кро су на коме су уче -
ство ва ли каде ти Вој не ака де ми је, над -
ме та ла се и Алек си ја Коцић, члан АК-
а Тамиш, која је у трци на 2.000
мета ра осво ји ла злат ну меда љу у кон -
ку рен ци ји сени ор ки.

За одлич не резул та те атле ти ча ра
Тами ша нај за слу жни ји је тре нер
Зоран Коцић. A. Ж.

НОВО СТИ ИЗ АК-а ТАМИШ

РЕКОР ДЕ РИ У БРЗОМ ХОДА ЊУ


