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да СПС и СНС чи не ко а ли ци ју на ло -
кал ном ни воу?

– Та ко је. СПС и СНС су у ко а ли ци -
ји на ло кал ном ни воу. На шим ис тра -
жи ва њем ко је је спро ве де но у ја ну а ру
по ка за ло се да пре ко 70 од сто гра ђа -
на сма тра да смо ми би ли и ра ни је у
ко а ли ци ји на ни воу гра да, што ни је
би ла исти на. По тру ди ли смо се да
њи хов ни во ин фор ми са но сти о де ша -
ва њи ма у ло кал ној по ли ти ци оста не
не так нут, али овај пут са уче шћем у
вла сти.

l Да ли су гра ђа ни до вољ но оба ве -
ште ни о функ ци ја ма ко је има Град -
ска упра ва?

– Из мог лич ног уви да ве ћи на гра -
ђа на не ма пред ста ву ка ко Град ска
упра ва функ ци о ни ше. Од ка да сам
по стао већ ник, чест је слу чај да ме
при ја те љи и по зна ни ци пи та ју да им
„сре дим” не ку њи хо ву же љу ве за ну за
ко му на ли је, гра ђе ви ну, по љо при вре -
ду и слич но. Ре ал ност је да Град ска
упра ва има 16 сек то ра, не ра чу на ју ћи
по ли тич ке ор га не по пут Скуп шти не
гра да. Сва ки сек тор има сво ју над ле -
жност и пред мет де ло ва ња. Мој по -
сао је да убр за вам ко му ни ка ци ју и
про це ду ре ко је се де ша ва ју из ме ђу
тих сек то ра, а већ ни ци до но се од лу ке
за јед нич ки на Град ском ве ћу, под па -
тро на том гра до на чел ни ка. Функ ци о -
ни са ње гра да је ком плек сан си стем,
ком плек сни ји је од мо дер ног ау то -
мо би ла, а мој по сао је да тај си стем
до ве дем у за до во ља ва ју ће ста ње ка ко
би се од лу ке Ве ћа аде кват но спро во -
ди ле у де ло, а гра ђа ни би ли за до вољ -
ни и на вре ме услу же ни.

l С об зи ром на то да сте со ци о лог
по обра зо ва њу, ка ко ће вам то по мо -
ћи на но вом ан га жма ну?

– Со ци о ло ги ја је ши рок по јам. Мо -
ја сре ћа је да сам ди пло ми рао со ци о -
ло ги ју ра да и рад них ор га ни за ци ја,
та ко да по сао ко ји оба вљам од го ва ра
мом ужем усме ре њу из јед не за и ста
ши ро ке обла сти дру штве них на у ка.
Со ци о ло ги ја се ба ви дру штве ним по -
ја ва ма и као та ква за ла зи у по ље ис -
тра жи ва ња мно гих ху ма ни стич ких
на у ка, а по не кад чак и при род них.
При мер то га је ки бер не ти ка, ко ја је
пре кон сти ту и са ња име на но си ла
рад ни на зив ма те ма тич ка со ци о ло -
ги ја. Со ци о ло зи су до бро упо зна ти са
еко но ми јом, кул ту ром, по ли ти ком,
со ци јал ном пси хо ло ги јом и па то ло -
ги јом, кри ми но ло ги јом, ра зним вр -
ста ма по сма тра ња дру штва од ми кро
до ма кро осно ва, а по сто ји и по се бан
пред мет ко ји се зо ве со ци о ло ги ја
гра да, та ко да мо гу да ка жем да имам
ба рем осно ве из ко јих мо гу да цр пим
са мо по у зда ње при вр ше њу функ ци је
град ског већ ни ка. Је ди но зна ње ко је
ми не до ста је за оба вља ње овог по сла
– а ни сам имао при ли ке да се с њим
су срет нем на сту ди ја ма – је сте пра во.
По што је си стем град ске упра ве стро -
го де фи ни сан за ко ни ма и про це ду ра -
ма, што је област ко ја при па да прав -
ни ци ма, то је не што што ћу учи ти у
хо ду, а ту је и прав на слу жба ко ја је
над ле жна да сва ко де ло ва ње бу де у

скла ду са за ко ни ма, та ко да имам с
ким да се кон сул ту јем.

l Шта на ме ра ва те да пр во учи ни те?
– Осим што да јем фи ло зоф ске ин -

тер вјуе ло кал ним ме ди ји ма, по чео
сам већ да ра дим свој по сао. Наш на -
род има из ре ку: „Ри ба смр ди од гла -
ве”. То је ру ска из ре ка, али смо је ми
по ло вич но пре не ли, пу на вер зи ја
гла си: „Ри ба смр ди од гла ве, а чи сти
се од ре па”. Пр во што сам учи нио је -
сте ме ре ње фре квент но сти ко ри сни -
ка услу жног цен тра ко је се на ла зи у

при зе мљу и де фи ни са ње пе ри о да да -
на ка да је нај ве ћа гу жва. У том пе ри -
о ду, у са рад њи с на чел ни цом Град ске
упра ве, по тра жи ће мо до бро вољ це
ко ји би сво јим ко ле га ма из услу жног
цен тра при те кли у по моћ, а гра ђа ни -
ма омо гу ћи ли да у што кра ћем мо гу -
ћем ро ку до ђу до за по сле ног ко ји им
је по тре бан. Дру га ствар је сте ана ли -
за свих зах те ва ко је гра ђа ни пре да ју
Град ској упра ви, да ви ди мо да ли
баш све мо ра да се по пу ња ва руч но,
је ли баш све оба ве зно и да ли то ли ка
ко ли чи на па пи ра мо ра да се тро ши
на днев ној ба зи. Пре ки ну ли сте ме у

том ра ду овим ин тер вју ом, али већ
са да имам не ке кан ди да те ко ји ми
из гле да ју да су зре ли за јед ну озбиљ -
ну ре ор га ни за ци ју. То ком тог ру дар -
ског по сла уста но ви ћу обра сце ра да
ко је ћу он да и да ље при ме њи ва ти све
док не до ђем до отво ре не те ра се на
де ве том спра ту Град ске упра ве.

l Ка ко ће те по мо ћи пан че вач ком
IT сек то ру?

– Био сам пр ви осни вач IT хaба у
Пан че ву, ко ји се звао „Про стор”. Ту
сам сте као дра го це на ис ку ства ко ја
пла ни рам да при ме ним у да љем ра -
ду. За IT сек тор бит на је ин фра струк -
ту ра – брз ин тер нет и ње го ва до ступ -
ност, при сту пач ност ра чу на ра – и
обра зо ван ка дар. Пр ви услов код нас
је за до во ља ва ју ћи у од но су на оста -
так др жа ве, фак тич ки Пан че во је у
вр ху по бр зи ни ин тер не та и ње го вој
при сту пач но сти. Што се дру ге став ке
ти че, ми као град не ма мо ви ше и ви -
со ко обра зо ва ње ко је се ба ви IT сек -
то ром, али мо је ис ку ство го во ри да је
осно ве та квих зна ња нај бо ље сте ћи

још у основ ној шко ли, а у сред њој их
кон сти ту и са ти у ме ри ко ја је до вољ на
за за по сле ње. На ту те му имам за и ста
до ста иде ја, али бих ипак пр во о то ме
при чао са чла ни цом Ве ћа за ду же ном
за обра зо ва ње, па бих их тек он да
пред ста вио ме ди ји ма. У по слов ном
сми слу, за и ста ве ли ки број Пан че ва -
ца ра ди у Бе о гра ду у IT сек то ру. На -
рав но да би би ло вр ло при јат но ка да
би се не ке ве ли ке ком па ни је по ја ви -
ле у на шем гра ду, али то је те ма ко -
јом се мо ра ба ви ти Град ско ве ће у

цели ни. Ова те ма ће ма ло при че ка ти,
ја за по че так мо рам да уна пре дим
си стем Град ске упра ве, ка ко би он су -
тра успе шно мо гао да ре а ли зу је све
го ре по ме ну то.

l Ка ква је ва ша ви зи ја Пан че ва за
че ти ри го ди не?

– Во лео бих да Пан че во за др жи
шарм јед ног ма њег гра да у ко ме је мо -
гу ће има ти ши рок круг по зна ни ка,
али и да по сто ји мо гућ ност да увек
упо зна те но во све же ли це. Ако по гле -
да мо про јек то ва на на се ља у су бур ба -
ним зо на ма Ва шинг то на, ви ди мо да
она до се жу до 75.000 ста нов ни ка. У

тим гра до ви ма на ла зе се се ди шта
кључ них аме рич ких кор по ра ци ја, као
што су „Ло кид Мар тин” или „Страт -
фор”. Да кле, мо ја ви зи ја Пан че ва је -
сте да ово оста не је дан град сред њег
оби ма чи је је ста нов ни штво ква ли тет -
но обра зо ва но, има вр ло при стој не
пла те, и да град омо гу ћа ва сво јим ста -
нов ни ци ма да се мак си мал но оства ре
у сфе ра ма сво јих ин те ре со ва ња. У
сва ком озбиљ но ор га ни зо ва ном гра ду
у ко јем сам био ло кал на са мо у пра ва и
др жа ва су не ви дљи ве за гра ђа не, си -
стем функ ци о ни ше, гра ђа ни има ју
вре ме на да се по све те сво јим ин те ре -
со ва њи ма, а не да узи ма ју да не го ди -
шњег од мо ра ка ко би из ва ди ли не ки
па пир ко ји на кра ју да на ни ко ме за -
пра во не тре ба. Ако на кра ју свог ман -
да та уште дим ма кар је дан дан би ро -
крат ских за вр зла ма гра ђа ни ма, на ни -
воу гра да то је око 200 го ди на пла ће -
них или сло бод них да на. Ја бих ти ме
био са свим за до во љан, а све пре ко то -
га не ка оста не за не ки дру ги ин тер вју.

С. Трај ко вић

На сед ни ци Скуп шти не гра да 21. ав -
гу ста фор ми ра но је и но во Град ско
ве ће. Ње гов са став је по знат, а у очи
су упа ле две чи ње ни це: по сто ји но ви
ре сор – за ло кал ну са мо у пра ву и ин -
фор ма ци о не тех но ло ги је – на чи јем
је че лу Жар ко Да кић, ко ји је члан
СПС-а. То на во ди на за кљу чак да су
се со ци ја ли сти вра ти ли на власт у ло -
кал ним окви ри ма.

Раз го ва ра ли смо с Да ки ћем о број -
ним те ма ма ва жним за функ ци о ни -
са ње гра да.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ре сор ко ји пре у зи ма те
до са да ни је по сто јао. Чи ме ће се ба -
ви ти већ ник за ло кал ну са мо у пра ву и
ин фор ма ци о не тех но ло ги је?

ЖАР КО ДА КИЋ: Ре сор ни је по сто -
јао на ни воу град ске упра ве, али по -
сто ји на ре пу блич ком ни воу. Ло кал -
на са мо у пра ва се ба ви функ ци о ни са -
њем си сте ма, струк ту ром рад не ор га -
ни за ци је и ње ним функ ци о ни са њем
у ло ка лу, али и ко му ни ка ци јом са ор -
га ни ма По кра ји не и Ре пу бли ке. Дру -
гим ре чи ма, ба ви мо се ор га ни за ци -
јом ад ми ни стра ци је; ускла ђу је мо
про це ду ре, про пи се и за ко не на та кав
на чин да не оп те ре ћу ју ка ко за по сле -
не, та ко ни гра ђа не на ко је се, с тех -
нич ке стра не, од но се. Ин фор ма ци о -
не тех но ло ги је се пре вас ход но за сад
од но се на тех нич ку слу жбу ин фор -
ма ти ке, без ко је да нас ни је мо гу ће
одр жа ва ти го ре по ме ну те став ке. Жи -
ви мо у до ба убр за не ди ги та ли за ци је,
до бар део ин сти ту ци ја до био је свој
пре фикс Е, што се од но си на ко ри -
шће ње услу га пу тем ра чу нар ских
тех но ло ги ја. Мој по сао је да ускла -
дим ло кал не ин сти ту ци је с трен до -
ви ма функ ци о ни са ња ко је нам на -
пред не тех но ло ги је омо гу ћа ва ју. По -
што ова кав ре сор до са да ни је по сто -
јао, цео тај по сао је оста јао у ва ку у му
ло кал них над ле жно сти, та ко да се у
прак си то сво ди ло на лич ни ен ту зи -
ја зам се кре та ра оде ље ња и за по сле -
них. Ло кал не са мо у пра ве по при лич -
но се раз ли ку ју по на чи ну на ко ји
оба вља ју свој по сао, а са да ће мо ра ти
да ускла де сво је де ло ва ње с про пи си -
ма и трен до ви ма Ре пу бли ке.

l Шта то зна чи за гра ђа не?
– За гра ђа не то мо же зна чи ти са мо

убр за ва ње про це ду ра и бо љу ко му ни -
ка ци ју с др жа вом. Мој ре сор ни је ви -
дљив гра ђа ни ма, он по чи ње та мо где
не ки зах тев, жал ба или уве ре ње из
ру ку гра ђа на пре ђе праг шал те ра. Ја
за по сле ни ма не го во рим шта ће да
ра де, већ ка ко ће то да ура де, ту сам
да убр за вам тех ни ка ли је, олак ша вам
им по сао и да се „ре шим” не по треб -
них ко ра ка и став ки у си сте му. Ако
би смо упо ре ди ли оста ле већ ни ке с
во за чи ма „фор му ле 1”, они за у зи ма ју
уло гу во за ча, док је мој по сао чи сто
ме ха ни чар ски. Иза сва ког шам пи о на
мо то-тр ка сто ји вр ло спо со бан тим
ме ха ни ча ра и оста лог осо бља ко ји су
му омо гу ћи ли да не сме та но по ка же
свој та ле нат.

l Члан сте СПС-а. Ка жи те нам не -
што о свом по ли тич ком ан га жма ну.
Ва шим ула ском у Ве ће по ка за ло се
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Сви мо же мо
у Бра зил!

Мно го то га нас ти шти ових да -
на на гло бал ној сце ни и до при -
но си све оп штој гун гу ли ко јој је
свет из ло жен у по след ње вре -
ме. По ред ра зних (не)ви дљи -
вих су ко ба, ве ро ват но би нај ви -
ше тре ба ло да нас за бри не ба ук
еко ном ског сло ма, умно го стру -
чен од на стан ка ко ро не, па го -
то во да не ма ио ле не за ви сни јег
и еми нент ни јег ана ли ти ча ра
ко ји та кву мо гућ ност по ри че.

У сре ди шту свих тих апо ка -
лип тич них про по ве да ња као да
ис кли ја ва и јед но су шта стве но
пи та ње: да ли је пла не та за кр -
че на на ма, љу ди ма?! Та ко,
мно ги ми сле да је из гле да куц -
нуо час да ла га но ку пи мо пин -
кле и по вла чи мо се са ово зе -
маљ ске сце не. Баш као што су
ди но са у ру си, вла да о ци до пре
ше зде се так ми ли о на го ди на,
про па ли због сво је не зграп но -
сти, чи ни се да и нас че ка слич -
на суд ба пре све га због пре те -
ра не ала во сти од но сно по хле пе
по је ди на ца. Би ли то гло ба ли -
сти, ма со ни, бил дер бер жа ни,
мал те шки со ко ло ви или дру ги
вла да ри из сен ке. Мо жда баш
они пла си ра ју те зу да смо пре -
тр па ли ку глу и да ви ше не ма
ме ста да на њу игла пад не.

Ме ђу тим, ве ро ва ли или не,
пре ма не ким озбиљ ним и ма те -
ма тич ки до ка зи вим ана ли за ма,
не би тре ба ло да ни ових око се -
дам и по ми ли јар ди љу ди пред -
ста вља пре те ра но оп те ре ће ње
за пла не ту и ње не ре сур се.

И, ка жу те про це не, ка да би
се сви љу ди сти сну ли је дан по -
ред дру гог, или по че тво ро на
ква драт, це ло чо ве чан ство би
ста ло на по вр ши ну Ба на та! А
ка да би сва ком чо ве ку био дат
про стор од око хи ља ду ква -
драт них ме та ра, ка ко би сам
про из во дио хра ну, сви би смо
се сме сти ли у Бра зил!

Е, то би за и ста би ло са вр ше -
но бу ду ћи да не ма чо ве ка ко ји
бар јед ном ни је са њао о Ри ју,
на ро чи то у вре ме та мо шњег
кар не ва ла.

И још не што – ти исти про -
це ни те љи на во де да је укуп на
свет ска об ра ди ва по вр ши на то -
ли ка да би се на њој мо гло про -
из ве сти по вр ћа за пре хра ну сто
пе де сет пет ми ли јар ди љу ди!!!

Све у све му, ис па да да би уз
бо љу ор га ни за ци ју и, пре све га,
ма њу грам зи вост не ко ли ци не
по је ди на ца, би ло до вољ но про -
сто ра и хра не за два де сет пу та
број ни је чо ве чан ство.

Ми сли те о то ме...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

НО ВО ЛИ ЦЕ У ГРАД СКОМ ВЕ ЋУ – ЖАР КО ДА КИЋ (СПС)

Градска депонија.

Ових дана

Снимио: Милан Шупица

СИ СТЕМ У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ И IT-jу!

Жарко Дакић
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Ви ше ни шта ни је 
као пре

Пр ва ци у клу па ма
дан ра ни је

Стро га пра ви ла
понаша ња

По че так но ве школ ске го ди -
не, а по себ но по ла зак у шко лу
би ли су тре ну ци ве ли ког уз бу -
ђе ња и ра до сти ка ко за ђа ке,
та ко и за њи хо ве ро ди те ље.
Ме ђу тим, ове го ди не, у усло -
ви ма још увек при сут не епи -
де ми је ко ви да 19, све је дру -
га чи је. Шко ле су се при пре -
ми ле за пр ви дан пр ва ка, ко ји
је овог пу та био дан ра ни је – у
по не де љак, 31. ав гу ста, и ор -
га ни зо ван је до ла зак де це и
ро ди те ља у раз ли чи тим тер -
ми ни ма да се упо зна ју са шко -
лом и учи те љи ма.

И сам 1. сеп тем бар, ка да су
сви ђа ци кре ну лу пут шко ла,
био је дру га чи ји – ча со ви су
скра ће ни на 30 ми ну та, уз књи -
ге, све ске, олов ке и пер ни це у
учи о ни ца ма су оба ве зне ма -
ске, раз ре ди не ма ју ви ше од
15 уче ни ка и на ста ва се оба -
вља у ви ше сме на. Да кле, ово -
го ди шњи по че так рад не го ди -
не про ти че у зна ку бор бе про -
тив ко ро на ви ру са, па је по ла -
зак у шко лу био дру га чи ји него
ра ни је.

Ка да је о на шем гра ду реч,
све пан че вач ке основ не и

средње шко ле за по че ле су
школ ску 2020/2021. го ди ну у
уто рак, 1. сеп тем бра. Ове го -
ди не су из о ста ли кул тур но-
умет нич ки про гра ми у знак
по др шке и до бро до шли це ђа -
ци ма пр ва ци ма. У мно гим
шко ла ма ни је би ло пе сме, игре,
ре ци та ла, му зич ких та ча ка и
ске че ва у но шња ма. Ти ши на,
ма ске, бо чи це са сред стви ма
за дез ин фек ци ју и стро га
прави ла до че ка ли су но ве

генера ци је у ве ћи ни пан че вач -
ких основ них и сред њих шко -
ла. Ди рек то ри су овог пу та, из
без бед но сних раз ло га, оби ла -
зи ли до шља ке по учиoницама
и го во ри ли им о ва жно сти но -
ше ња ма ски и при др жа ва њу
пра ви ла по на ша ња, а не, ка ко
то обич но би ва, о ва жно сти
обра зо ва ња, школ ској исто ри -
ји, до са да шњим ус пе си ма ђа -
ка, пла но ви ма и бу ду ћим про -
јек ти ма. Хо ло ви и ход ни ци би -
ли су пу сти и, уме сто ко ла жа
и цр те жа, на зи до ве су ока че -
ни пла ка ти упо зо ре ња о ре -
дов ном пра њу ру ку, но ше њу
за штит не опре ме итд. Све у
све му, из о ста ле су све ча не при -
ред бе и рас ко шни ен те ри је ри
– све је би ло под ре ђе но без -
бед но сти и по што ва њу фи зич -
ке дис тан це.

По во дом по чет ка школ ске
го ди не и по ла ска у шко лу но ве
ге не ра ци је ђа ка пр ва ка, гра до -
на чел ник Пан че ва Алек сан дар
Сте ва но вић и Та тја на Бо жић,
чла ни ца Град ског ве ћа за ду же -
на за обра зо ва ње гра да Пан че -
ва, по се ти ли су ОШ „Ми ро слав
Ан тић” у по не де љак, 31. ав гу -
ста. Том при ли ком је гра до на -
чел ник Алек сан дар Сте ва но -
вић по здра вио учи те ље, ро ди -
те ље, ба ке и де ке, као и ђа ке
пр ва ке и по же лео им сре ћан
по ла зак у шко лу.

– Јед на од пр вих оба ве за као
гра до на чел ни ка Пан че ва је сте
до чек на ших ђа ка пр ва ка у ОШ
„Ми ро слав Ан тић”. Овом

прили ком же лим да их по здра -
вим и да по же лим успе шан по -
че так шко ло ва ња свим пр ва ци -
ма, али и оста лим ђа ци ма ко ји
ће од су тра кре ну ти да по ха ђа -
ју на ста ву. У 20 шко ла на те ри -
то ри ји гра да Пан че ва кре ну ће
1.151 пр вак. Град Пан че во је
при пре мио све у скла ду са свим
пре по ру ка ма ко је смо до би ли
од Ми ни стар ства про све те, на -
у ке и тех но ло шког раз во ја, али
и Ми ни стар ства здра вља Ре пу -
бли ке Ср би је, да све про тек не
у нај бо љем ре ду, у скла ду са
епи де ми о ло шком си ту а ци јом.
Та ко ђе, ка ко би ро ди те љи би ли
спо кој ни ји, ва жно је да зна ју
да су обез бе ђе не до вољ не ко -
ли чи не ма ски и свих дез ин -
фек ци о них сред ста ва – ре као
је гра до на чел ник и до дао да је
ло кал на са мо у пра ва на ста ви ла
тра ди ци о нал ну ак ци ју за без -
бед ност де це у са о бра ћа ју.

Он је ис та као да је Град и
ове го ди не, као и ра ни је, по де -
лио све тло ре флек ту ју ће пр слу -
ке пр ва ци ма, ка ко би они би ли
уоч љи ви уче сни ци ма у са о бра -
ћа ју, и по звао све уче сни ке у
са о бра ћа ју да обра те па жњу на
пр ва ке и оста ле уче ни ке, по -
себ но у зо на ма око основ них и
сред њих шко ла.

Ка да је реч о ово го ди шњем
до ма ћи ну тра ди ци о нал не пр -
во сеп тем бар ске све ча но сти, у
пр ви раз ред ОШ „Ми ро слав
Ан тић” упи са ло се 114 ђа ка
прва ка.

З. Ста ни жан

ПО ЧЕ ЛА НО ВА ШКОЛ СКА ГО ДИ НА

ШКО ЛА ПОД МА СКОМ

ПР СЛУ ЦИ ЗА ПР ВА КЕ

У Основ ној шко ли „Жар ко

Зре ња нин” у Ка ча ре ву ор -

га ни зо ван је при јем за уче -

ни ке пр вих раз ре да, а за -

ме ни ца гра до на чел ни ка

Пан че ва Дра га на Ку пре ша -

нин по де ли ла је пр ва ци ма

ре флек ту ју ће пр слу ке ка ко

би би ли без бед ни ји у

саобра ћа ју.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о -
лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
спе ци ја ли стич ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др Го ран Ми -
тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но -
ло шке др Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из Оп ште бол -
ни це. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же -
на је др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић из До ма здра -
вља Па ли лу ла.

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

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

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја
се и по то ме што у хе ма то -
ло шко-би о хе миј ској ла бо -
ра то ри ји те уста но ве паци -
јен ти ве ћи ну ве ри фи ко ва -
них, кон тро ли са них и суми -
ра них ре зул та та мо гу до -
би ти за све га сат времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

„ЕКО САН ПЛУС” 
ОБАВЕШТАВА

У че твр так пр ска ње
ко ма ра ца

Дру штво за дез ин фек ци ју,
дез ин сек ци ју и де ра ти за ци -
ју „Еко сан плус” д. о. о. на ја -
ви ло је да ће трет ман за су -
зби ја ње од ра слих ко ма ра ца
на те ри то ри ји гра да Пан че -
ва из вр ши ти у че твр так, 3.
сеп тем бра, уко ли ко се за то
ство ре по вољ ни ме те о ро ло -
шки усло ви.

Трет ман ће, ка ко на ја вљу -
је по ме ну то пред у зе ће, би ти
из ве ден уре ђа ји ма са зе мље
и тра ја ће од 19 до 23 са та. У
по је ди ним де ло ви ма гра да
би ће из ве де но и за ди мља ва -
ње. У са оп ште њу ко је је до -
ста вио „Еко сан плус” пче ла -
ри ма је упу ће на мол ба да
бла го вре ме но пре ду зму све
нео п ход не ме ре за за шти ту
пче ла. Д. К.

АПЕЛ ЦР ВЕ НОГ КР СТА
ДАВАОЦИМА КРВИ

Ре зер ве ни ске, 0 и А
гру па најпо треб ни је

Због из ра зи то сма ње них за ли -
ха кр ви, Цр ве ни крст Пан че во
апе лу је на до бро вољ не да ва о -
це свих крв них гру па, по себ но
0 и А, да се ода зо ву ак ци ји при -
ку пља ња кр ви.

Град ске ак ци је се одр жа ва ју
сва ке сре де, а пр ва на ред на је
пла ни ра на за 9. сеп тем бар и
одр жа ће се из ме ђу 9 и 12 са ти,
у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста
у Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15.

Овај апел се по себ но од но си
на мла де, јер су ово, „они мо -
мен ти где упра во њи хо ва по -
кре тач ка енер ги ја тре ба да бу -
де још је дан од раз ло га због
ко јих ве ру је мо у ху ма ност”.

Крв мо гу да ти здра ве осо бе,
ста ро сти од 18 до 65 го ди на.
Прет ход но је по треб но узе ти
ла ган оброк и до вољ но теч но -
сти. Ва жно је и да да ва о ци ни -
су на те ра пи ји ле ко ви ма, као и
да на ак ци ју оду од мор ни, ка -
ко би за до во љи ли кри те ри ју ме
на ла бо ра то риј ском и ле кар -
ском пре гле ду. Д. К.

ПИО ФОНД ПОД СЕ ЋА
ЂА КЕ И СТУ ДЕН ТЕ

Ко ри сни ци пензија
да до ста ве по тврде

Ре пу блич ки фонд за пен зиј -
ско и ин ва лид ско оси гу ра -
ње, као и сваке јесени, под -
се ћа уче ни ке ко ји ко ри сте
по ро дич не пен зи је, а ста ри -
ји су од 15 го ди на, да има ју
рок до 23. сеп тем бра да до -
ста ве по твр де о редовном
шко ло ва њу да им не би би -
ла об у ста вље на ис пла та при -
на дле жно сти.

Сту ден ти то мо ра ју да учи -
не до кра ја ок то бра. На по -
твр де, ко је се мо гу пре да ти
лич но или по сла ти по штом
фи ли ја ли Фон да ПИО ко ја
им ис пла ћу је пен зи ју, нео п -
ход но је упи са ти ма тич ни
број ро ди те ља по ко ме се ко -
ри сти пен зи ја.

Уче ни ци, ина че, има ју пра -
во на по ро дич ну пен зи ју до
за вр шет ка шко ло ва ња, али
нај ка сни је до на вр ше них 20
го ди на жи во та, а сту ден ти
ко ји по ха ђа ју ви со ко школ -
ске уста но ве до на вр ше не 26.
го ди не. Д. К.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 
ЈУ БИ ЛЕ ЈА

Срп ски бо рац на
Срем ском фрон ту

По во дом 75 го ди на од про бо -
ја Срем ског фрон та и по бе де
у Дру гом свет ском ра ту, за че -
твр так, 3. сеп тем бар, у 18 са -
ти, у До му вој ске у Пан че ву,
за ка за на је три би на „Срп ски
бо рац на Срем ском фрон ту”.

Ор га ни за тор три би не је Са вез
удру же ња бо ра ца Ср би је – СУ -
БОС, а уче сни ци три би не су: ге -
не рал Ми ло рад Сту пар, проф.
др Че до мир Ан тић, проф. др Бо -
јан Ди ми три је вић, ака де мик пра -
во слав не ака де ми је Ол га Зо рић,
проф. др пу ков ник Сло бо дан Ђу -
кић, проф. др Сло бо дан Тмушић,
пу ков ник Ра до ван Ми ле тић и
проф. др Сте ван Мац ко вић.



За шти ту гра ђа ни ма у Ср би ји
пру жа ју ре пу блич ки, по кра јин -
ски и ло кал ни за штит ни ци гра -
ђа на и по ве ре ни ци за ин фор -
ма ци је од јав ног зна ча ја и за -
шти ту по да та ка о лич но сти од -
но сно рав но прав но сти

У на шој зе мљи гра ђа ни ма је,
по ред суд ске за шти те, на
распола га њу и за шти та ко ју
пру жа ју не за ви сне ин сти ту ци -
је, а њи ма се мо же обра ти ти
сва ки гра ђа нин Ср би је, као и
др жа вља нин дру ге зе мље или
ли це без др жа вљан ства, ко ме
су ор га ни вла сти у Ср би ји по -
вре ди ли пра ва. Ва жно је на -
гла си ти да не за ви сне ин сти ту -
ци је има ју по др шку вла сти у
сми слу да им се не ме ша у њи -
хо ве де ло кру ге ра да.

Не за ви сне ин сти ту ци је ко је
пру жа ју за шти ту гра ђа ни ма у
Ср би ји су Ре пу блич ки за штит -
ник гра ђа на, По кра јин ски за -
штит ник гра ђа на, ло кал ни ом -
буд сман и по ве ре ни ци за ин -
фор ма ци је од јав ног зна ча ја и
за шти ту по да та ка о лич но сти,
од но сно рав но прав но сти.

Чи ме се ба ве ом буд сма ни

Ка ко ка жу де фи ни ци је у струч -
ној ли те ра ту ри, не за ви сан и са -
мо ста лан др жав ни ор ган – Ре -
пу блич ки за штит ник гра ђа на
– за ду жен је да шти ти и уна -
пре ђу је по што ва ње сло бо да и
пра ва, кон тро ли шу ћи и про ве -
ра ва ју ћи на во де при ту жбе (или

по сту па ју ћи по соп стве ној ини -
ци ја ти ви) да ли ор га ни др жав -
не упра ве, ре пу блич ки јав ни
пра во бра ни лац, ор га ни и ор га -
ни за ци је ко је вр ше јав на овла -
шће ња пре ма гра ђа ни ма по -
сту па ју у скла ду са за ко ни ма и
дру гим про пи си ма Ре пу бли ке
Ср би је или на че ли ма ра да до -
бре упра ве. За штит ни ку гра ђа -
на се мо гу обра ти ти гра ђа ни
ко ји су већ по ку ша ли да оства -
ре од но сно за шти те сво ја пра -
ва у суд ским или управ ним
поступ ци ма.

Ова ин сти ту ци ја је овла шће -
на да кон тро ли ше по што ва ње
пра ва гра ђа на, утвр ђу је по вре -
де учи ње не ак ти ма, рад ња ма
или не чи ње њем ор га на упра -
ве, од но сно над ле жна је за за -
ко ни тост и пра вил ност ра да
ор га на др жав не упра ве, али
За штит ник гра ђа на не ма над -
ле жност да кон тро ли ше рад
На род не скуп шти не, пред сед -
ни ка Ре пу бли ке, Вла де,
Уставног су да, су до ва и јав -
них тужи ла шта ва.

По кра јин ски за штит ник гра -
ђа на – ом буд сман је не за ви сан
и са мо ста лан ор ган АП Вој во -
ди не ко ји шти ти пра ва гра ђана

и вр ши над зор над ра дом по -
кра јин ских ор га на упра ве, јав -
них пред у зе ћа и уста но ва ко је
вр ше управ на и јав на овла шће -
ња, а чи ји је осни вач АП Вој -
во ди на, у ве зи с њи хо вим по -
сту па њем у из вр ша ва њу од лу -
ка и дру гих прав них ака та.

По ве ре нич ки над зор

По ве ре ник за ин фор ма ци је од
јав ног зна ча ја и за шти ту по да -
та ка о лич но сти пра ти по што -

ва ње оба ве за ор га на вла сти
утвр ђе них За ко ном о сло бод -
ном при сту пу ин фор ма ци ја ма
од јав ног зна ча ја и ре ша ва по
жал би про тив ре ше ња ор га на
вла сти ко ји ма су по вре ђе на пра -
ва уре ђе на овим за ко ном. По -
ред то га, За ко ном о за шти ти
по да та ка о лич но сти, по ве ре -
ник је овла шћен да вр ши над -
зор над спро во ђе њем и из вр -
ша ва њем овог за ко на, од но сно
да над зи ре спро во ђе ње за шти -
те по да та ка, од лу чу је по жал -
би и ука зу је на уо че не зло у по -
тре бе при ли ком при ку пља ња
по да та ка.

Ин фор ма ци ја од јав ног зна -
ча ја је она ко ја је са др жа на у
до ку мен ти ма у по се ду би ло ког
ор га на јав не вла сти, ин фор ма -
ци ја ко ја је на ста ла у ра ду или
у ве зи с ра дом ор га на јав не
вла сти и у том сми слу ово је у
су шти ни пра во на при ступ слу -
жбе ним до ку мен ти ма.

Сва ки гра ђа нин има пра во
да тра жи да му ор ган од го во ри
да ли по се ду је од ре ђе ну ин -
фор ма ци ју од јав ног зна ча ја,
као и да му бу де до ступ на та ко
што ће му без на кна де ор ган
омо гу ћи ти увид у до ку мент ко -
ји ту ин фор ма ци ју са др жи. Гра -
ђа нин мо же и лич но да до би је
ко пи ју до ку мен та ко ји са др жи
тра же ну ин фор ма ци ју и да
тражи да му се она по ша ље на
адре су по штом или елек трон -
ским пу тем.

Гра ђа нин има пра во на
(не)да ва ње при стан ка за об ра -
ду сво јих лич них по да та ка, за -
тим на оба ве ште ње о њи хо вој
об ра ди, на ин фор ма ци ју о то -
ме у ко јим збир ка ма по да та ка
се на ла зе по да ци о ње му, ко су
ко ри сни ци, у ко је свр хе и по
ком прав ном осно ву, као и да
зах те ва да му се ста ве на увид
по да ци ко ји се на ње га од но се
и да до би је ко пи ју, као и да од
ру ко ва о ца зах те ва ис прав ку,
до пу ну, ажу ри ра ње или бри са -
ње по да та ка.

Ва жност рав но прав но сти

По ве ре ник за за шти ту рав но -
прав но сти је овла шћен да спро -
во ди по сту пак по при ту жба ма
у слу ча је ви ма дис кри ми на ци -
је осо ба или гру пе осо ба ко је
по ве зу је исто лич но свој ство.
По ве ре ник је над ле жан да при -
ма и раз ма тра при ту жбе због
дис кри ми на ци је, да је ми шље -
ња и пре по ру ке и из ри че за ко -
ном утвр ђе не ме ре, а ду жан је
да под но си о цу при ту жбе пру -
жи ин фор ма ци је о ње го вом
пра ву и мо гућ но сти по кре та -
ња суд ског или дру гог по ступ -
ка за шти те, као и да под но си
ту жбе за за шти ту од дис кри -
ми на ци је, уз са гла сност дис -
кри ми ни са не осо бе.

Дис кри ми на ци ја пред ста -
вља сва ко нео прав да но пра -
вље ње раз ли ке или не јед на ко
по сту па ње од но сно про пу шта -
ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча -
ва ње или да ва ње пр вен ства) у
од но су на од ре ђе но ли це или
на од ре ђе ну гру пу ли ца. Дис -
кри ми на ци ја мо же би ти за -
сно ва на на ра си, бо ји ко же,
пре ци ма, др жа вљан ству, на -
ци о нал ној при пад но сти или

ет нич ком по ре клу, је зи ку,
верским или по ли тич ким
убеђе њи ма, по лу, род ном иден -
ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци -
ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, ге -
нет ским осо бе но сти ма, здрав -
стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту,
брач ном и по ро дич ном ста ту -
су, осу ђи ва но сти, ста ро сном
до бу, из гле ду, члан ству у по -
ли тич ким, син ди кал ним и дру -
гим ор га ни за ци ја ма…

При ту жбу због дис кри ми -
на ци је мо же под не ти сва ко
фи зич ко или прав но ли це или
гру па ли ца ко ја сма тра да ју
је пре тр пе ла, ор га ни за ци је ко -
је се ба ве за шти том људ ских
пра ва и сва ко дру го ли це, у
име и уз са гла сност ли ца ко је
сма тра да је пре тр пе ло дис -
кри ми на ци ју. Она се мо же
под не ти у пи са ној фор ми,
елек трон ском по штом уз елек -
трон ски пот пис под но си о ца,
као и усме но. При ту жба тре -
ба да са др жи по дат ке о то ме
ко је дис кри ми ни сан, ко је ту
осо бу или гру пу дис кри ми ни -
сао, опис дис кри ми на тор ног
ак та и до ка зе о ње му. По ве -
ре ник за за шти ту рав но прав -
но сти на ла зи се на Бу ле ва ру
кра ља Алек сан дра 84 у
Београду; број те ле фо на је
011/24-38-020, а сајт је
www.ravnopravnost.gov.rs.

При мље ну при ту жбу, у ро ку
од 15 да на, по ве ре ник до ста -
вља ли цу про тив ко га је при ту -
жба под не та. То се ли це у ро ку
од 15 да на мо же из ја сни ти о
на во ди ма са др жа ним у при ту -
жби, али ће по ве ре ник по сту -
па ти и ако се ли це не из ја сни.
По ве ре ник има за кон ски рок
од 90 да на да од лу чи по во дом
при ту жбе.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 4. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Грађани морају да знају да имају бројне опције
када се ради о независним институцијама

ПРИ ТУ ЖБЕ ЗА ШТИТ НИ ЦИ МА ГРА ЂА НА

Сва ко фи зич ко или прав но

до ма ће или стра но ли це ко -

је сма тра да су му ак том,

рад њом или не чи ње њем ор -

га на упра ве по вре ђе на пра -

ва, на кон што је ис ко ри сти -

ло сва прав на сред ства, мо -

же да под не се при ту жбу За -

штит ни ку гра ђа на.

Она се мо же под не ти нај -

ка сни је у ро ку од јед не го ди -

не од да на ка да је из вр ше на

по вре да пра ва гра ђа на. Тре -

ба да бу де ја сна, јед но став -

но и са же то на пи са на и мо -

ра да са др жи: лич не по дат -

ке под но си о ца, на зив ор га -

на про тив ког се под но си,

при каз од но сно опис по вре -

ђе ног пра ва, чи ње ни це ко ји -

ма се пот кре пљу ју на во ди о

по вре ди пра ва и до ка зе о

пред у зе тим свим ко ра ци ма

с ци љем за шти те или оства -

ре ња пра ва.

Ре пу блич ки за штит ник

гра ђа на на ла зи се у Де ли -

град ској 16 у Бе о гра ду; број

те ле фо на је 011/20-68-100,

а сајт је www.zastitnik.rs. По -

кра јин ски за штит ник гра ђа -

на је на Бу ле ва ру Ми хај ла

Пу пи на 25 у Но вом Са ду;

мо же те га до би ти на 021/48-

74-144, а сајт је www.om-

budsmanapv.org.

У Пан че ву по сто ји и ло -

кал ни ом буд сман, ко ме се

гра ђа ни мо гу обра ти ти сва -

ког рад ног да на од 7.30 до

15.30: Жар ка Зре ња ни на

13; 013/347-154.

ЖАЛ БЕ ПО ВЕ РЕ НИ КУ ЗА ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

По сто ји не ко ли ко слу ча је ва

ка да се по ве ре ни ку за ин -

фор ма ци је од јав ног зна ча -

ја и за шти ту по да та ка о лич -

но сти мо же упу ти ти жал ба.

Пр во, због тзв. ћу та ња ор -

га на – уко ли ко је гра ђа нин

под нео зах тев за при ступ

ин фор ма ци ја ма од јав ног

зна ча ја, а ор ган јав не вла -

сти од би је да га оба ве сти о

то ме да ли по се ду је ин фор -

ма ци ју, да му да на увид

до ку мент ко ји са др жи тра -

же ну ин фор ма ци ју или из -

да или упу ти ње го ву ко пи ју,

као и то не учи ни у ро ку од

15 да на. Због из у зет но

оправ да них раз ло га, рок за

по сту па ње ор га на мо же би -

ти 40 да на од под но ше ња

зах те ва, а за ин фор ма ци је

од зна ча ја за за шти ту

живота или сло бо де ли ца

или угро жа ва ње здра вља

станов ни штва и жи вот не

сре ди не рок је 48 са ти. Уз

жал бу је нео п ход но при ло -

жи ти ко пи ју под не тог зах те -

ва ор га ну вла сти.

Дру го, по сто ји жал ба

про тив ре ше ња ор га на вла -

сти ко јим је од би јен зах тев

тра жи о ца или про тив за -

кључ ка ко јим је ње гов зах -

тев од ба чен из фор мал них

раз ло га. Тре ће, мо гу ћа је и

жал ба про тив ре ше ња ру ко -

ва о ца лич ним по дат ком ко -

јим је од би јен зах тев гра ђа -

на или про тив за кључ ка ко -

јим је зах тев од ба чен из

фор мал них раз ло га. Рок за

жал бу у ова два слу ча ја је

15 да на.

По ве ре ник за ин фор ма ци -

је од јав ног зна ча ја и за шти -

ту по да та ка о лич но сти на ла -

зи се на Бу ле ва ру кра ља

Алек сан дра 15 у Бе о гра ду;

те ле фон је 011/34-08-900, а

сајт www.poverenik.rs.

Сви ми жи ви мо са сме хом као ве ли ком ми сте ри јом и он
нас одр жа ва као и хлеб. Мно ги ми сли о ци су во ди ли раз -
го во ре о сме ху у по ку ша ју да га од го нет ну. Та ко је ле ген -
дар ни глу мац и ре ди тељ Чар ли Ча плин увек го во рио да
је је дан дан без сме ха из гу бљен дан, док је фи ло зоф
Фри дрих Ни че имао ми сао да је смех лек, а До сто јев ски
је го во рио да ће мо нај бо ље упо зна ти чо ве ка ако га гле да -
мо ка ко се сме је. Јо ван Ду чић је ре као да се чу ва мо чо ве -
ка ко ји по ру жни ка да се сме је, јер смех је ство рен да
улеп ша чо ве ка, и свет око се бе.

(Књи жев ник Вла ди мир Пи шта ло, „Блиц”, 26. ав густ)

* * *
Би ти опо зи ци о нар је вр ло на пор но и те шко. Би ти пи сац
тек сто ва ко ји су кри тич ки или сар ка стич ни у од но су на
власт под ра зу ме ва чо ве ка спе ци јал них осо би на. Ја те
осо би не не мам. Ја го во рим са мо о оно ме што ви дим. Не
за то што ми слим да ће то да се ис пра ви ка да ја бу дем ре -
као то, али ће у сва ком слу ча ју они ма ко ји го во ре то и
из го ва ра ју та кве бу да ла шти не да бу де по да так да не ко
ипак слу ша то што при ча ју. И да, ако има ју не ку ау то -
цен зу ру ко ју имам ја, да ће та ау то цен зу ра њих да об у зда
у лу пе та њу глу по сти, ла жи…

(Глу мац Ла не Гу то вић, пор тал „Но ва.рс ”, 31. ав густ)

* * *
Зар ни је За кон бес кућ ни штва је дан од еле мен тар них за -
ко на кла сног дру штва? Не ки љу ди из по зи ци је мо ћи и
си ле из ба ци ће не ке дру ге љу де из је ди ног до ма. Из ба ци -
ће их због ду го ва, сру ши ће им је ди ну ку ћу стра ћа ру јер
је не хи ги јен ска, јер сме та из град њи, јер је бес прав на, од -
у зе ће им стан јер је два пут про дат, а они о то ме ни су ни -
шта зна ли, и он да им на про сто не ће да ти дру ги дом.
Оста ви ће их на ули ци, без ку ће, са иде јом прав де на су ду
– прав де ко ја се на пла ћу је суд ском так сом, а јед на ко
пра во да је пла те има ју и бо га ти и си ро ма шни. И зар ни -
су у на шем дру штву баш Ро ми нај љу ћи сте ре о тип, исто -
вре ме но пре зрен и фе ти ши зо ван, баш због то га што су
’љу ди без ку ће’, ’љу ди на пу ту’, ’Ци га ни чер га ри’ ко ји
кра ду де цу и од во де де вој ке.

(Но ви нар ка Оли ве ра Пан чић, „Да нас”, 31. ав густ)

* * *
Ве о ма сам пе си ми сти чан ка да је реч о оче ки ва њи ма да
ће мо не што на у чи ти. Ми слим да ће се ства ри по но во
нор ма ли зо ва ти, љу ди ће јед но став но да ски ну ма ске и да
их ба це у ђу бре. Не ве ру јем да ће чо ве чан ство мно го то га
да на у чи. Па чак и ако не што на у чи, то ће би ти са мо по -
вр шно, као што је то слу чај с Ки ном.

(Ки не ски умет ник Ај Веј веј, DW, 28. ав густ)

* * *
Сва ки ре жим осе ћа ду бо ку по тре бу да вас пи та што ви ше
ге не ра ци ја као сво је бу ду ће гла са че. То ни је ни шта но во.
Но вост ле жи у де ху ма ни за ци ји ко ју је нео ли бе ра ли зам
ус пео да оства ри у ре корд но крат ком вре мен ском пе ри о -
ду од два де сет пет го ди на. У том вре ме ну свет је за ме нио
са др жај за ам ба ла жу.

(Му зи чар Зо ран Пре дин, „Блиц”, 1. сеп тем бар)

* * *

* * *
Ме ђу ме ни нај о ми ље ни је при че спа да при по вест о јед -
ном на шем чу ве ном, на гла ше но на ци о нал но ’осве шће -
ном’ де сни ча ру. На осно ву ње скро јио сам те зу ка ко се
овај да са тран сфор ми сао у ра си сту – имам ау тен тич на
све до че ња о до га ђа ји ма, од та да шњих бли ских му осо ба,
на ко је ре фе ри шем. Лик је био је дан од нај ве ћих фа но ва
Тра вол те. За ла зио је ре дов но у ди ско те ке, при ја вио се на
„Тра вол ти ја ду” у До му омла ди не Бе о гра да, да кле уче -
ство вао је на так ми че њу – и сти гао у са мо фи на ле с
огром ним оче ки ва њи ма, већ је ви део се бе као по бед ни -
ка… И у фи на лу га оде ре не по зна ти Ха мит Ђо га ни! Ми -
слим да је то би ло 1979. И овај пад не у же шћи бе дак због
то га, чо век пот пу но по то не. За ми сли фа ши сту у на ста ја -
њу, ко ји то још не зна, ка ко ђу ска ко Тра вол та? И Ђо га -
ни ја, Ро ма с Ми ри је ва, ко ји га оду ва. А овај се ис тра у ми -
ра до те ме ре да му то од ре ди да љу суд би ну.

(Ви зу ел ни умет ник Урош Ђу рић, пор тал „Но ва.рс ”, 1.
сеп тем бар)

* * *
Одав но се не оба зи рем на ствар ност на ко ју не мо гу ни
на ко ји на чин ути ца ти. По зо ри ште не мо же про ме ни ти
људ ску при ро ду, али мо же је бар ма ло опле ме ни ти. Ве -
ру јем да је та ко. Иа ко, ни ка да ни је би ло то ли ко не у ку са у
кул ту ри. Ца ру је про из вод ња ки ча, по ли тич ке мр жње,
екс тре ми зма, про сте за ба ве... Ма сов на кул ту ра удру же на
с пост мо дер ним екс пе ри мен ти ма про те ра ла је ели ти зам
и пле ме ни тост из ин сти ту ци ја кул ту ре. Ни ка да ни је би -
ло ма ње ле по те и ху ма но сти у са вре ме ној умет но сти.
По треб на је об но ва кла сич них вред но сти, ка ко естет -
ских, та ко и етич ких.

(Ре ди тељ Егон Са вин, „Блиц”, 1. сеп тем бар)

КОНЦЕПТ О НЕ ЗА ВИ СНИМ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА МА У НА ШОЈ ЗЕ МЉИ

РАД НА СЛО БО ДИ И ПРА ВИ МА ГРА ЂА НА

Страну припремио
Синиша 

Трајковић



На уч но-тех но ло шки цен тар (НТЦ)
ком па ни је НИС сте као је ста тус јав но
при зна тог ор га ни за то ра ак тив но сти
обра зо ва ња од ра слих. У прак си то зна -
чи да ће НТЦ мо ћи да ор га ни зу је раз -
ли чи те обу ке за рад ни ке нафт не ин -
ду стри је. Овај цен тар пла ни ра да уго -
сти наф та ше не са мо из ма тич не „Га -
спром њефт” гру пе већ и ко ле ге жељ -
не зна ња из нафт них ком па ни ја у ре -
ги о ну и ЕУ.

У НИС-у ис ти чу да пут до цер ти -
фи ка ци је ни је био лак, јер је тре ба ло
ис пу ни ти кри те ри ју ме ко је про пи су -
је Аген ци ја за ква ли фи ка ци је Ре пу -
бли ке Ср би је. По ис пу ња ва њу стро -
гих усло ва НТЦ-у је уру че но Ре ше ње
о ре ги стра ци ји пр ве обу ке – „Ода бир
опре ме си сте ма пум па ња за ду бин ску
пум пу на клип ним шип ка ма”.

Екс пер ти НТЦ-а су раз ви ли ин тер -
не уско спе ци ја ли зо ва не обу ке, ко је
обез бе ђу ју брз и ква ли те тан пре нос
ис ку ства и зна ња. Та ко је до 2019. го -
ди не раз ра ђен про грам за 21 спе ци -
ја ли зо ва ну обу ку. Схва та ју ћи зна чај
и мо гућ но сти тих обу ка, НТЦ се обра -
тио Ми ни стар ству про све те Ре пу бли -
ке Ср би је са же љом да оне бу ду ре ги -
стро ва не у Аген ци ји за ква ли фи ка -
ци је. Ка да су ис пу ње ни про пи са ни
усло ви Цен тра за акре ди та ци ју јав но
при зна тих ор га ни за то ра обра зо ва ња
од ра слих, НТЦ-у је из да то ре ше ње о
ре ги стра ци ји пр ве обу ке.

Но ви про гра ми

На кон цер ти фи ка ци је оста лих обу -
ка НИС пла ни ра ор га ни зо ва ње и
спро во ђе ње обу ка за „Га спром њефт”
гру пу, као и про мо ци ја екс тер них
обу ка за за по сле не у нафт ним ком -
па ни ја ма бал кан ског ре ги о на и ЕУ.
За овај вид пру жа ња услу га у обла -
сти обра зо ва ња у пла ну је осни ва ње

цен тра за обу ке у НТЦ-у. Сва ко ко
про ђе спе ци ја ли стич ки про грам
доби ће ме ђу на род но при зна ти
цертифи кат.

– У на ред них го ди ну и по пла ни ра -
мо цер ти фи ка ци ју још 20 обу ка ко је
смо при пре ми ли, ка ко би смо пру жи -
ли обра зов не услу ге на шој ком па ни -
ји и дру гим нафт ним ком па ни ја ма –
ре као је Ле о нид Сту лов, ди рек тор
НТЦ-а.

На уч но-тех но ло шки цен тар НИС-а
је осно ван 2009. го ди не с ци љем раз -
во ја ино ва ци ја, пру жа ња на уч не и тех -
нич ке по др шке пла но ви ма НИС-а
ради по ве ћа ња ре зер ви и ефи ка сно -
сти про из вод ње и пре ра де наф те и
га са. Уло га НТЦ-а у би знис про це -
си ма НИС-а је ви ше стру ка и усме -
ре на је на раз вој ино ва ци ја, на уч но-
тех нич ку и ин же њер ску по др шку
кључ них про це са, по чев од тра же ња
наф те и га са, пре ко осва ја ња на ла -
зи шта, про из вод ње и екс пло а та ци -
је, до пре ра де и про ме та нафт них
дерива та.

По да ци су ва жни

До са да је у окви ру НТЦ-а у ин фор -
ма ци о не тех но ло ги је уло же но пре -
ко осам ми ли о на евра, а овај цен тар
има ви ше од 300 за по сле них. У ње -
му ра ди ква ли фи ко ван и ис ку сан
кадар ко ји је за ду жен за при пре му
ге о ло шко-ис тра жи вач ких ра до ва и
про ра чу на ре зер ви, об ра ду се и змич -
ких по да та ка, као и при пре му про -
је ка та за опре ма ње бу шо ти на. У окви -
ру НТЦ-а по сто ји цен трал на ла бо -
ра то ри ја, ко ја омо гу ћа ва да се пу -
тем ана ли за обез бе ди про грам ге о -
ло шко-ис тра жи вач ких ра до ва (анали -
зе је зга ра, свој ства наф те и флу и да).
НТЦ је 2013. и 2014. за по чео фор -
ми ра ње ди ги тал не ба зе по да та ка и у

ту свр ху је мо дер ни зо ва на IT опре -
ма, та ко да је на уч но тех но ло шко
пра ће ње де лат но сти НИС-а подиг -
ну то на знат но ви ши ни во.

У НИС-у ис ти чу да су у са вре ме -
ном све ту по да ци од стра те шког зна -
ча ја, та ко да је ва жан сег мент у по -
сло ва њу НТЦ-а рад с ге о ло шким по -
да ци ма и по да ци ма о раз ра ди ле жи -
шта. Про је кат упра вља ња овом вр -
стом по да та ка за по чет је ди ги та ли за -
ци јом од но сно ске ни ра њем па пир них
вер зи ја до ку ме на та и њи хо вим пре -
ба ци ва њем у ди ги тал ни фор мат и до
са да је укуп но ди ги та ли зо ва но пре ко
300.000 до ку ме на та. Ства ра ње ди ги -
тал не ба зе по да та ка омо гу ћи ће струч -
ња ци ма ове ком па ни је да ис ко ри сте
са вре ме на, ви со ко тех но ло шка IT ре -
ше ња за ана ли зу раз ра де ле жи шта,
из бор но вих ло ка ци ја за бу ше ње итд.
У НТЦ-у се за об ра ду по да та ка ко ри -
сте нај са вре ме ни ји софт ве ри за из ра -
ду ди ги тал них ге о ло шких мо де ла,

интер пре та ци ју ге о фи зич ких ме ре ња
у бу шо ти на ма, кон тро лу ди на ми ке
раз ра де ле жи шта итд.

Глав ни си стем за чу ва ње ге о ло шко-
-тех но ло шких по да та ка је „Ге о банк”,
у ко јем се на ла зе нај ва жни је ин фор -
ма ци је о бу шо ти на ма, ле жи шти ма и
њи хо вој про дук тив но сти, ана ли зе је -
згра, ге о фи зич ка ме ре ња и још мно го
то га што раз рад ни ин же ње ри и ге о -
ло зи ко ри сте у сва ко днев ном ра ду.
Си стем по се ду је спе ци јал не ала те за
при ступ и увоз по да та ка у скла ду са
усво је ним по ли ти ка ма.

Вре ди ис та ћи да НТЦ под сти че
развој елек трон ске ба зе зна ња – „Thin-
ker”, ко ји у се би са др жи пре ко 3.500
књи га, 1.600 чла на ка, 700 стан дар да
и 230 еду ка тив них кур се ва. „Thinker”
је си стем ши ре ња зна ња за све за по -
сле не у Бло ку „Ис тра жи ва ње и про -
из вод ња”, а рад овим си сте мом је
један од при о ри тет них пра ва ца у
Одеље њу за ба зе по да та ка НТЦ-а.

ДРУШТВО
Петак, 4. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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НИС ДО БИО АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ

Обу ке за наф та ше у На уч но-тех но ло шком цен тру

НО ВА МИ НИ МАЛ НА ЦЕ НА РА ДА

Пре го во ри у то ку
Владa Ре пу бли ке Ср би је пред ло -
жи ла је да се по ве ћа ње ми ни мал -
не це не ра да кре ће у ра спо ну од
че ти ри до шест од сто. Уни ја по -
сло да ва ца Ср би је ис ти че да ће раз -
мо три ти овај пред лог и да су они
спрем ни за ком про мис, али не по
сва ку це ну и не на на чин ко ји би
угро зио нор мал но по сло ва ње
преду зе ћа.

С дру ге стра не, син ди ка ти зах -
те ва ју да ми ни мал на це на ра да бу -
де 37.000 ди на ра (тре нут но је око
30.000), што по сло дав ци не при -
хва та ју и сма тра ју да не ма про сто -
ра за би ло ка кво по ве ћа ње ми ни -
мал ца, због кри зе у по сло ва њу ко -
ју је иза зва ла ак ту ел на пан де ми ја.
Уни ја по сло да ва ца сма тра да је мо -
гу ће по ве ћа ње ми ни мал не це не ра -
да до шест од сто, ко ли ко из но си
оче ки ва ни раст бру то дру штве ног
про из во да у 2021. го ди ни, уз услов
да се кроз до дат не ме ре олак ша
по сло ва ње пред у зе ћа. По сло дав ци
оче ку ју да ће др жа ва одо бри ти по -
ве ћа ње нео по ре зи вог де ла за ра де
са 16.000  на 19.000 ди на ра, као и
сма ње ње по ре за и до при но са на
за ра де.

МО ДЕР НА ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА 
У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Се зон ски рад ни ци
По јед но ста вље на про це ду ра при -
ја вљи ва ња пу тем пор та ла и апли -
ка ци је уве ла је у ле гал не то ко ве 47
од сто се зон ских рад ни ка у по љо -
при вре ди. За го ди ну и по да на при -
ме не но вог си сте ма по сло дав ци су
ан га жо ва ли укуп но 37.597 се зо на -
ца и та ко до при не ли да они оства -
ре пра во на пен зиј ски стаж и здрав -
стве ну за шти ту у слу ча ју по вре де
на ра ду. Ре зул тат но ве про це ду ре
је уто ли ко ва жни ји што је до пре
две го ди не уго вор има ло све га пет
од сто од око 80.000 се зо на ца, ко -
ли ко се про це њу је да ра ди у по љо -
при вре ди у Ср би ји. Бр зи на при ја -
вљи ва ња и фик сни из нос по ре за,
ко ји се пла ћа пу тем он лајн ре ги -
стра ци је, кључ не су пред но сти у
од но су на ску пљу и ком пли ко ва -
ни ју про це ду ру пот пи си ва ња уго -
во ра на па пи ру.

Апли ка ци ју је ко ри сти ло 413 по -
сло да ва ца, од ко јих су 127 фи зич -
ка ли ца од но сно вла сни ци по љо -
при вред них га здин ста ва, и на име
по ре за и до при но са до сад су упла -
ти ли ви ше од 400 ми ли о на ди на ра
у бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

Пре ма зва нич ним по да ци ма, по -
љо при вред на га здин ства ан га жу ју
се зон ске рад ни ке у про се ку на 15
да на, а ком па ни је на 21. Про се чан
број се зо на ца ан га жо ва них на га -
здин стви ма био је 46, док је фир -
ма ма би ло по треб но у про се ку и
до 3,5 пу та ви ше рад ни ка (167).
Нај ви ше при ја вље них се зо на ца би -
ло је ста ро сти од 46 до 60 го ди на,
као и из ме ђу 18 и 30.

УЏ БЕ НИ ЦИ ЗА 
НА ЦИ О НАЛ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Но ви ка та лог
Ми ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја об ја ви ло је и
дру гу до пу ну Ка та ло га уџ бе ни ка
на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на
за школ ску 2020/21. го ди ну, на
лин ку www.mpn.gov.rs.

Уче ни ци ма ко ји це ло куп ну на -
ста ву по ха ђа ју на јед ном од осам
је зи ка на ци о нал них ма њи на (ал -
бан ском, бо сан ском, бу гар ском, ма -
ђар ском, ру син ском, ру мун ском,
сло вач ком и хр ват ском), као и уче -
ни ци ма ко ји на ста ву пра те на срп -
ском је зи ку, а при пад ни ци су на -
ци о нал них ма њи на и по ха ђа ју из -
бор ни пред мет/про грам Ма тер њи
је зик/го вор са еле мен ти ма на ци о -
нал не кул ту ре, на рас по ла га њу је
укуп но 1.116 уџ бе нич ких је ди ни -
ца, од ко јих је 309 об ја вље но по
ре фор ми са ним про гра ми ма на ста -
ве и уче ња.

За же не по диг ну та
лествица

Пре вре ме но пен зи о ни сање
сма њу је тро шак др жа ви

Ко ли ка је ста ро сна
граница за пен зи ју у
Србији, а ко ли ка у 
дру гим зе мља ма Евро пе

Пен зи о ни си сте ми у це лој Евро пи ме -
ња ју се го то во сва ке го ди не и по пра -
ви ли све др жа ве иду ка то ме да рад ни -
ци што ду же оста ну рад но ак тив ни.
Ка ко је сву да, та ко је и код нас, па је
ове го ди не гра ни ца за од ла зак у за слу -
же ну пен зи ју по ме ре на на ви ше. Сто га
же не у Ср би ји у ста ро сну пен зи ју мо гу
са 63 го ди не жи во та, уме сто са 62 го -
ди не и шест ме се ци, као што је то био
слу чај про шле го ди не. По тре бан број
го ди на рад ног ста жа оста је исти и из -
но си ми ни мум 15 го ди на. Ка да је реч
о му шкар ци ма, у ста ро сну пен зи ју и у
овој го ди ни иду по ста ром – са 65 го -
ди на жи во та и ми ни мал но 15 го ди на
ста жа упи са ног у рад ну књи жи цу.

На рав но, има и оних ко ји раз ми -
шља ју о пре вре ме ном пен зи о ни са њу.
Пре ма за ко ну, у 2020. го ди ни пра во
на пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју мо гу
оства ри ти сле де ћи оси гу ра ни ци: му -
шка рац са 40 го ди на ста жа оси гу ра ња
и нај ма ње 58 го ди на и че ти ри ме се ца
жи во та и же на са 39 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 57 го ди на и осам
ме се ци жи во та. Вре ди на по ме ну ти да
се пре вре ме на ста ро сна пен зи ја трај -
но ума њу је за 0,34 од сто за сва ки ме -
сец ко ји не до ста је до на вр ше них 65
го ди на жи во та, с тим да ума ње ње не
мо же би ти ве ће од 20,4 од сто.

Oсигураницима ко ји ма се, по осно -
ву ра да на по сло ви ма на ко ји ма се
стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним
тра ја њем, сни жа ва ста ро сна гра ни ца,
ума ње ње пре вре ме не ста ро сне пен -
зи је се ра чу на до те, сни же не ста ро -
сне гра ни це.

Пра ви ла и про пи си

Пра во на ста ро сну од но сно пре вре -
ме ну ста ро сну пен зи ју се при зна је по
пре стан ку оси гу ра ња (пре ста нак ни је
по тре бан за пред у зет ни ке, оси гу ра -

ни ке ко ји оба вља ју при вре ме не или
по вре ме не по сло ве и уго во ре не по -
сло ве, као и оси гу ра ни ке ко ји су иза -
бра на, име но ва на или по ста вље на ли -
ца и ли ца ко ја су хра ни те љи у скла ду
са за ко ном) од да на ис пу ње ња усло -
ва, а нај ви ше шест ме се ци уна зад од
да на под но ше ња зах те ва. При зна је се
са мо стаж за ко ји су пла ће ни до при -

но си, за то на вре ме тре ба про ве ри ти
обра зац М-4 (веб-сер ви си). Ли стинг
с по да ци ма о ста жу и за ра да ма мо же
се до би ти и у фи ли ја ли ПИО уз лич -
ну кар ту. Ова услу га је бес плат на.
Они ма ко ји су ра ди ли у ино стран -
ству, укљу чу ју ћи и бив ше ју го сло вен -
ске ре пу бли ке, о пра ву на пен зи ју пре -
ма ста жу оси гу ра ња оства ре ном у ино -
стран ству од лу чу је се по про пи си ма
зе мље у ко јој је ли це ра ди ло.

Не рет ко се де ша ва да, услед по тре -
бе тр жи шта, пен зи о не ри по но во почи -
њу да ра де и та да му шкар ци и же не
ко ји су се по но во за по сли ли или

обавља ју са мо стал ну де лат ност нај -
ма ње 12 ме се ци има ју пра во по пре -
стан ку за по сле ња од но сно оба вља ња
са мо стал не де лат но сти на но ви об ра -
чун пен зи је, с тим што ко ри сни ци ма
пре вре ме не ста ро сне пен зи је оста је
ума ње ње утвр ђе но ре ше њем.

Да под се ти мо, За кон о пен зиј ском
и ин ва лид ском оси гу ра њу из ме њен је

2014. го ди не и од та да се за же не сва -
ке го ди не ме ња ју усло ви за пен зи ју, и
то по пра ви лу да се ста ро сна гра ни ца
по ме ра у ра спо ну од два до шест ме -
се ци го ди шње. Циљ ова кве ре гу ла ти -
ве је сте да број го ди на за пен зи о ни -
са ње же на у Ср би ји бу де при бли жен
по треб ном бро ју го ди на за пен зи о ни -
са ње у нај ра зви је ни јим европ ским зе -
мља ма где је оп шта тен ден ци ја да се
ста ро сна гра ни ца по ве ћа ва.

Ме ђу тим…

Док се ши ром све та ста ро сна гра ни -
ца за од ла зак у пен зи ју по ди же, у

Дан ској би она мо гла да бу де сни же -
на за ве ли ки број љу ди. Но ви дан ски
пен зи о ни мо дел, ко ји је пре не ко ли -
ко да на пред ста вљен јав но сти, тре ба -
ло би да омо гу ћи за 38.000 љу ди да
до 2022. го ди не оду у пен зи ју и пре
ис пу ња ва ња ста ро сне гра ни це. Тре -
ба ло би да се тај број до 2025. го ди не
по ве ћа на 49.000 љу ди. Дан ска власт
пред ла же да се омо гу ћи пен зи о ни са -
ње љу ди ма ко ји има ју 42 го ди не ста -
жа и 61 го ди ну ста ро сти. Тре нут но се
Дан ци пен зи о ни шу с про сеч ном ста -
ро шћу од 66 го ди на. Ова ре фор ма
пен зи о ног си сте ма на ме ње на је пре
све га осо ба ма ко је ра де фи зич ки те -
шке по сло ве.

У Не мач кој, где ра ди ве ли ки број
на ших гра ђа на, ста ро сна гра ни ца за
пен зи је по сте пе но се по ве ћа ва и пла -
ни ра но је да до стиг не 67 до 2031. го -
ди не. За сад је по треб но 65 го ди на и
се дам ме се ци да би се оти шло у пен -
зи ју, и за же не и за му шкар це. С дру -
ге стра не, же не у Ау стри ји иду у пен -
зи ју са 62, а му шкар ци са 65 го ди на.
Гра ни ца за ста ро сну пен зи ју за же не
ће се од 2024. го ди не по сте пе но из -
јед на ча ва ти с гра ни цом за му шкар -
це. По год ност у овој зе мљи ко ја је до -
не та не дав но је сте да ми ни мал на пен -
зи ја од 2020. го ди не из но си 1.200 евра
не то за љу де са 40 и ви ше го ди на рад -
ног ста жа. У Ита ли ји је тре нут но ста -
ро сна гра ни ца за од ла зак у пен зи ју за
му шкар це 66 го ди на и три ме се ца,
док је за же не 63 го ди не и де вет ме -
се ци. До 2021. у пла ну је да се гра ни -
ца по диг не на 67 за оба по ла. Про -
сеч на пен зи ја у Ита ли ји из но си око
490 евра.

Код су се да, ста ро сна гра ни ца за
пен зи ју је 65 за му шкар це, а 62 го ди -
не за же не и хр ват ска вла да пла ни ра
да до 2030. за же не ста ро сну гра ни цу
по диг не на 65, док је за му шкар це у
пла ну да до 2038. бу де 67 го ди на.

У Швед ској ће до 2036. број го ди на
по тре бан за пен зи ју из но си ти 67. Тре -
нут но је за му шкар це 66, док је за же -
не 63 го ди не, а про сеч на пен зи ја у
Швед ској је 770 евра. Нор ве шка је за
му шкар це ста ро сну гра ни цу за од ла -
зак у пен зи ју де фи ни са ла на 67, а за
же не на 64. До 2030. број го ди на по -
тре бан за од ла зак у пен зи ју за же не
ће се по ве ћа ва ти до 67. У Нор ве шкој
је про сеч на пен зи ја око 700 евра.

ПО МЕ РЕ НА ГРА НИ ЦА ЗА ОД ЛА ЗАК У ПЕН ЗИ ЈУ

ВИ ШЕ РА ДА, МА ЊЕ ОД МО РА

Страну припремиo 
Зоран

Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

ДО ЧЕ КАЈ ТЕ ЈЕ СЕН СПРЕМ НИ

ВРЕ МЕ ЈЕ ДА ОЈА ЧА ТЕ ИМУ НИ ТЕТ ДЕ ЦИ

Ана том ска гра ђа спољ ног
ушног ка на ла при ла го ђе на је
ка ко спро во ђе њу зву ка до буб -
не оп не, та ко и за шти ти ува
од стра них те ла и за па ље ња.
Тра гус је пр ва ме ха нич ка пре -
пре ка стра ном
те лу или ин -
сек ту да нео -
ме та но про дре
у ушни ка нал.
Дла чи це ко је
об ла жу спољ -
ну тре ћи ну ка -
на ла пред ста -
вља ју сле де ћу
ли ни ју од бра -
не, а ушна
маст је мо жда
и нај ва жни ја
ба ри је ра за па -
ље њу спољ ног
ушног ка на ла. Иа ко че сто до -
ла зи мо у ис ку ше ње да ушну
маст те ме љи то од стра ни мо
шта пи ћем или во дом, би ло

би до бро да то не ра ди мо.
Бак те ри је и гљи ви це те шко
про ди ру у ко жу ако је она
об ло же на це ру ме ном –
ушном масти. Ду жи бо ра вак
у во ди, по го то во ако она не
за до во ља ва хи ги јен ске стан -
дар де, до при не ће рас тва ра -
њу ушне ма сти и уче ста ло -
сти ин фек ци ја спољ ног ушног
ка на ла.

Бол у уву, свраб и цу ре ње
че сти су симп то ми и зна ци
ди фу зног за па ље ња ушног ка -
на ла. Ова кву ин фек ци ју нај -
че шће иза зо ву стреп то ко кус,
ста фи ло ко кус, еше ри хи ја ко -
ли и про те ус. По ред пр љав -
шти не при сут не у рад ној сре -
ди ни, за па ље ње мо гу да про -
у зро ку ју чач ка ње ува или ку -
па ње у не чи стој во ди. Ком -
пли ка ци је на ста ју ши ре њем
ин фек ци је на кост и дру ге
струк ту ре у око ли ни. Због то -
га би тре ба ло на вре ме ре а го -
ва ти од го ва ра ју ћом те ра пи -
јом, ло кал ном при ме ном бу -
ро вих обло га, ан ти би о ти ка и
кор ти ко сте ро и да.

Ка да је за па ље ње ушног ка -
на ла ло ка ли зо ва но, обич но је
при сут на ста фи ло кок на ин -
фек ци ја ко ре на дла чи це. Ја -
вља ју се цр ве ни ло и ис пуп че -

ње нај че шће
до њег де ла ка -
на ла. Ка ко се
оток по ве ћа ва,
та ко је бол све
ин тен зив ни ји,
а сва ко по ме -
ра ње тра гу са и
ушне шкољ ке
је ве о ма не у -
год но за па ци -
јен та. Уко ли ко
чир спон та но
пук не, ја вља се
с у  к р  в и  ч а  в и
гној ни се крет,

а бол пре ста је. Опе ра тив но
лече ње се рет ко при ме њу је
како би се дре ни ра ла гној на
промена.

Ло кал на при ме на ан ти би о -
ти ка и ква ше ње све ви ше до -
при но се гљи вич ним ин фек ци -
ја ма ушног ка на ла. Па ци јент
обич но за па жа свраб и се крет
ко ји има не при ја тан ми рис.
На ко жи ушног ка на ла при -
сут не су бе ли ча сте, зе ле не или
цр не на сла ге. Бор на ки се ли на
и ан ти ми ко ти ци су ефи ка сни
у ле че њу гљи вич не ин фекције.

Шта иза зи ва ин фек ци је
ушног ка на ла?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Иа ко че сто до ла зи мо
у ис ку ше ње да ушну
маст те ме љи то
одстра ни мо
штапићем или водом,
би ло би добро 
да то не ра ди мо.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

За ски да ње хо ле сте ро -

ла и три гли це ри да

пре по ру чу је се и ко -

при ва, по го то во њен

ко рен, а мо же вам би ти

од ко ри сти би ло ко ји

од сле де ћих ре це па та.

Ста ви те 100 г ко ре -

на ко при ве у ли тар до -

бр ог до ма ћег цр ног ви на и ку вај те док не уври на по ла ли тра.

Про це ди те и пиј те по је дан де ци ли тар пре до руч ка, руч ка и

вече ре.

Про ку вај те крат ко 50 г усит ње ног ли шћа ко при ве у јед ном ли -

тру во де, а за тим оста ви те да од сто ји пре ко но ћи. Ују тру про це -

ди те и пиј те то ком да на уме сто во де.

Шо љу мла дих ли сних пу по ља ка ко при ве про ку вај те 15 ми ну та

у јед ном ли тру во де, па овај чај пиј те то ком да на уме сто во де. Зи -

ми, уме сто све жих, мо же те ко ри сти ти осу ше не ли сто ве. Овај чај

се пи је и про тив ане ми је.

Ма сла чак де лу је као крх ки цве тић, а за пра во је и те ка ко мо -

ћан бо рац про тив мно гих бо ле сти. По ка за ло се и да од лич но чи -

сти крв не су до ве и рас тва ра хо ле сте рол.

Пре лиј те 200 г ко ре на ма слач ка јед ним ли тр ом во де и за гре -

вај те на шпо ре ту док не поч не да кљу ча. Ски ни те с ва тре и оста -

ви те по кло пље но 1 сат. Пиј те по по ла де ци ли тра овог ча ја три пу -

та днев но по ла са та пре обро ка. Те ра пи ја тра је че ти ри не де ље,

за тим сле ди па у за од ме сец да на, а он да све тре ба по но ви ти.

Ко при ва и ма сла чак –
раз би ја чи ма сно ће

По ла зак у шко лу и вр тић и на -
до ла зе ћи хлад ни да ни зна че са -
мо јед но: куц нуо је час да се
озбиљ но по за ба ви мо иму ни те -
том на ше де це. Че сте пре хла де
и ин фек ци је ни су нео бич не по -
ја ве то ком је се ни и зи ме, а сад,
ка да нам пре ти и но ви та лас
ко ро на ви ру са, ја ча ње иму но си -
сте ма је за и ста при о ри тет. По -
сто ји ви ше на чи на да сво ју де -
цу учи ни те от пор ни јом на бо -
ле сти, и то пот пу но при род но.

Сви ма нам је до бро по зна то да
наш иму но си стем шти ти те ло
од ми кро ор га ни за ма као што
су бак те ри је, ви ру си, гљи ви це
или па ра зи ти, ко ји иза зи ва ју
раз не бо ле сти. Сва де ца су стал -
но из ло же на овим па то ге ни ма,
али из ло же ност не зна чи да ће
де те и да се раз бо ли. Кључ је
упра во у иму ни те ту. Ако је он
лош, ор га ни зам не мо же да се
за шти ти од ин фек ци ја – би ло
да су уо би ча је не, као пре хла де
и алер ги је, би ло да су озбиљ -
не, узро ко ва не про ду же ном
иму ном не рав но те жом.

Иму но си стем код са свим ма -
ле де це ни је до вољ но раз ви јен,
па се ви ру си и бак те ри је про -
сто ле пе за њих. То је та ко све
док не на вр ше 12 го ди на, ка да
деч ји иму ни тет до сти же ка па -
ци тет од ра слих осо ба. Иа ко ин -
фек ци је код де це про ђу бр зо,
тра ју нај ви ше око не де љу да на
и углав ном не оста вља ју ком -
пли ка ци је, зна ју да их „сло ме”.
За то је нај бо ље спре чи ти бо -
лест осна жи ва њем од брам бе -
них мо ћи ор га ни зма. Ево нај -
ва жни јих ко ра ка до тог ци ља.

Здра вље на уста ула зи

До бра ис хра на је кључ на за раз -
вој и одр жа ва ње иму но си сте -
ма, бу ду ћи да упра во ми не ра -
ли и ви та ми ни по ма жу ја ча ње
иму но си сте ма не у тра ли шу ћи
че сти це ко је оште ћу ју ће ли је.

Нај ва жни ји ми не ра ли су се -
лен, цинк, гво жђе, ба кар и маг -
не зи јум. Ове ну три јен те тре ба
узе ти из хра не (све же во ће и
по вр ће, ора ша сто во ће, се ме -
ње, ин те грал не жи та ри це).

Цинк

Ми не рал цинк је не за мен љив за
иму ни тет, јер је по тре бан за из -
град њу мно гих ен зи ма ко ји шти -
те те ло од сло бод них ра ди ка ла.

Цинк по ве ћа ва про дук ци ју
бе лих крв них зр на ца ко ја се
бо ре про тив ин фек ци ја, по ма -
же ства ра ње ан ти те ла и по ве -
ћа ва број Т-ће ли ја за ду же них
за од бра ну од ми кро ор га ни за -
ма. Kод бе ба и де це цинк ре ду -
ку је по ја ву акут них ре спи ра -
тор них ин фек ци ја. Из во ри цин -
ка су: обо га ће не жи та ри це, ју -
не ти на, ћу ре ти на и па суљ.

Ви та ми ни Б-гру пе

Реч је о осам ме ђу соб но по ве -
за них ви та ми на ко ји се при -
род но на ла зе у биљ ним и жи -
во тињ ским из во ри ма. По што
су рас твор љи ви у во ди, они не
мо гу да се аку му ли ра ју у ор га -
ни зму, па мо ра ју да се уно се
сва ког да на. Имај те у ви ду да

се они гу бе при ли ком љу ште -
ња и ку ва ња во ћа и по вр ћа.

Бо га ти из во ри Б ви та ми на
су зе ле но ли сна то по вр ће, кром -
пир, ин те грал не жи та ри це, ма -
ху нар ке, ора си, зр не вље, је тра
и мр ша во ме со.

Ви та мин Ц

Овај ви та мин се из број них раз -
ло га на ла зи на вр ху ли сте ну -
три је на та ко ји шти те и ја ча ју
наш иму ни тет. Ви та мин Ц по -
ве ћа ва про дук ци ју ле у ко ци та,
ко ји се бо ре про тив ин фек ци -
ја, али и ни во ин тер фе ро на,
ан ти те ла ко ја об ла жу по вр ши -
ну ће ли ја, пре ве ни ра ју ћи ула -
зак ви ру са у њих. Шти ти од
опа сних сло бод них ра ди ка ла и
моћ ни је ан ти ок си данс.

На ла зи се у све жем во ћу, со -
ко ви ма и по вр ћу. Днев на до за
ви та ми на Ц за де цу до шест
го ди на из но си 250 ми ли гра ма,
а за ста ри ју од шест го ди на 500
ми ли гра ма.

Ви та мин Е

Ви та мин Е је ан ти ок си данс и
сти му ла тор иму но си сте ма. Он
сти му ли ше про дук ци ју Б лим -
фо ци та, иму них ће ли ја ко је
ства ра ју ан ти те ла за де струк -
ци ју бак те ри ја. Та ко ђе, сма њу -
је ри зик од кар ди о ва ску лар них
бо ле сти. При род ни из во ри су
зр не вље и биљ на уља.

Ви та мин Д

Пе ди ја три пре по ру чу ју да се
бе ба ма да је ви та мин Д у об лику

ка пи сва ки дан до пр ве го ди не
жи во та, а у дру гој го ди ни са мо
то ком зим ских ме се ци. Ово је
је дан од на чи на да се обез бе ди
пра ви лан раст и раз вој ко сти ју
и зу ба код де це и спре чи мо гу -
ћа по ја ва ра хи тиса.

Пре по ру ке но ви јег да ту ма
су да овај ви та мин пу тем су -
пле мен та ре дов но узи ма ју и
ста ри ја де ца и од ра сли, и то
од по чет ка ок то бра до кра ја
мар та.

Шта је на је лов ни ку?

Као што се мо же ви де ти, сви
ну три јен ти нео п ход ни на шој
де ци на ла зе се у хра ни. При о -

ри тет су сва ка ко све жи пло до -
ви во ћа и по вр ћа пре бо га ти ви -
та ми ни ма и ми не ра ли ма.

За од ре ђе не вр сте во ћа и по -
вр ћа је по ка за но да под сти чу
функ ци ју иму но си сте ма. Од во -
ћа су то ја го де, цр ве ни греј -
пфрут, бо ров ни це, кај си је, ман -
го и ба на не, а од по вр ћа па ра -
дајз, бро ко ли, спа наћ, слат ки
кром пир, шар га ре па, ти ква, цр -
ни и бе ли лук.

То пле су пе и чор бе де лу ју
ле ко ви то, али и пре вен тив но.
Њи хов са став олак ша ва те лу
да се бра ни од узроч ни ка ин -
фек ци ја и да се бр же опо ра ви.

Ва жан део не дељ ног је лов -
ни ка су сва ка ко и про би о ти ци.
По ред то га што по др жа ва ју нор -
мал но ва ре ње уне те хра не, про -
би от ске бак те ри је у ке фи ру и
јо гур ту под сти чу иму ни тет да
од го во ри на деј ство сло бод них
ра ди ка ла и да ели ми ни ше сва -
ку прет њу по здра вље. Та ко ђе,
оне сма њу ју по сто је ће упал не
про це се у ор га ни зму.

Не ка ша ка ора ша стих по ло -
до ва бу де оба ве зна ужи на ва -
шим ма ли ша ни ма. На тај начин
ће њи хо во те ло уне ти дра го це -
на хран љи ва влак на, здра ве ма -
сно ће и про те и не. Ри ба та ко ђе
оби лу је здра вим ли пи ди ма, па
је свом де те ту сер ви рај те ма -
кар јед ном не дељ но. Оме га 3
ма сне ки се ли не по кре ћу фа го -
ци те, тип бе лих крв них зр наца,
да се из бо ре про тив штет них
ми кро ор га ни за ма.

Ово за о би ђи те

Не мој те те ло свог де те та да оп -
те ре ћу је те гриц ка ли ца ма и бр -
зом хра ном, јер ће те га та ко
са мо до дат но осла би ти.

Ади ти ви из хра не су че сти
иза зи ва чи алер гиј ских ре ак ци -
ја код де це, што до дат но сла би
иму но си стем, а пра зне ка ло -
ри је, ве ли ке ко ли чи не ше ће ра,
при сут не тран сма сти и кон зер -
ван си са мо спре ча ва ју иму ни -
тет да аде кват но ре а гу је на вре -
ме и пре по зна опа сност.

Исто ва жи за га зи ра не на -
пит ке и ин ду стриј ске со ко ве.
Би ло би нај бо ље да их пот -
пуно ели ми ни ше те из деч јег
јелов ни ка.

Обез бе ди ти де те ту до вољ но
сна

Сан је де ци по тре бан за раст и
од мор од днев них ак тив но сти.
По зна то је да се хор мон ра ста
лу чи нај ви ше у то ку спа ва ња.

Де ци тре ба обез бе ди ти до -
вољ но вре ме на за спа ва ње у од -
но су на уз раст: за пред школ -
ску де цу је оп ти мал но 10 са ти
сна днев но, за ста ри ју де цу и
од ра сле од се дам до осам са ти.

Али ва жан је и ква ли тет сна.
За од го ва ра ју ће лу че ње ме ла -
то ни на, хор мо на сна, по треб -
но је да де те спа ва у мра ку, без
ноћ не лам пе, у ти хој и до бро
про ве тре ној про сто ри ји.

Ак тив но сти на све жем
вазду ху

С до ла ском је се ни и број деч -
јих оба ве за ра сте, па се вре ме
про ве де но на све жем ва зду ху у
опу ште ној игри сма њу је. Не би
сме ло да бу де та ко, јер бо ра вак
на све жем ва зду ху по бољ ша ва
иму ни тет и због то га не тре ба
да про ђе дан да де те не из ве де -
те на по ље бар на по ла са та.

Ис ко ри сти те то вре ме да се
за јед но ба ви те фи зич ким ак -
тив но сти ма: тр чи те, пле ши те,
во зи те би цикл, бр зо хо дај те,
ска чи те или са мо про ше тај те.
Пре по ру ка Свет ске здрав стве -
не ор га ни за ци је за де цу уз ра -
ста од пет до се дам на ест го -
ди на је да има ју нај ма ње 60
ми ну та од сред ње до ин тен -
зив не фи зич ке ак тив но сти у
то ку да на.

ИМУ НО-БОМ БЕ ИЗ КУ ХИ ЊЕ

Ево и не ко ли ко ре це па та за

при род не ле ко ве ко ји до ка -

за но под сти чу иму ни тет код

де це. По ред то га што су пот -

пу но без бед ни, њи хо ва пред -

ност је и у то ме што су јеф ти -

ни ји од пре па ра та из апо те -

ке, као и у то ме што их мо же -

те при пре ми ти са ми од са -

сто ја ка ко је има те у ку хи њи.

• У блен дер ста ви те ма њу

ба на ну, јед ну осред њу зе ле -

ну ја бу ку, шо љу мла дих ли -

сто ва спа на ћа, јед ну

ољу ште ну ли ме ту и ма -

ло во де. Све са стој ке

до бро сје ди ни те и до би -

ће те здрав на пи так ко ји

ва ше де те мо же пи ти сва -

ки дан.

• Плод ли му на је пра -

ва ри зни ца ви та ми на Ц

и уко ли ко же ли те да по -

мог не те де -

те ту да оја -

ча свој

иму ни тет ,

ово ци тру -

сно во ће

ни ка ко не

тре ба да за бо ра ви те. У ча шу

мла ке во де си пај те свеж сок

од по ло ви не ли му на и ка ши -

чи цу ме да. Про ме шај те да

се са стој ци рас тво ре и сје -

ди не. Пи ти сва ког ју тра по -

ла са та пре до руч ка.

• Kорен ђум би ра у се би

са др жи мо ћан са сто јак гин -

ге рол, због ко јег ђум бир

има ја ко про ти ву пал но деј -

ство и спо соб ност да ја ча

иму но ло шки си стем чо ве ка.

Та ко ђе, ђум бир по ма же при

ва ре њу хра не и под сти че

раз вој мо жда них функ ци ја.

Две ка ши ке ко ре на ђум би ра

си пај те у че ти ри де ци -

ли тра во де и пу сти те

да теч ност ври око

де сет ми ну та. Скло -

ни те суд и са че кај те

н е  к о  л и  к о

ми ну та пре

не го што

про це ди те

чај. Днев на

до за за де -

цу је две

шо ље ча ја.
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Manifestarea culturală de larg răsunet ”Zilele
Uzdinului”, figurează pe loc de cinste în pal-
maresul activităților Societății Literar-Artisti-
ce ,,Tibiscus” din Uzdin. Cea de a XII-a ediție
trebuia să se desfășoare în perioada 18 iulie -
15 august curent însă din cauza pandemiei de
corona virus, manisfestările programate nu
puteau fi organizate așa cum s-a planificat. 

Din cauza împrejurărilor și situației de pan-
demie, s-a decis să se ofere premiile la cea
de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional
de Poezie ,,Drumuri de spice”.

La Casa Românească, pe data de 24 iunie,
s-a marcat jubileul de 30 de ani ai Societății
Literar-Artistice ,,Tibiscus”. Președintele
acestei societăți, Vasile Barbu, a prezentat
ampla activitate de-a lungul acestor ani și
realizările societății în diferite domenii. Cu
acest prilej s-au acordat diplome de excelență
și recunoștințe celor care au colaborat sub
diverse forme cu ,,Tibiscus”.

Pe terasa de la Casa Românească a fost
vernisată o expoziție de tablouri ale membri-
lor Societății Literar-Artistice ,,Tibiscus. La
Galeria ,,Torna, torna frate”, vizitatorii au pu-
tut vedea expoziția de fotografie veche ,,Fo-
tografii care ne-au marcat existența”. Au fost
expuse 60 de fotografii din istoria Uzdinului,
de o expresivitate deosebită și de o mare va-
loare istorică și artistică.

La Zilele Uzdinului urma să aibă loc cea
de-a treia ediție a taberei de artă fotografică,
dar din motive bine cunoscute, reuniunea a
fost amânată. Totuși, premiul anual de foto-
grafie artistică (ediția a II-a) a fost conferit
lui Victor Simu din Maramorac.

Premiile Festivalului ,,Drumuri de
spice”

Premiile celei de-a XXVII-a ediții a Festiva-
lului Internațional de Poezie ,,Drumuri de
spice” au fost conferite în felul următor:

Premiul ,,Tibiscus” - Eleonorei Мiclea și
Dimitrie Miclea din Seleuș.

Premiul ,,Pavel Gătăianțu”, ediția a II-a -
redacției ,,Kovine” (Vârșeț), Anei Cârdu și
redacției revistei ,,Maramorac”.

Două titluri de membri de onoare ai
S.L.A. ,,Tibiscus”: Trifu Petroi și Trifu
Șoșdean din Uzdin.

Marele Premiu al Culturii Românilor
,,Podul lui Traian” s-a decernat lui Victor Si-
mu din Maramorac.

Laureații Premiului ,,Pro fidelitas” sunt:
Izabela Lupulescu din Uzdin, Bogdan Draji-
lov din Doloave, Filip Radovici din Cetinje -
Muntenegru, Vidu Velici, Iova Spăriosu, Oc-
tavian Crețu și Florin Neda din Uzdin.

Majoritate premiilor au fost conferite la
bustul lui Mihai Eminescu din fața Casei de
Cultură.

Festivalul Internaţional de Poezie
„Drumuri de spice”

Primul festival de poezie, Festivalul Inter-
naţional de Poezie ,,Drumuri de spice” a
avut loc în anul 1994. La festival se conferă
premii și distincţii importante. Printre lau-
reaţii cunoscuți sunt Grigorie Vieru, Petru
Cârdu, Ion Miloș, Adam Pusloić, Leonida
Lari, Petru Stoica, Mircea Dinescu, Adrian
Păunescu, Ioan Baba, Ana Niculina Sârbu,

Slavco Almăjan, Milan Nenadić, Ioan Aurel
Turcuș. Celebrului rapsod popular Grigorie
Leșe, care a fost la Uzdin în anul 2018, în
calitate de invitat al Societății Literar-Artis-
tice ,,Tibiscus”, i s-a conferit Premiul ,,Sfân-
tul Gheorghe”.

Ani în șir la Casa românească, se organi-
zează o serie de manifestări cultural-literare,
printre care amintim: Concursul de Recita-
tori ,,Buna Vestire”, Simpozionul ,,Oameni
de seamă ai Banatului”, Festivalul de Creaţie
Literară în Grai Bănăţean ,,Todor Crețu To-
șa-Petru Dimcea”, colocviile literare ,,Trebu-
iau să poarte un nume”, Festivalul Interna-
ţional de Poezie ,,Drumuri de spice”, întâlni-
rile scriitorilor în grai bănăţean și încă mul-
te altele.

În cadrul Societăţii există și Muzeul Me-
moriei Uzdinului cu 800 de exponate. S.L.A.
,,Tibiscus” a primit bustul lui Eminescu din
faţa Căminului Cultural din centrul satului,
de la Liga Culturală pentru Românii de Pre-
tutindeni din București. 

Simpozionul Internaţional 
„Oameni de seamă ai Banatului”

În 1996 s-a înfiinţat Simpozionul Internaţional
,,Oameni de seamă ai Banatului” pentru care
s-a conferit sprijin financiar din partea secre-
tariatelor pentru cultură și minorităţi, Consi-
liului Naţional al Românilor din Voivodina,
C.A. ,,Plugarul” din Uzdin, comunei Covăciţa,
Ministerului Republican pentru Cultură și De-

partamentului pentru Românii de Pretutin-
deni al Guvernului României. Importanţa ma-
nifestării ,,Oameni de seamă ai Banatului”
constă în faptul că an de an, după eveniment,
s-au publicat ,,Actele simpozionului”, în total
29 de cărţi despre personalităţile de seamă ale
Banatului, despre acei oameni care au lăsat
amprente de neșters, cum sunt Radu Păiușan,
Gheorghe Rancu, Tiberiu Ciobanu, Pavel P.
Filip, Gligor Popi, Gheoghe Lifa, Ionel Cion-

chin, Ioan Ciama, Florian Copcea, Ana Nicu-
lina Sârbu, Ana Sârbu și mulţi alţii.
(fotografii din arhivă)

Eugenia Bălteanu

CĂRȚI APĂRUTE LA EDITURA ,,TIBISCUS”
La Editura „Tibiscus” au apărut cca
90 titluri de carte. În fază de pregă-
tire este cartea „Uzdin – album mo-
nografic” semnată de Vasile 

Barbu și Elena Maria Barbu și este
dedicată jubileului de 30 de 
ani ai Societății Literar-Artistice 
„Tibiscus”.

PREMII IMPORTANTE
Referitor la premiile acordate de
S.L.A „Tibiscus” menționăm pe ce-
le conferite la  târgurile internaţio-
nale de carte de la Iaşi, Turnu Se-
verin, Sopotul Vechi, Săcălaz, Fă-
get şi Maramureş. Cea mai valoroa-
să distincţie este „Decretul
președintelui României Klaus Wer-
ner Johannis pentru conferirea Or-
dinului „Meritul Cultural”.

MANIFESTARE CULTURALĂ ”ZILELЕ UZDINULUI”

ACTIVITATE DE AMPLOARE



“Gutui și busuioc pe altarul me-
moriei” (Editura C.P.E. “Liberta-
tea”, Panciova, 2015), monografia
cronicarului și istoricului Ilie Baba
din Satu Nou, publicată cu ocazia
marcării a 250 de ani de la
înființarea localității, este încă o
contribuție istorică inestimabilă
pentru comunitatea română din
Banat și pentru locuitorii din Satu
Nou. Bogată cu mărturii, texte ale-
se și fotografii, această publicație,
prin cele 32 de capitole, într-un
mod foarte autentic, ilustrează
viața românilor din Satu Nou prin
secole – viața culturală, socială, re-
ligioasă, de meșteșug, tradițiile și
obiceiurile de iarnă, meserii și pa-
siuni etc.

Cartea este ilustrată cu peste 500
de fotografii autentice, în care oa-
menii simpli din sat se văd pe hol-
dă, în casă, la diferite sărbători, la
biserică, pe stradă. Potrivit celor
evidențiate de Baba, această
publicație reprezintă un cadru pen-
tru o imagine amplă despre viața
românilor din acele timpuri, dar și

despre conviețuirea lor cu poporul
sârb și alte popoare.

Autorul mărturisește că
aceasta a fost o muncă lun-
gă și grea. La început a avut
doar informații insuficien-
te, pe care le-a prelucrat
mai târziu în baza materia-
lului istoric de la Biserica
Ortodoxă Română din sat,
Arhiva Istorică din Pancio-
va și documentații private.
Un ajutor deosebit a avut și
din partea istoricului re-
marcabil român dr. prof.
Mircea Măran, pe care l-a
consultat în legătură cu ma-
terialul de arhivă dar și re-
feritor la idei, care de fieca-
re dată i-a ieșit sincer în în-
tâmpinare.

Este interesant și deose-
bit titlul cărții “Gutui și bu-
suioc pe altarul memoriei”.
Baba explică că s-a decis
tocmai pentru acest titlu
din cauză că busuiocul are o
semnificație și o valoare simbolică

specială pentru românii din Satu
Nou. Mai precis, în trecut, în fieca-

re casă țărănească, busuiocul a fost
pus lângă icoană, ca protector al ca-

sei, sau la poartă, așteptând musa-
firi dragi.

Porivit celor afirmate
de dânsul, este interesant
că busuiocul și astăzi este
un motiv des văzut în ca-
sele bănățene, este ținut pe
dulap, simbolizează comu-
niunea și familia, dar și
conviețuirea românilor cu
toate celelalte
naționalități.

În acest sens, în confor-
mitate cu cele afirmate,
această carte poate fi citită
și văzută în mai multe
direcții. Mai precis, cât es-
te ea de importantă pentru
românii din Satu Nou, atât
este și pentru sârbii din
acest sat, din cauză că
acestea sunt două popoare
foarte apropiate care de se-
cole în șir conviețuiesc îm-
preună își dau contribuție
culturii, religiei și vieții so-

ciale din Satu Nou.
Cristian Bălteanu

Bojan Boljanac a absolvit Faculta-
tea de Umanități, dar dragostea lui
pentru artă și muzică a predomi-
nat. Este directorul Casei de Cultu-
ră din Satu Nou, unde activează de
20 de ani. A fost în mare parte
membru al ansamblului de folclor,
precum și al Clubului cultural al-
ternativ. A fost activ și în tot ceea
ce a avut legătură cu cântecul și
dansul. Încă din copilărie a avut
afinitate pentru muzică.

Prin urmare, pasul logic a fost
înscrierea la Școala de muzică „Jo-
van Bandur” din Pancevo, departa-
mentul saxofon, astfel încât în   2008
a terminat liceul de muzică. În acea
perioadă, cânta deja alte instru-
mente, astfel că în același an a apă-
rut pentru prima dată la  Marele
Festival de Folclor al Românilor
dinVoivodina, Republica Serbia,
care a avut loc la Vladimirovaț în
2008, unde a cântat ca solist la fluer
și ca membru al orchestrei din Satu
Nou.

Ca solist, a câștigat un număr
mare de premii și recunoaștințe la
festivaluri. A fost lauretul primului
loc de 3 ori, iar  orchestra din Satu
Nou, a fost printre prima ani în șir
la această prestigioasă emulație.
Bojan mențioază că succesul lui es-
te meritul efortului și al efotului
propriu și multe sacrificii.

În ceea ce privește orchestra po-
pulară din Satu Nou, în care este
încă membru, Bojan menționează
că au avut numeroase spectacole
atât în   Serbia, cât și în diasporă.
Desfășoară colaborare bogată cu
Slovenia, Italia, Germania, Austria,
Elveția, România, Canada, Statele
Unite ale Americii. Este important
de menționat că este unica orches-
tră de sat care se prezintă la Festiva-
lul European de Folclor Sârb, care
se desfășoară în fiecare an într-un
alt oraș și țară, unde au prezentat
un nivel artistic de invidiat.

În calitate de director recent nu-
mit al Casei de Cultură „3 octom-
brie” din Satu Nou, i s-a dat sarcina
de a menține un nivel ridicat al tutu-
ror secțiilor din Casă ca cineva care
a crescut în această casă de cultură,
este familiarizat cu problemele cu
care se confruntă amatorii Casei.
Misiunea sa de bază,  este de a oferi
condiții necesare pentru activitatea
tuturor grupurilor și secțiunilor și,
dat fiindcă sala mare de concerte nu
funcționează, sarcina este mai mare.

Bojan încearcă să termine lucră-
rile în sală, deoarece este o condiție
pentru ca baletul, ansamlul de dan-
satori și orchestra, să funcționeze și
mai bine. De asemenea este impor-

tant să prezinte cetățenilor din Satu
Nou tot ceea ce au învățat. În ulti-
ma vreme am asistat la situații epi-
demiologice din lume. Cu toate
acestea, condițiile de sănătate ne-
favorabile nu i-au împiedicat să fa-
că lucruri utile la Casa de Cultură.
Deoarece interdicția întrunirilor
era în vigoare, așa că restul, con-
form deciziilor Ministerului și re-
comandărilor, repetițiile de folclor
și orchestra, nu au fost ținute și
toți membrii au avut cu adevărat
grijă de ei înșiși și de alții, dar asta
nu a însemnat că nu ar putea in-
vesti energie în clădire, mai precis
întreținere. Astfel, după întrerupe-
rea unor măsuri de protecție, s-a
făcut fațada unei mari părți a Ca-
sei de Cultură, precum și treptele
chiar la intrarea în clădire, care au
fost complet dărăpănate și ameni-
nțară provocarea consecințelor
grave.

- Cu acest prilej doresc să
mulțumesc și să acord recunoștință
pentru lucrări, Municipiului Pance-
vo, fără a cărui ajutor nu ar fi fost
realizată fațada, precum și
comunității locale din Satu Nou și
Companiei de utilități publice. În-
trucât a fost permis să adunăm și să
facem programe în iunie, am folosit
ocazia să ne prezentăm cu un con-
cert de grupuri de dansatori, cu o
expoziție de picturi „Noaptea de va-

ră a Banatului” de Emil Sfera, o
expoziție permanentă în sala de et-
no din Casa de Cultură și un concert
pentru tineri pe platoul din fața Ca-
sei de Cultură – evidențiază Bojan
Boljanac.

În această perioadă, când au
fost împiedicați să organizeze pro-
grame în Casa de Cultură, au în-
cercat să-și canalizeze energia spre
alte activități. Au făcut câteva vi-
deoclipuri cu repetițiile lor cu or-
chestra, bineînțeles fiecare din pro-
pria casă, pentru care s-au dat co-
mentarii pozitive.

În luna mai a acestui an, cu aju-
torul asociaților, angajaților,
foștilor și actualilor membrii ai
secților, au făcut o prezentare ofi-
cială pe internet a Casei de Cultură
(www.domkulturebns.rs) unde cei
interesați, pe lângă paginile de Fa-
cebook și Instagram, pot ține pasul
cu activitățile lor. Este planificat să
înregistreze un disc de muzică cu
soliștii vocali din Satu Nou, însă to-
tul depinde de situația epidemiei,
iar cea mai „proaspătă” idee este ca
în perioada următoare, să se pre-
zinte cu un mare concert online al
orchestrei și soliștilor vocali și
instrumentiști.

Eugenia Bălteanu

Profesoară de excepție, Virginia Po-
pović s-a născut pe data de 8 iunie
1975 la Seleuș. Cursurile Școlii gene-
rale le-a terminat la Seleuș și la Ali-
bunar. A continuat Liceul „Borislav
Petrov – Braca” din Vârșeţ iar studiile
la Facultatea de Filosofie din Novi
Sad, Catedra de limba și literatura ro-
mână. Studiile de masterat le-a făcut
între anii 1994-1999 la Catedra de
limba și literatura română a
Facultății de Filosofie. Titlul de docto-
rat în știinţele literaturii l-a obținut în
anul 2012 la Departamentul de limba
română al Facultății de Filosofie,
Universitatea din Novi Sad.

Când și unde v-aţi început cariera
didactică?

Mi-a plăcut întotdeauna munca cu
copiii, astfel că încă de pe vremea stu-
diilor dorința mea era să mă angajez
în școală. După ce m-am înscris la
studiile postuniversitare de magiste-
riu, am avut ocazia să mă angajez la
Facultatea de Învățători,
despărțământul în limba română din
Vârșeț pe timp de un an, unde am în-
drăgit munca cu studenții. Dorința
mea era să continui să predau
studenților literatura română. Nu du-
pă mult timp mi s-a oferit ocazia să
mă angajez la Departamentul de Lim-
ba și Literatura Română a Facultății
de Filosofie din Novi Sad unde am
devenit la început asistent, apoi lector
universitar și în momentul de față,
conferențiar universitar. Țin orele de
literatura română pentru toți anii de
studii, la toate trei nivele de studii :
licență, masterat și doctorat. La fel, mi
s-a oferit ocazia să mă întorc la Facul-
tatea de Învățători, despărțământul
din Vârșeț și să mi se împlinească și
această mare dorință, să fiu aproape
de satul meu natal și aproape de

instituția în care mi-am început carie-
ra mea didactică.

Consider că perseverenţa în mun-
că este secretul succesului. Care este
opinia dvoastră?

Se știe că dacă cineva muncește
cu spor, dar și în continuu, fără a face
deosebire dacă este zi sau noapte,
cândva va simți și roadele muncii sa-
le. Succesul nu vine de la sine, pentru
a reuși trebuie să fii harnic și opti-
mist, dar și să ai o anumită răbdare și
siguranță în sine, o încredere că toa-
tă munca vreodată se răsplătește. În
cazul meu s-a resplătit, mi-au apărut
7 cărți, foarte multe lucrări
științifice, câteva volume colective și
un număt însemnat de recenzii,
prefețe, articole din ziar etc.

Care este cea mai frumoasă reali-
zare profesională din cariera dum-
neavoastră?

Cea mai frumoasă realizare pro-
fesională îmi este teza mea de docto-
rat. După o muncă de câțiva ani la
astrângerea materialului, analiza
acestui material și apoi scrierea tezei
de doctorat, am reușit să îmi susțin
în anul 2012 teza dedicată operei
marelui nostru poet și matematician,
Ion Barbu. După aceea, teza a fost
publicată la editura Institutului Cul-
tural Român din Voivodina.

Aveţi un palmares impresionant
de premii obţinute la concursuri na-
ţionale și internationale printre care
și premiul ”Ioan Slavici” al
Universității de Vest ”Vasilie Goldiș”
din Arad. Care este secretul premii-
lor și ce înseamnă petru Dvs.?

E adevărat că am mai multe pre-
mii, dovadă că cineva citește lucrări-
le mele și că le consideră bune pen-
tru a fi premiate. Nu alerg să primesc
premii, însă este de neprețuit senti-
mentul când prin aceste diplome sau

medalii aflu că munca mea este de
valoare și că am realizat ceva pentru
cultura și literatura de la noi, atunci
mă simt mândră și cu o forță mult
mai mare de muncă decât înainte.

Revista ”Europa” a figurat în sfera
Dvs. de interes, în calitate de readac-
tor. Ce a însemnat pentru Dvs. acti-
vitatea la această revistă?

O perioadă de timp, între 2008 și
2015 am muncit la redactarea acestei
prețioase reviste, care era înființată
de marele nostru poet, Pavel
Gătăianțu. Pot să spun că viața mea o
pot împărți în viața de dinainte de

„Europa” și viața după ”Europa”. Cu
această revista am intrat în lumea
academică, realizând legături și
cunoștințe cu profesori universitari
din întreaga lume. Corespondența
cu acești profesori, durează și în zile-
le de astăzi. Am muncit zile și nopți
la această revistă, am indexat-o 
în mai multe baze de date
internaționale și a mers spre indexa-
rea ei în cea mai de valoroasă bază,
când pe neașteptate ne-a părăsit
domnul redactor, cu care s-a stins și
revista, la dorința familiei lui. Pri-
mesc și în ziua de astăzi întrebări 

dacă mai apare revista și dacă pot să
ne trimită materiale, pentru că foarte
mult ar fi vrut să fie și ei în paginile
acestei prestigioase reviste. Acest
fapt este dovadă că revista a fost răs-
foită și că în paginile ei a astrâns
doar nume cunoscute din lumea lite-
rară, artistică și științifică de la noi
din țară și din România. Revista a
fost un simbol al interculturalității și
a cunoașterii reciproce a culturilor
europene.

Ați jucat în câteva spectacole care
au fost prezentate la Zilele de Teatru
ale Românilor din Voivodina.

Dintotdeauna mi-a plăcut teatrul,
am urmărit de fiecare dată când am
avut ocazia Festivalul Zilele de Tea-
tru ale Românilor din Voivodina,
până nu am hotărât să încerc și eu să
joc teatru. Am colaborat la Postul de
Radio și Televiziune al Voivodinei
încă de când am fost studentă, prin
anii 1995-1996, perioadă care a coin-
cis cu debutul meu în calitate de
crainic la Festivalul PAN-MONUS
care s-a organizat la Seleuș și cu par-
ticiparea la ,,Zilele de Teatru ale Ro-
mânilor din Voivodina”, unde am ju-
cat în două piese de teatru: ,,Jocul
vieții și al morții în deșertul de
cenușă” de Horia Lovinescu, în regia
lui Zoran Cvetković și în „Omul care
a văzut moartea” de Victor Eftimiu,
în regia lui Alecu Croitoru. Mi-a plă-
cut foarte mult jocul pe scenă, mai
ales să recit la microfon.

După ce m-am angajat la Novi
Sad și am plecat din Seleuș, nu am
mai avut ocazie să joc teatru, însă
marea mea pasiune pentru teatru m-
a făcut să scriu despre teatru și să în-
drum și pe studenții mei să scrie și să
urmărească piesele de teatru pe viu
sau online. 

Eugenia Bălteanu

Vineri, 4 Septembrie 2020

pancevac@pancevac-online.rs

II

VIRGINIA POPOVIĆ, PROFESOARĂ LA DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

PENTRU A REUȘI TREBUIE SĂ 
FII HARNIC ȘI OPTIMIST

PORTRET, BOJAN BOLJANAC DIRECTORUL
CASEI DE CULTURĂ DIN SATU NOU

Muzica este un limbaj pe
care toată lumea îl înțelege

ILIE BABA, CRONICAR

Busuiocul – simbolul veniciei
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Да би смо ус пе ли,
мо ра мо би ти 
мар љи ви и 
оп ти ми стич ни

» страна IV

Труд и ула га ња 
у се бе

» страна IV

Cамосвесно
уређење лир ске
фор ме

» страна V

По себ ни тре ну ци
жи во та

» страна V

Ши ро ко рас про стра ње на кул тур на ма -
ни фе ста ци ја „Да ни Уз ди на” за у зе ла је
по ча сно ме сто на ли сти ак тив но сти
Књи жев но-умет нич ког дру штва „Ти -
би скус” у Уз ди ну. Тре ба ло је да се два -
на е сто из да ње одр жи из ме ђу 18. ју ла
и 15. ав гу ста, али због пан де ми је ко -
ро на ви ру са за ка за ни до га ђа ји ни су мо -
гли да бу ду ор га ни зо ва ни ка ко је пла -
ни ра но. Због окол но сти и пан де миј -
ске си ту а ци је од лу че но је да се уру че
на гра де за 27. из да ње Ме ђу на род ног
фе сти ва ла по е зи је „Пу те ви кла сја”.

У „Ру мун ској ку ћи”, 24. ју на, обе ле -
же на је 30. го ди шњи ца Књи жев но-
-умет нич ког дру штва „Ти би скус”.
Пред сед ник тог дру штва Ва си ле Бар -
бу пред ста вио је бо га ту ак тив ност и
до стиг ну ћа дру штва то ком ових годи -
на на раз ли чи тим по љи ма. Том при -
ли ком су до де ље не ди пло ме и призна -
ња они ма ко ји су у ра зним об ли ци ма
са ра ђи ва ли с „Ти би ску сом”.

На те ра си „Ру мун ске ку ће” отво -
ре на је из ло жба сли ка чла но ва
Књижев но-умет нич ког дру штва „Ти -
би скус”. У га ле ри ји су по се ти о ци
могли да ви де из ло жбу ста рих 

фо то гра фи ја под на зи вом „Фо то гра -
фи је ко је су обе ле жи ле на ше по сто -
ја ње”. Из ло же но је 60 фо то гра фи ја
из исто ри је Уз ди на, по себ не из ра -
жај но сти и ве ли ке исто риј ске и умет -
нич ке вред но сти.

Требало је да се треће издање кампа
за фотографску уметност одр жи за
вре ме „Да на Уз ди на”, али из по зна -
тих раз ло га је од ло же но. Ипак, го ди -
шња на гра да за умет нич ку фо то гра -
фи ју (дру го из да ње) до де ље на је Вик -
то ру Си муу из Мра мор ка.

На гра де фе сти ва ла „Пу те ви
класја”

У окви ру 27. из да ња Ме ђу на род ног
фе сти ва ла по е зи је „Пу те ви кла сја” до -
де ље не су на гра де.

На гра ду „Ти би скус” до би ли су
Елеоно ра Ми клеа и Ди ми три је Миклеа
из Се ле у ша.

На гра да „Па вел Га та јан цу”, дру го
из да ње, при па ла је ре дак ци ји „Ковине”

(Вр шац), Ани Кр ду и ре дак ци ји ча со -
пи са „Мра мо рак”.

Две ти ту ле но вих по ча сних чла нова
„Ти би скус” до би ли су Три фу Пе тр ои
и Три фу Шош де ан, из Уз ди на.

Ве ли ка на гра да ру мун ске кул ту ре
„Тра ја нов мост” до де ље на је Вик то ру
Си муу из Мра мор ка.

До бит ни ци на гра де „Про фи де ли -
тас” су: Иза бе ла Лу пу ле ску из Уз ди -
на, Бог дан Дра жи лов из До ло ва, Фи -
лип Ра до вић из Це ти ња (Цр на Го ра),
Ви ду Ве лић, Јо ва Спа ри о су, Ок та ви -
јан Кре цу и Фло рин Не да из Уз ди на.

Ве ћи на на гра да до де ље на је код би -
сте пе сни ка Ми ха ја Еми не скуа испред
До ма кул ту ре.

Низ до га ђа ја

Пр ви фе сти вал по е зи је, Ме ђу на род ни
фе сти вал по е зи је „Пу те ви кла сја”, одр -
жан је 1994. го ди не. Фе сти вал до де -
љу је ва жне на гра де и од ли ко ва ња. Ме -
ђу по зна тим ла у ре а ти ма су Гри го ри је
Ви е ру, Пе тру Кр ду, Јон Ми лош, Адам
Пу сло јић, Ле о ни да Ла ри, Пе тру Стој -
ка, Мир ча Ди не ску, Адри јан Па у не -
ску, Јо ан Ба ба, Ана Ни ку ли на Ср бу,
Слав ко Ал ма жан, Ми лан Не на дић, 
Јо ан Ау рел Тур куш. По зна ти на род ни
рап сод Гри го ре Ле ше, ко ји је 2018.
го ди не бо ра вио у Уз ди ну, као гост

Књи жев но-умет нич ког дру штва „Тиби -
скус”, до био је на гра ду „Све ти Ђор ђе”.

Низ го ди на у „Ру мун ској ку ћи” се
ор га ни зу ју кул тур но-књи жев ни до га -
ђа ји, ме ђу ко ји ма ће мо по ме ну ти: кон -
курс за ре ци та то ре „Бу на Ве сти ре”,
сим по зи јум „По зна те лич но сти Ба на -
та”, фе сти вал књи жев ног ства ра ња на
ба нат ским је зи ци ма „То дор Кре цу То -
ша – Пе тру Дим ча”, књи жев ни ко ло -
квиј „Мо ра ли су да но се име”, ме ђу -
на род ни фе сти вал по е зи је „Пу те ви
кла сја”, су сре ти пи са ца на ба нат ским
је зи ци ма и још мно го то га.

У окви ру Дру штва по сто ји и Ме мо -
ри јал ни му зеј Уз ди на, са 800 екс по -
на та. Књи жев но-умет нич ко дру штво
„Ти би скус” је при ми ло би сту Еми не -
скуа ис пред До ма кул ту ре у цен тру

се ла. Го ди не 1996. осно ван је Ме ђу -
на род ни сим по зи јум „По зна те лич -
но сти Ба на та”, за ко ји је до би је на фи -
нан сиј ска по др шка од се кре та ри ја та
за кул ту ру и ма њи не, На ци о нал ног
са ве та Ру му на у Вој во ди ни, „Плу га -
ру ла” из Уз ди на, оп шти не Ко ва чи ца,
Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср -
би је и Оде ље ња за Ру му не из ди ја спо -
ре вла де Ру му ни је.

Зна чај ма ни фе ста ци је „По зна те лич -
но сти Ба на та” је у то ме што је сва ке
го ди не, на кон до га ђа ја, об ја вљен „Збор -
ник сим по зи ју ма”, укуп но 29 књи га о
из ван ред ним лич но сти ма Ба на та, о
тим љу ди ма ко ји су оста ви ли не избри -
си ве тра го ве, као што су Ра ду Па ју -
шан, Ге о р ге Ран ку, Ти бе ри ју Чо ба ну,
Павeл П. Фи лип, Гли гор По пи, Георге
Ли фа, Јо ан Ча ма, Фло ријан Коп ча,
Ана Ни ку ли на Ср бу, Ана Ср бу и мно -
ги дру ги.

Еу ђе ни ја Бал те а ну

КЊИ ГЕ ОБ ЈА ВЉЕ НЕ У „ТИ БИ СКУ СУ”

У из да вач кој ку ћи „Ти би скус”

обја вље но је око 90 на сло ва. У

при пре ми је књи га „Уз дин – мо но -

граф ски ал бум”, ко ју пот пи су ју

Васи ле Бар бу и Еле на Ма ри ја Бар -

бу, а по све ће на је 30. го ди шњи ци

Књи жев но-умет нич ког дру штва

„Ти би скус”.

ИЗ У ЗЕТ НЕ НА ГРА ДЕ

„Ти би ску су” су до де ље не на гра де

на ме ђу на род ним сај мо ви ма

књи га у Ја ши ју, Тур ну Се ве ри ну,

Со по тул Ве ки, Са ка ла зу, Фа ђе ту

и Ма ра му ре шу. Нај вред ни је од -

ли ко ва ње је Де крет пред сед ни ка

Ру му ни је Кла у са Вер не ра Јо ха ни -

са и до де љи ва ње ре да „Кул тур не

за слу ге”.



Петак, 4. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

„Бо си љак на ол та ру се ћа ња” у
из да њу НИУ „Ли бер та теа” је
мо но гра фи ја чи ји је ау тор но -
во се љан ски хро ни чар и исто -
ри чар Или је Ба ба, об ја вље на
по во дом 250 го ди на од осни -
ва ња се ла. То је још јед но исто -
риј ско до бро за ру мун ску за -
јед ни цу Ба на та и све жи те ље
Ба нат ског Но вог Се ла. Илу -
стро ва но све до че њи ма, ода бра -
ним тек сто ви ма и фо то гра фи -
ја ма, ово из да ње у 32 по гла -
вља на ве о ма ау тен ти чан на -
чин до ча ра ва жи вот но во се -
љан ских Ру му на кроз ве ко ве –
кул тур ни, дру штве ни, вер ски,
за нат ски жи вот, зим ску тра ди -
ци ју и оби ча је, за на те, спо рт
Но во се ља на...

Књи га је илу стро ва на са пре ко
500 ау тен тич них фо то гра фи ја,
ве ћим де лом до би је них од

старих се о ских до ма ћи на, на
ко ји ма се обич ни љу ди из се ла
ви де у по љу, у ку ћи, на ра зним
свет ко ви на ма, у цр кви, на ули -
ци. Ка ко ка же Ба ба, ово из да -
ње је рам за сли ку о та да шњем
жи во ту Ру му на, али и њи хо -
вом су жи во ту са Ср би ма и дру -
гим на ро ди ма.

Ау тор на во ди да је то био
дуг и те жак рад. Пр во је имао
са мо шту ре по дат ке, ко је је ка -
сни је об ра дио на осно ву исто -
риј ске гра ђе из ар хи ве ру мун -
ске пра во слав не цр кве из ме -
ста, Исто риј ског ар хи ва Пан -
че ва и при ват них до ку мен та -
ци ја. Из у зет ну по моћ је имао
и од зна ме ни тог ру мун ског
исто ри ча ра про фе со ра др Мир -
че Ма ра на, ко га је кон сул то -
вао око ар хив ске гра ђе, али и
са мих иде ја, и ко ји му је сва ки
пут искре но из ла зио у су срет.

За ни мљив и по се бан је сам
на зив књи ге „Bosuioc pe altarul
memoriei” („Бо си љак на ол та -
ру се ћа ња”). Ба ба об ја шња ва да
се од лу чио за овај на зив јер бо -
си љак има по себ но зна че ње и
сим бо ли ку за Ру му не из Ба нат -
ског Но вог Се ла. На и ме, у про -
шло сти, у сва кој ру мун ској

сељач кој ку ћи из ме ста бо си -
љак је ста вљан по ред ико не,
као за штит ник ку ће, а са ула -
зних вра та до че ки вао је до бре
го сте. Ка ко ка же, за ни мљи во
је да је бо си љак и да ље чест
мо тив по ба нат ским ку ћа ма,
др жи се на ор ма ру, сим бо ли -
зу је за јед ни штво и по ро ди цу,
али и су жи вот Ру му на са свим
дру гим на ци о нал но сти ма.

У том сми слу, ка ко ка же Ба -
ба, ова књи га се мо же чи та ти
ви ше стру ко, од но сно ко ли ко је
она ва жна за про шлост но во -
се љан ских Ру му на, то ли ку ва -
жност има и за Ср бе из овог
ме ста, јер су то два из у зет но
бли ска на ро да ко ји већ ве ко -
ви ма за јед нич ки да ју до при -
нос кул ту ри, ре ли ги ји и дру -
штве ном жи во ту у Ба нат ском
Но вом Се лу.

Кри сти јан Бал те а ну

Бо јан Бо ља нац је за вр шио Фа -
кул тет ху ма ни стич ких на у ка,
али љу бав пре ма умет но сти и
му зи ци је пре о вла да ла. Ди -
рек тор је До ма кул ту ре у Ба -
нат ском Но вом Се лу, где је
ак ти ван већ 20 го ди на. Ма -
хом је био члан фол клор ног
ан сам бла, као и Ал тер на тив -
ног кул тур ног клу ба, али био
je ак ти ван у све му што је има -
ло ве зе с пе смом и игром, јер
је од де тињ ства по ка зи вао афи -
ни тет пре ма му зи ци.

Ло ги чан ко рак је био да упи -
ше Му зич ку шко лу „Јо ван Бан -
дур” у Пан че ву, од сек за сак -
со фон, та ко да 2008. го ди не
за вр ша ва сред њу му зич ку шко -
лу. Та да је већ уве ли ко сви -
рао и дру ге ин стру мен те, та -
ко да се исте го ди не пр ви пут
по ја вио на Ве ли ком фе сти вал
ру мун ске му зи ке и фол кло ра,
ко ји се те, 2008. го ди не одр -
жа вао у Вла ди ми ров цу, где је
на сту пио као со ли ста на фру -
ли и као члан ор ке стра из Ба -
нат ског Но вог Се ла.

Као со ли ста, до бит ник је
ве ли ког бро ја на гра да и при -
зна ња на фе сти ва ли ма. Од
то га је три пу та осво јио пр во
ме сто, а са ор ке стром Но во -
се ља ни су већ го ди на ма ме -
ђу пр ви ма. Бо јан ка же да је
то све за хва љу ју ћи тру ду и
ула га њу у се бе и мно гим
одри ца њи ма.

Што се ти че на род ног ор -
ке стра из Ба нат ског Но вог Се -
ла, у ко јем је и да ље члан,
има ли су мно ге на сту пе у Ср -
би ји, као и у ди ја спо ри. Има -
ју бо га ту са рад њу са Сло ве ни -
јом, Ита ли јом, Не мач ком, Ау -
стри јом, Швај цар ском, Ру му -
ни јом, Ка на дом, Аме ри ком.
Ва жно је на по ме ну ти да су је -
ди ни се о ски ор ке стар на
Европ ској смо три срп ског фол -
кло ра ко ја се сва ке го ди не
одр жа ва у дру гом гра ду и др -
жа ви, где су по ка за ли за ви -
дан ни во.

Као но во по ста вље ном ди -
рек то ру До ма кул ту ре „3. ок -
то бар” у Ба нат ском Но вом Се -
лу дат му је за да так да одр -
жа ва ви сок ни во свих сек ци ја
у До му, а као не ком ко је ту
од ра стао, по зна ти су му и про -
бле ми с ко ји ма се су сре ћу ама -
те ри и са рад ни ци До ма. Ње -
го ва основ на ми си ја, да та ко
ка же мо, је сте да обез бе ди нео -
п ход не усло ве за рад свих гру -
па и сек ци ја, а ка ко им ве ли -
ка кон церт на са ла ни је у функ -
ци ји, та ко је и те рет ве ћи.

Бо јан се тру ди да за вр ши
са лу, јер је она услов да ба -
лет, фол клор и ор ке стар функ -
ци о ни шу још бо ље и да из во -

ђа чи не сме та но мо гу да при -
ка жу ста нов ни ци ма Ба нат ског
Но вог Се ла све оно што су на -
у чи ли. У по след ње вре ме све -
до ци су епи де ми о ло шке си -
ту а ци је у све ту. Ипак, не по -
вољ ни здрав стве ни усло ви ни -
су их оме ли да у свом До му
кул ту ре ура де ко ри сне ства -
ри. Ка ко је на сна зи би ла за -
бра на оку пља ња, па за тим по -
ли циј ски час, сход но од лу ка -
ма Ми ни стар ства и пре по ру -
ка ма, про бе фол кло ра и ор -
ке стра се ни су одр жа ва ле и
за и ста су па зи ли сви пр вен -
стве но на се бе, па на дру ге.
Али то ни је зна чи ло да ни су
мо гли да уло же енер ги ју у са -
му згра ду, тач ни је у одр жа ва -
ње, те су по уки да њу по ли циј -
ског ча са ура ди ли фа са ду на
ве ли ком де лу До ма кул ту ре и
сте пе ни ште на са мом ула зу у
згра ду ко је је би ло пот пу но
оро ну ло и пре ти ло да иза зо ве
лак ше и те же по вре де.

– Ве ли ку за хвал ност за ра -
до ве ду гу јем Гра ду Пан че ву,
без чи је по мо ћи фа са да не би
би ла ура ђе на, као и Ме сној
за јед ни ци Ба нат ско Но во Се -
ло и Јав ном ко му нал ном пред -
у зе ћу. Ка ко је у ју ну би ло до -
зво ље но оку пља ње и пра вље -
ње про гра ма, ис ко ри сти ли смо
при ли ку да за се о ску сла ву
Ду хо ве на пра ви мо кон церт
фол клор них гру па, из ло жбу
сли ка под на зи вом „Сан лет -
ње ба нат ске но ћи” ау то ра Еми -
ла Сфе ре, стал ну по став ку у
ет но-со би у До му кул ту ре и
кон церт за мла де на пла тоу
ис пред До ма – ис ти че Бо јан
Бо ља нац.

У овом пе ри о ду, ка да су би -
ли спре че ни да одр жа ва ју про -
гра ме у До му кул ту ре, по ку -
ша ва ли су да енер ги ју ка на -
ли шу на дру ге на чи не. Та ко
су са ор ке стром на пра ви ли
не ко ли ко ви део-сни ма ка њи -
хо вих про ба, на рав но сва ко
од сво је ку ће, што је иза зва ло
по зи тив не ко мен та ре.

У ма ју ове го ди не су, уз по -
моћ са рад ни ка, за по сле них,
бив ших и са да шњих чла но ва
сек ци ја, на пра ви ли зва нич ну
ин тер нет пре зен та ци ју До ма
(www.domkulturebns.rs), па
љу ди мо гу и та ко, по ред
„Фејсбу ка” и „Ин ста гра ма”, да
бу ду у то ку с њи хо вим ак тив -
но сти ма. Пла ни ра се сни ма -
ње му зич ког ди ска с во кал -
ним со ли сти ма из Ба нат ског
Но вог Се ла, али све за ви си од
си ту а ци је с ко ро на ви ру сом, а
„нај све жи ја” иде ја је да у
наред ном пе ри о ду на пра ве
вели ки он лајн кон церт ор ке -
стра са со ли сти ма.

Еу ђе ни ја Бал те а ну

Вир ђи ни ја По по вић, уни вер зи -
тет ски про фе сор, ро ди ла се 8.
ју на 1975. го ди не у Се ле у шу.
Основ ну шко лу је за вр ши ла у
Се ле у шу и Али бу на ру. Шко ло -
ва ње је на ста ви ла у Гим на зи ји
„Бо ри слав Пе тр ов Бра ца” у Вр -
шцу, а по том на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Но вом Са ду, на Ка -
те дри за ру мун ски је зик и књи -
жев ност. Ма ги стар ске сту ди је
за вр ши ла је 1994–1999. на истој
ка те дри. Ти ту лу док то ра на у ка
из ужег на уч ног до ме на књи -
жев но сти до би ла је 2012. го ди -
не на Од се ку за ру му ни сти ку
при Фи ло зоф ском фа кул те ту
Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

l Ка да сте за по че ли ди дак тич -
ку ка ри је ру?

– Од у век сам во ле ла да ра -
дим с де цом, та ко да сам још

за вре ме сту ди ја по же ле ла да
ра дим у шко ли. На кон упи са
на ма ги стар ске сту ди је пру жи -
ла ми се при ли ка да ра дим го -
ди ну да на на Учи тељ ском фа -
кул те ту, на оде ље њу на ру мун -
ском је зи ку, у Вр шцу, где сам
за во ле ла рад са сту ден ти ма.
Же ља ми је би ла да на ста вим
да пре да јем сту ден ти ма ру мун -
ску књи жев ност. По сле јед ног
крат ког пе ри о да за по сли ла сам
се на Од се ку за ру мун ски је -
зик и књи жев ност при Фи ло -
зоф ском фа кул те ту у Но вом
Са ду, где сам пр во по ста ла аси -
стент, за тим до цент, а тре нут -
но сам ван ред ни про фе сор.
Пре да јем ру мун ску ли те ра ту -
ру свим го ди на ма сту ди ја, на
сва три ни воа сту ди ја: на основ -
ним ака дем ским сту ди ја ма, на
ма стер-сту ди ја ма и на док тор -
ским сту ди ја ма. Исто вре ме но
ми се пру жи ла при ли ка да се
вра тим на Учи тељ ски фа кул -

тет, оде ље ње у Вр шцу, где пре -
да јем ру мун ски је зик и кул ту -
ру и где сам бли же мом род -
ном ме сту и ин сти ту ци ји где
сам за по че ла сво ју про фе сор -
ску ка ри је ру.

l Ве ру јем да је упор ност на
по слу тај на успе ха. Ка кво је ва -
ше ми шље ње?

– Зна се да ако не ко на пор но
и не пре кид но ра ди, без об зи ра
на то да ли је дан или ноћ, јед -
ног да на ће осе ти ти пло до ве
свог ра да. Успех не до ла зи при -
род ним пу тем, да би смо ус пе -
ли, мо ра мо би ти мар љи ви и
оп ти ми стич ни, али та ко ђе има -
ти од ре ђе но стр пље ње и са мо -
по у зда ње, уве ре ње да је сав рад
увек на гра ђен. У мом слу ча ју,
сам труд ми је на гра ђен јер сам
об ја ви ла се дам књи га, ве ли ки
број на уч них ра до ва, не ко ли -

ко збор ни ка ра до ва и зна ча јан
број ре цен зи ја књи га, пред го -
во ра, чла на ка у но ви на ма итд.

l Ко је је нај леп ше про фе си -
о нал но до стиг ну ће у ва шој
кари је ри?

– Мо је нај леп ше про фе си о -
нал но до стиг ну ће је мо ја док -
тор ска те за. На кон не ко ли ко
го ди на ра да на при ку пља њу гра -
ђе, ана ли зи ра њу ма те ри ја ла, а
за тим пи са њу док тор ске те зе,
2012. го ди не од бра ни ла сам
сво ју док тор ску ди сер та ци ју по -
све ће ну пе снич ком опу су ве -
ли ког ру мун ског пе сни ка и ма -
те ма ти ча ра Јо на Бар буа. Мо ју
док тор ску ди сер та ци ја је об ја -
вио За вод за кул ту ру Ру му на у
Вој во ди ни 2013. го ди не.

l Има те им пре си ван број на -
гра да ко је сте осво ји ли на на -
ци о нал ним и ме ђу на род ним
так ми че њи ма, укљу чу ју ћи на -
гра ду „Јо ан Сла вић” ко ју вам
је до де лио За пад ни уни вер зи -

тет „Ва си ле Гол диш” из Ара да.
Ко ја је тај на ва ших на гра да и
шта то за вас зна чи?

– Тач но је да имам ви ше на -
гра да, то је до каз да не ко чи та
мо ја де ла и сма тра да за слу -
жу ју да бу ду на гра ђи ва на. Не
тр чим за на гра да ма, али осе -
ћај је не про це њив ка да  по мо -
ћу ових ди пло ма или ме да ља
схва тим да мој рад не што вре -
ди и да сам ура ди ла не што за
на шу кул ту ру и књи жев ност.
Та да се осе ћам по но сном и
имам ви ше рад не сна ге и во ље
да на ста вим да ра дим.

l Би ли сте ан га жо ва ни као
уред ник ча со пи са „Евро па”.
Шта је за вас зна чио рад на
том ча со пи су?

– У пе ри о ду из ме ђу 2008. и
2015. го ди не би ла сам дру ги
уред ник овог вр хун ског на уч -

ног ча со пи са, ко ји је осно вао
наш по зна ти пе сник Па вел Га -
та јан цу. Мо гу сло бод но да по -
де лим сво ју ка ри је ру на ону од
пре „Евро пе” и на ону по сле
„Евро пе”. По мо ћу овог ча со пи -
са ушла сам у ака дем ски свет,
ус по ста вља ју ћи ве зе и по знан -
ства са уни вер зи тет ским про -
фе со ри ма из це лог све та. Пре -
пи ска са овим на став ни ци ма
се на ста ви ла до да нас. По све -
ти ла сам но ћи и да не овом ча -
со пи су, ус пе ла сам да га ин -
дек си ра мо у ви ше ме ђу на род -
них ба за по да та ка, кад нас је
из не на да на пу стио уред ник, по -
сле че га се ча со пис уга сио по
же љи ње го ве по ро ди це. Пи та ју
ме и дан-да нас да ли ће лист
на ста ви ти да из ла зи и ако мо -
же мо про ми ти ма те ри ја ле за
ње га. Сви би во ле ли да се на ђу
на стра ни ца ма овог пре сти жног
ча со пи са. Ово је до каз да се он
чи тао и да је об ја вљи вао ра до -

ве по зна тих име на у на уч ни ка,
књи жев ни ка и умет ни ка из на -
ше зе мље и из Ру му ни је. Ча со -
пис је био сим бол ин тер кул ту -
ра ли зма и ме ђу соб ног упо зна -
ва ња европ ских кул ту ра.

l Игра ли сте у не ко ли ко по -
зо ри шних ко ма да ко ји су би ли
пре зен то ва ни на „По зо ри шним
да ни ма Ру му на у Вој во ди ни”.

– Од у век сам во ле ла по зо -
ри ште, та ко да сам пра ти ла
сва ке го ди не фе сти вал „По зо -
ри шни да ни Ру му на у Вој во -
ди ни”, док ни сам на кра ју од -
лу чи ла да и ја играм у по зо ри -
шту. Још за вре ме сту ди ја сам
са ра ђи ва ла с ру мун ском ре дак -
ци јом РТВ-а Но ви Сад, та ко да
сам не где 1995-1996. го ди не
во ди ла фе сти вал PAN-MONUS,
ко ји се ор га ни зо вао у Се ле у -
шу, а за тим сам уче ство ва ла

две го ди не за ре дом на „По зо -
ри шним да ни ма Ру му на у Вој -
во ди ни”, ка да сам игра ла у два
по зо ри шна ко ма да: „Игра жи -
во та и смр ти у пе шча ној пу -
сти њи” Хо ри је Ло ви не скуа, у
ре жи ји Зо ра на Цвет ко ви ћа, и
„Чо век ко ји је ви део смрт” Вик -
то ра Еф ти ми јуа, у ре жи ји Але -
куа Кро и то руа. Во ле ла сам да
глу мим, да бу дем на сце ни, нај -
ви ше да ре ци ту јем на ми кро -
фо ну. Ка да сам се за по сли ла у
Но вом Са ду и оти шла из род -
ног Се ле у ша, ни сам ви ше има -
ла при ли ке да играм у по зо ри -
шту, али мо ја ве ли ка љу бав је
за у век оста ла по зо ри ште. Са да
пи шем о по зо ри шту, пре во дим
по зо ри шну кри ти ку и под сти -
чем сво је сту ден те да пи шу и
чи та ју драм ска де ла и да увек
кад има ју при ли ку гле да ју
уживо или он лајн по зо ри шне
пред ста ве.

Еу ђе ни ја Бал те а ну

ВИР ЂИ НИ ЈА ПО ПО ВИЋ, ПРО ФЕ СОР КА НА ОД СЕ КУ ЗА РУ МУ НИ СТИ КУ

ДА БИ СМО УС ПЕ ЛИ, МО РА МО БИ ТИ
МАР ЉИ ВИ И ОП ТИ МИ СТИЧ НИ
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Труд и ула га ња у се бе
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Скуп шти на гра да Пан че ва од -
лу чи ла је да пре ко 90 ули ца у
гра ду до би је но ва име на. Јед -
на од ових ули ца у на шем гра -
ду на зва ће се по ве ли ком ру -
мун ском пе сни ку Јо а ну Фло -
ри. Ова ули ца при па да ло кал -
ној за јед ни ци Гор њи град и на -
ла зи се из ме ђу ули ца Но во се -
љан ски пут и Ска дар ске.

Јо ан Фло ра је био фи ло лог,
пе сник, пре во ди лац и но ви нар.
Је дан је од нај бо љих пе сни ка
сво је ге не ра ци је. Ро ђен је у Ба -
нат ском Но вом Се лу 20. де -
цем бра 1950. го ди не, а оста -
вио је за со бом зби р ке пе са ма
ко је је на пи сао са мо на ру мун -
ском. За вр шио је гим на зи ју у
Вр шцу на ру мун ском је зи ку и
Фи ло ло шки фа кул тет за ру -
мун ски је зик и књи жев ност,
од сек ру мун ско-фран цу ски је -
зик, Уни вер зи те та у Бу ку ре шту.

По за вр шет ку Фа кул те та за
ру мун ски је зик и књи жев ност
ра дио је као про фе сор у Еко -
ном ској шко ли у Али бу на ру
(1974–1976). То ком пе ри о да

1977–1989. био је за по слен у
Но вин ско-из да вач кој уста но ви
„Ли бер та теа” у Пан че ву као но -
ви нар уред ник не дељ ни ка „Ли -
бер та теа”, као и у ча со пи су за
кул ту ру и умет ност „Лу ми на”.

Био је члан Са ве за књи жев -
ни ка Ру му ни је, члан Удру же -
ња књи жев ни ка Ср би је и Дру -
штва пи са ца Вој во ди не. Ви ше
од две де це ни је са ра ђи вао је с
нај ва жни јим кул тур ним

часопи си ма у Ру му ни ји и Ју -
го сла ви ји и с ни зом пу бли ка -
ци ја у Не мач кој, Пољ ској, Ма -
ђар ској, Бел ги ји, Че хо сло вач -
кој, Тур ској, Фран цу ској и
Швед ској.

Но си лац је број них ва жних
на гра да у зе мљи и ино стран ству,
као што су: на гра да „Стру га”
(1978), на гра да „Но лит” (1989);
На гра да Дру штва књи жев ни ка
Вој во ди не (1989), Награ да Савеза

књи жев ни ка Ру му ни је (1997),
на гра да АСПРО (1997).

Од 1993. го ди не жи вео је с
по ро ди цом у Бу ку ре шту.

Го ди не 1970. об ја вио је пр ву
зби р ку пе са ма „Вал це ри” у из -
да вач кој ку ћи „Ли бер та теа” у
Пан че ву. Из ме ђу оста лог, об ја -
вио је сле де ће зби р ке пе са ма:
„Бр шљан”, „Рем бо или не ко дру -
ги”, „Фи зич ки свет”, „Из да ја
ме та фо ре”, „Мла да со ва на
смрт ној по сте љи”, „Уби стве но
се ћа ње” и „Љу би ча сте ли си це”.
Ау тор је мо ну мен тал не ан то -
ло ги је ко ја по кри ва 800 го ди на
срп ске и цр но гор ске по е зи је.
Ње го ве зби р ке пе са ма об ја вље -
не су у Ру му ни ји и Ср би ји.

Из не на да је на пу стио овај свет
и пре се лио се у веч ност 3. фебру -
а ра 2005. го ди не у Бу ку решту.

Јо ан Фло ра оста је у се ћа њу
свих оних ко ји су га по зна ва ли
још док је жи вео. Мо жда ве ли -
ки пе сни ци пре ра но од ла зе у
бе смрт ност да би веч но оста ли
мла ди у на шем се ћа њу.

Еу ђе ни ја Бал те а ну

НАШ ГОСТ: ЕМИЛ СФЕ РА, СЛИ КАР

ПО СЕБ НИ ТРЕ НУ ЦИ ЖИ ВО ТА

НО ВИ НА ЗИ ВИ УЛИ ЦА У ПАН ЧЕ ВУ

Ру мун ски пе сник Јо ан Фло ра има ће сво ју ули цу

Пред на шим чи та лач ким очи -
ма про сти ру се раз ло мље не,
раз у ђе не стро фе по ет ског
остр ва сло бод них сти хо ва на -
зва ног „Ку ти ја не пра вил ног
об ли ка”. Бо га то ми не рал ним
усе ци ма из ра за, раз у ђе ном
ми са о но шћу и пи та њи ма, ово
остр во за пљу ску ју, сва ко са
сво је стра не, че ти ри мо ра, од -
но сно ци клу са: „Екс по зи ци -
ја”, „Narcissus Poeticus”,
„Мemento mori” и „Ку ти ја”.

Tу већ ја сно уо ча ва мо скло -
ност мла де ау тор ке Ан то не ле
Мик ка ци кли за ци ји пе са ма,
ко ја го во ри мно го о ње ној зре -
лој ства ра лач кој по тре би да
ди фу зни, ха о тич ни свет са -
др жа ја пе са ма оме ђи ја сним
ко ор ди на та ма ши рег устрој -
ства ци клич не фор ме зби р -
ке, ка ко се овај не би раз лио
по сво јим иви ца ма. На слов,
пак, с пла на фор ме
им пли ци ра да „Ку -
ти ја не пра вил ног об -
ли ка”, од но сно са др -
жи на, те жи да об је -
ди ни фор мал не
окви ре, ко је је бри -
жљи во, ци глу по ци -
глу сти ха, уста но ви -
ла по е тич ка са мо -
свест („Опи па ва мо
соп стве не угло ве / у
на ди да ће мо их об -
ли ко ва ти / по на шој
же љи”).

Број пе са ма за сту -
пље них у ци клу си ма
пра ти број го ди на
ин тен зив ног ства ра ња мла де
ау тор ке (од 15 до 17).

Реч је о мла дим го ди на ма
ко је од је дин ке из и ску ју за -
че так ка ко са мо ра зу ме ва ња,
та ко и раз у ме ва ња спо ља шњих
окол но сти, и то се вр ло ја сно
мо же осе ти ти упра во за хва -
љу ју ћи по е тич кој са мо све сти,
ко ја ана ли зи ра све оно што
чи ни свет љу ди око ње, и њу
са му, и ти еле мен ти ре флек -
то ва ни кроз ње но ства ра лач -
ко огле да ло по ста ју ње не по -
ет ске ре ли кви је, чи ји пој мо -
ви че сто на сло вља ва ју пе сме.

Сем оства ре не ци кли за ци -
је, при ме тан је и го то во из -
гра ђен у це лој зби р ци хо мо -
ген стил са осо бе ним пе снич -
ким из ра зом ко ји је још по -
треб но бру си ти и об ли ко ва -
ти, јер по не где штр чи као не -
ста шни де ти њи уво јак ко ло -
кви јал на фра за или кли ше.
Да кле, бри так из раз, пун тер -
ми на из свих сфе ра жи во та –
хе ми је, фи зи ке, фар ма ци је,
пси хи ја три је – али и мла да -
лач ког жар го на, с ме сти мич -
ним ефек ти ма на ту ра ли зма,
те жи да до ђе до око ли не опе -
ри са них осе ћа ња, умрт вље -
них ра зно ра зним хе миј ским
сред стви ма, не у ро за ма, еко -
ном ским сте га ма, дру штве -
ним нор ма ма; он мо же до -
пре ти је ди но ре чи ма и ре че -
нич ним кон струк ци ја ма ко је
иза зи ва ју ефе кат из не на ђе ња.

Ан то не ли но лир ско ја сто -
ји као огле да ло ре пе ти ра но

ка оним је дин ка ма ко је жи -
во та ре без ми са о но сти и ду -
шев но сти, а из ко га се као ри -
ко шет ис па љу је њи хов вла -
сти ти од раз: „Љу ди су на у че -
ни / да слу ша ју шта им се ка -
же. / А на то од го ва рам / са
се дам го ди на / пу ке не сре ће”
(„Ре флек си ја и его”). У пе сми
ко ја се на до ве зу је на увод ну,
по не ки са мо про на ђе ни „од -
раз” по ка зу је се ра њи вим:
„Мо лим те, не мој упа ли ти
све тло / ра њи ва сам / кад ме
ста виш / под лу пу // Ви де ла
сам, // али све тлост гре бе очи,
ис ко па ва их ка ши ком од зла -
та”, а огле да ло у по след њем
сти ху ове пе сме по ен ти ра свр -
ху ства ра лач ког (пр)осве тље -
ња, ин тен зи ви ра ног вла сти -
том ме ром: „Упе ри ла сам све -
ћу у те бе, / то пи ла сам тво је /
во шта но ли це” („Ин тен зи тет
осве тље ња”).

Њен лир ски су бје кат је остр -
во ко је на гри за ју та ла си на -
ви ру ћих пи та ња, то ком ини -
ци ја ци је у свет од ра слих, а
ко ја су, из те ма ло лет не пер -
спек ти ве, ду бо ка као мо ре,
али мо ре чи је дно ипак мо -
же мо ви де ти и на зре ти од ре -
ђе не стру је. И кроз све по ре
ње них пе са ма ис па ра ва те -
жња да од раз ко ји се на ђе у
ње ном по е тич ком огле да ло –
то Ја ко је пе ва о не ком Ти
или о соп стве ном Ја као о не -
ком ал тер на тив ном Ти, ал тер
егу у не до стат ку тог дру гог,
раз у ме ва ју ћег Ти – до жи ви
ка тар зу, осве сти се из не све -
сти сва ки да шњи це и жи ви
свр сис ход но. Та ко се ње на
зби р ка мо же раз у ме ти као
осо бе ни по ет ски днев ник о
тра га њу за соп стве ном свр -
хом и оп штим сми слом све га
што то соп ство об ли ку је, чи -
ни кри вим или пра вим, од -
но сно чи ни ку ти јом пра вил -
ног или не пра вил ног об ли ка,
и о пи та њу ка ко се, нај зад,
ли ни је те ку ти је мо гу по ни -
шти ти и та ко оку си ти нај ви -
ша ме ра сло бо де ду ха до ступ -
на чо ве ку. По е зи ја Ан то не ле
Мик из свог по е тич ког зе ле -
ни ла обе ћа ва озбиљ не ка сни -
је уз ле те кроз рас тва ра ње огра -
ни че ња у ви ду ли ни ја ње не
по ет ске ку ти је не пра вил ног
об ли ка. Са мо ако ис тра је у
ра ду на свом та лен ту, пред о -
дре ђе на је да тра је.

Ни ко ли на Ни на Ба бић

ОБРИ СИ УГЛО ВА АН ТО НЕ ЛЕ МИК

Cамосвесно уре ђе ње
лир ске фор ме

Де та љи из на ших жи во та, као
што су ор ма ри, про зо ри, фа са -
де ку ћа, од ра жа ва ју но ву ди -
мен зи ју умет нич ких ис ку ста -
ва. Сли кар Емил Сфе ра од у век
је во лео да ове див не фраг мен -
те жи во та, у чи је ства ра ње је
не ко уло жио зна ча јан на пор
пре мно го го ди на, сли ка с љу -
ба вљу и пре да но шћу.

Умет ност се ме ња, при бли жа -
ва се љу ди ма, до но се ћи нам
оне ствар не вред но сти ко је
опле ме њу ју на ше жи во те. Чо -
ве чан ство је че сто за ди вље но
не ким но вим иде ја ма и ис тра -
жи ва њи ма у умет но сти.

Да нас су сви ти по ку ша ји по -
ма ло из ли за ни, за ста ре ли и љу -
ди су жељ ни ле по те сли ка, ње -
не су шти не. До каз је да у му зе -
ји ма кла сич не умет но сти у све -
ту љу би те љи умет но сти че ка ју
са ти ма у ре ду да уђу и ужи ва ју
у ле по ти. Сли ка ње је увек но во
и ни је до вољ но ис цр пље но као
људ ска ду ша ко ја же ли да се из -
ра зи. У том сми слу, на чин на
ко ји су умет нич ке ми сли пред -
ста вље не на па пи ру или тка ни -
ни не пре ста ју. Сли кар Емил
Сфе ра имао је из у зет ну же љу
да овла да кла сич ним вред но -
сти ма ви зу ел них пред ста ва, што
га је до ве ло до бе о град ске Ака -
де ми је ли ков них умет но сти, где
је ство рио свој соп стве ни стил
из ра жа ва ња за хва љу ју ћи ис ку -
стви ма ко ја је сте као, а ин спи -
ра ци ја су му би ли ве ли ки итали -
јан ски и па ри ски сли ка ри. Сво -
је вре ме но је бо ра вио у Па ри зу,
где је имао шта да ви ди и научи.

О то ме Емил Сфе ра на гла -
ша ва сле де ће:

– Све што чи ним и оно што
је сам, мој је свет, мо је ис ку -
ство и мо ја ви зи ја све та ко ји
сам по сма трао с ве ли ком ра -
до шћу, с на дом у леп шу бу дућ -
ност. Чи тав свет сим бо ла ко је
сам ство рио до шао је од ве ли -
ке љу ба ви пре ма кла сич ном
сли кар ству, до чу ве них де ла
кла сич ног сли кар ства, ко ја су

за гр ли ла мо ју ду шу емо ци ја ма
и же љом да се сва та зна ња
аку му ли ра ју, ка ко бих их при -
ме нио у прак си да ожи вим сво -
је плат но. Мо ја кре а тив ност се
раз ли ку је од дру гих умет нич -
ких сте ре о ти па с об зи ром на
то да сам схва тио да ни је до -
вољ но са мо сли ка ти, већ мо -
ра те ство ри ти спе ци фи чан свет,
ко ји ће пред ста вља ти вас, ваш
вла сти ти уни вер зум. Се ћам се,
био је ки шни дан, а на ча су
сли кар ства смо мо ра ли да сли -
ка мо кла сич ну мр тву при ро ду.
Окре нуо сам се у дру гом прав -
цу и на сли као ки шо бра не раз -
ли чи тих бо ја ко ји су би ли у
углу учи о ни це. На кра ју је ис -
па ла са вр ше на сли ка.

Умет ник Емил Сфе ра оду -
ше вљен је ле по та ма Ба на та и
на шом кул тур ном ба шти ном у
гра до ви ма и се ли ма овог кра -
ја. Ево шта нам је ре као тим
по во дом:

– Има мо бо га то кул тур но на -
сле ђе, има мо ве ли ке умет ни ке
и бо га ту кул ту ру. Мо ра мо да
во ли мо сву ле по ту ко ју су нам
ро ди те љи оста ви ли као на слеђе.

Ње го ве сли ке су пу не уни -
вер зал них и ло кал них мо ти ва,
јер на тај на чин по ку ша ва да
сво ди сву ле по ту Вој во ди не на
сим бо ле ко ји су уре за ни у на -
ма и да ју нам ра дост за под -
стрек. Пан чев ци су оду ше вље -
ни ле по том сли ка Еми ла Сфе -
ре, јер по зна ју умет нич ки из -
раз овог ве ли ког сли ка ра. На
пи та ње о свом ис ку ству у умет -
но сти, Емил Сфе ра је од го ворио:

– Увек сам до жи вља вао умет -
ност на ро ман ти чан на чин, као
људ ску по тре бу да ка жем ко -
ли ко во лим овај свет. Још је

жи ва сли ка де тињ ства, ши ро -
ке ули це, пра шња ве, див не гу -
ске, ча роб не се о ске ку ће, ве -
ли ки би ци кли, оро ну ле сто ли -
це, све же ре за не лу бе ни це и
ди ње. То је мој ин тим ни свет и
сли ка све та у ко јем жи вим, ко -
ји сва ки дан кад се про бу дим
обо јим сво јим бо ја ма.

Умет ник Емил Сфе ра во ли
да ис пу ни ле по том деч ји свет.
О тој ње го вој љу ба ви све до чи
кре а тив ност де це, у ко јој се ак -
тив но ан га жу ју го ди на ма, ства -
ра ју ћи и не гу ју ћи љу бав и та -
ле нат пре ма сли кар ству. О свом
ра ду с де цом ре као нам је с пу -
но ен ту зи ја зма:

– Ра дим с де цом, ди вим се
та лен ту ко ји де ца има ју. Пи -

ка со је ре као: „Во лео бих да
сли кам као де те”. Де ца су умет -
ни ци јер има ју чи сту ду шу као
чи ста во да, а ле по та ду ша нам
да је ши рок спек тар бо ја и об -
ли ка. Сва ки дан је ди ван и дру -
га чи ји, би ло да сли ка мо, би ло
да се пред ста вља мо у Кул тур -
ном цен тру за де цу ко ји по сто -
ји низ го ди на.

Емил Сфе ра обо јио је де тињ -
ство нај леп шим бо ја ма мно гих
ге не ра ци ја де це, јер већ 23 го -
ди не во ди ко ло ни ју сли кар ства
де це. Та ко ђе, ви ше од две де це -
ни је по сто ји умет нич ки сту дио
за та лен то ва ну де цу ко ја кроз
сли ка ње пред ста вља ју нај леп -
ше тре нут ке из сво јих жи во та.
Но ва ин спи ра ци ја у ње го вом
не ис црп ном ства ра ла штву су
мо ти ви из Хи лан да ра, ко ји ни -
ко га не оста вља ју рав но ду шним.
Ево шта нам је умет ник ре као:

– Мо ја по се та ма на сти ру Хи -
лан дар, срп ском све ти ли шту,
има сво ју при чу. При ја тељ ство

са умет ни ком Рај ком Ка ри ши -
ћем, ко ји је ство рио нај леп ше
мо но гра фи је овог срп ског све -
ти ли шта, ин спи ри са ло ме је да
сли кам мо ти ве из Хи лан да ра.
На тај на чин већ не ко ли ко го -
ди на сли кам сун че ву све тлост
ко ја осве тља ва ову ле по ту на
из у зет но им пре си ван на чин. У
Вр шцу сам по во дом „Но ћи му -
зе ја” отво рио из ло жбу сли ка,
ко ја је из не ла ле по ту овог срп -
ског све ти ли шта хри шћан ства
по зна тог ши ром све та. Иста из -
ло жба је за тим би ла пред ста -
вље на у Те ми шва ру, Ба ња лу -
ци, За гре бу и Бе о гра ду.

По сто је љу ди ко ји же ле да
по мог ну у би ло ком тре нут ку.
Је дан од тих по себ них љу ди је

умет ник Емил Сфе ра, ко ји за -
хва љу ју ћи сво јој ве шти ни и та -
лен ту улеп ша ва наш град. Као
умет ник, осе ћа да му је жи вот
ис пу њен ако по ма же дру ги ма
и ве ру је да је то јед на од нај ва -
жни јих свр ха жи во та. Јед но -
став но, не ке тре нут ке жи во та
тре ба учи ни ти леп шим. По ну -
ди ти по моћ кроз умет ност и
обо га ти ти ле по том жи вот дру -
гих су шти на је умет но сти.

Ево шта нам је Емил ре као:
– Це ла умет ност је на ста ла

из по тре бе чо ве ка да из ра зи
сво је емо ци је. Вла сти те емо -
ци је мо ра мо де ли ти с дру ги -
ма, умно жи ти их.

У том кон тек сту, умет ник је
ре као да ће ра ди ти у ра ди о ни -
ца ма с бо ле сном де цом и да
се на да да ће та ко пле ме нит
рад учи ни ти њи хо ве жи во те
леп шим. Јер, у сва ком тре нут -
ку жи вот вре ди и мо ра мо га
сла ви ти.

Еу ђе ни ја Бал те а ну
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На род на но шња у срп ском Ба -
на ту, по себ но у се ли ма Вла ди -
ми ро вац, Мар ги та, Ба ри це,
Али бу нар, Се ле уш, Ни ко лин -
ци и Уз дин, по сте пе но је не -
ста ла из сва ко днев не упо тре -
бе. Фраг мен тар но је на ла зи мо
са мо код ста ри јих же на (нај -
ви ше у Уз ди ну, јер у овом се лу
још увек по сто је же не ко је са -
ме из ра ђу ју сво ју но шњу). По -
ста вља се пи та ње: ка ко се овај
пре ле пи тра ди ци о нал ни ми раз
мо же са чу ва ти и ко ји су на чи -
ни пред ста вља ња но шње од не -
у по ре ди ве вред но сти?

Но стал ги ја за про шло шћу на -
ме ће сва ка кве ми сли и иде је
о овом не про це њи вом бла гу.
Про блем ње ног пред ста вља ња
ја вља се у ви ше фол клор них
обла сти, али и код раз ли чи -
тих на ро да. Ис тра жи вач из Че -
шке, Л. Ба рак, за ла же се за
пре зен та ци ју но шње на љу ди -
ма. Да кле, овај на чин зах те ва
ре ви та ли за ци ју на род не но -
шње на фе сти ва ли ма фол кло -
ра, хор ским при ред ба ма, се о -
ским пра зни ци ма, али и у ре -
сто ра ни ма и хо те ли ма ко ји су
укљу че ни у на ци о нал ни и ме -
ђу на род ни ту ри зам.

Ко стим озна ча ва од нос из -
ме ђу вре ме на и љу ди. Ако је
на род на но шња про из вод се о -
ског жи во та, она пред ста вља
ста ње ду ха љу ди обе ле же них
вре ме ном. Очу ва ње и пред ста -
вља ње на род не но шње од ве -
ли ког је исто риј ског зна ча ја.
На род на но шња је ле по та про -
шло сти, чу ва се ћа ње на љу де
ко ји су је но си ли с по но сом,
чу ва про шлост, али озна ча ва и
бу дућ ност. Она ни је са мо исто -
риј ска, ет но граф ска ка те го ри -
ја, већ је и љу бав пре ма ле поти.

Жен ска на род на но шња из
срп ског Ба на та за у зи ма нај зна -
чај ни је ме сто у це ло куп ној ба -
шти ни ру мун ске на род не но -
шње. Ова на род на но шња спа -
да у на род ну ба нат ску но шњу,
а у срп ском Ба на ту но шња оста -
вља оти сак у по гле ду естет ске
вред но сти.

У про шло сти дру штве но-еко -
ном ски еле мен ти су, без сум -
ње, ути ца ли и на мо ди фи ка -
ци ју не ких де ло ва на род не но -
шње. То је би ла суд би на и дру -
гих на род них но шњи на овом

про сто ру, али и ши ре. На род -
на но шња све до чи о ет нич ком
иден ти те ту јед ног на ро да, али
и о ства ра ла штву и ве шти на ма
оних ко ји су па жљи во из ра ђи -
ва ли ове укра се. На род на но -
шња оста је зна ча јан би сер у
исто риј ском аспек ту, до при но -
се ћи одр жа ва њу про шло сти.

Тра ди ци о нал на жен ска но -
шња у ба нат ским се ли ма ни је
и сва ко днев на тра ди ци о нал на

но шња. Ур ба ни за ци јом се ла
до при не ло се не стан ку жен -
ске на род не но шње из сва ко -
днев не упо тре бе, али не и из
ње не упо тре бе кад год се ука -
же при ли ка, за то што же не из
Ба на та ра до при хва та ју да је
обу ку на свим ве ћим све ча но -
сти ма. Вред ност ове но шње
на ме ће мо рал ну оба ве зу са да -
шњим ге не ра ци ја ма и ге не ра -
ци ја ма ко је до ла зе да са чу ва ју
тра ди ци о нал ну но шњу, ко ја је
не сум њи во не за о би ла зна ба -
шти на не са мо у ре ги о ну већ
и ши ре, на Бал ка ну. Бо ја ма и
укра си ма на тра ди ци о нал ној
ру мун ској но шњи ди ве се и
ван гра ни ца на ше зе мље и сву -
да где је она ви ђе на.

На род на жен ска но шња мо -
же би ти пред ста вље на из ви ше
аспе ка та. Исти на је да са мо
ана ли за основ них еле ме на та на
но шњи мо же от кри ти пу но тога,

али и при вла чи па жњу ис тра -
жи ва ча. Основ ни еле мен ти ко -
ји чи не тра ди ци о нал ну ру мун -
ску но шњу су:

1. ко шу ља – ciupagul/c’upa-
gul

2. сук ња – poalele/poalil’e,
3. ке це ља – cotrânţa/cotrinţa

пред ња,
4. ке це ља – cotrânţa/cotrinţa

зад ња,
5. ре мен – brâul, brăcira,

6. ка иш – brăcira/brăc’ira,
7. ма ра ма – năframa (cârpa),
8. ча ра пе – ciorapii/ştrimfii,
9. ву не не па пу че – на ти ка че

– papucii de lână / papuc’ii făloşi.
Ко шу ља је са ши ве на од

памуч не тка ни не до ма ће из -
ра де, ме ша ви не па му ка и 
ву не итд.

На ко шу љи су оба ве зни укра -
си и они се ни ка ко не мо гу из -
о ста ви ти. Ко шу ље ко је су но -
си ли мла ди има ле су ви ше
укра са, има ле су бо га ти ји вез,
а да нас то ни је слу чај јер се
но се све вр сте ко шу ља. Ве зе ње
је ра ђе но ни ти ма, си сте мом
„кр ста”, ма да је ко ри шћен и
дру ги на чин ве зе ња, de druc.
Ова по след ња ме то да по зна та
је као „срп ски на чин” ве зе ња
или „не мач ки на чин”. Ме то де
ве зе ња би ле су по зајм ље не, али
не и ути цај ових на ро да на
саму но шњу. Тра ди ци о нал на

но шња је за др жа ла сво ју ори -
ги нал ност, као и еле мен те
ношње ко ји су на ста ли то ком
про шлих де це ни ја у ба нат ским
се ли ма.

Укра си на ко шу љи ка сни је
су се ра ди ли бе лим све тлу ца -
вим сви лен ка стим кон цем или
су се оне шлин го ва ле. Овај на -
чин пра вље ња тра ди ци о нал них
ко шу ља по ја вљу је се по сле Дру -
гог свет ског ра та. Ове две ме -

то де су би ле ве о ма ску пе, али
су се ду го вре ме на при ме њи -
ва ле на тра ди ци о нал ној ру мун -
ској но шњи, тач ни је до не стан -
ка из упо тре бе ових де ло ва тра -
ди ци о нал не ру мун ске но шње,
иа ко се мо гу и да нас про на ћи
при мер ци та кве но шње у се -
ли ма где се она но си ла. Они су
до каз па жљи вог ра да и кре а -
тив но сти на по љу на род не умет -
но сти оте ло вље не у мар љи вим
ру ка ма ових же на. Блу за је но -
ви ји ко мад оде ће. Основ на ка -
рак те ри сти ка је да су ове блу зе
на пра вље не од тка ни не. Све -
тли је бо је су ре зер ви са не за
мла де же не, а там не за ста ри -
је. Блу зе од тан ког ма те ри ја ла
би ле су на ме ње не за ле то, а
блу зе од де бљег ма те ри ја ла за
зи му.
(На ста вља се)

Ва нр. проф. 
др Вир ђи ни ја По по вић

РУ МУН СКИ ПУТ НИ ЦИ У СР БИ ЈИ

Те о дор Фи ли пе ску из Гло го ња
Пра во слав на па ро хи ја у Гло го -
њу осно ва на је 1806. го ди не,
ка да је са гра ђе на и пр ва цр -
ква. Дру го цр кве но зда ње је би -
ло по диг ну то 1848, а са да шње,
с хра мом Ус пе ња Пре све те Бо -
го ро ди це, 1911. го ди не, на ме -
сту ста рог зда ња. Ико но стас ове
цр кве је осли као по зна ти ба -
нат ски сли кар Јо ван По по вић.

Не мач ко ста нов ни штво ко је је
жи ве ло у Гло го њу би ло је ри -
мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти.
Њи хо во све ти ли ште – Цр ква
Све те Ане и не мач ко гро бље
по сто је и да нас.

По чет ком XIX ве ка, по ред не -
мач ке три ви јал не шко ле (основа -
не 1775. или 1777), у Гло го њу
ра ди и оп штин ска срп ско-румун -
ска шко ла, с јед ним је ди ним
оде ље њем. Не мач ку три ви јал ну
шко лу по ха ђа ли су и пра во слав -
ни срп ски и ру мун ски уче ни ци.
Школ ске 1846/47. у оп штин ској
шко ли би ло је 69 упи са них уче -
ни ка Ру му на и Ср ба. Ор га ни зо -
ва на кул тур на ак тив ност Ру му -
на из Гло го ња по чи ње са осни -
ва њем хо ра 1909. го ди не. Да нас
је Гло гоњ ме сто с пре те жно срп -
ским ста нов ни штвом, а број Ру -
му на је у стал ном опа да њу.

Али да се вра ти мо на шем
пу то пи сцу. Те о дор Фи ли пе ску
је ро ђен 1870. у Гло го њу, али
је у ра ном де тињ ству остао

сиро че, по што је ње го ва мај ка
Ева Фи ли пе ску (ро ђе на Бо а ри -
ју) умр ла 1876, а отац Со фро -
ни је, бив ши ца рин ски чи нов -
ник, две го ди не ка сни је. Ка да
је реч о ње го вим ро ђа ци ма, Те -
о дор Фи ли пе ску пи ше с по но -
сом о свом стри цу Кон стан ти -
ну, чла ну вла де Срп ске Вој во -
ди не и Та ми шког Ба на та са се -
ди штем у Те ми шва ру. По што
ни је имао де це, Кон стан тин је
усво јио Ану цу, Те о до ро ву се -
стру, ко ја се та ко пре се ли ла у
Те ми швар код свог стри ца. На -
кон уки да ња Вој во ди не Кон -
стан тин је по ста вљен за по моћ -

ни ка при Ми ни стар ству уну -
тра шњих по сло ва у Бу дим пе -
шти, али се због бо ле сти убр зо
пен зи о ни сао, пре шао у Зе мун,
а из Зе му на се вра тио у Те ми -
швар, где је и умро 1878. го ди -
не. Те о до ро ва се стра Ану ца се

на кон стри че ве смр ти вра ти ла
у Гло гоњ и убр зо се уда ла у су -
сед ној Ов чи, у по ро ди цу Жи -
ван. Не ма мо по да та ка ко се
ста рао о Те о до ру по сле смр ти
ње го вих ро ди те ља. Зна мо да је
по ха ђао зе мун ску гим на зи ју и
да је ту ма ту ри рао 1889. У ис -
тој обра зов ној уста но ви су по -
ло жи ли ма ту ру и дру ги чла но -
ви по ро ди це Фи ли пе ску – Или -
ја (1888) и Кон стан тин (1894).
По том ци Те о до ро вих ро ђа ка
жи ве и да нас у Зе му ну, а и сам
Те о дор на по ми ње у свом пу то -
пи су „Мо је пу то ва ње до Бу ку -
ре шта и Кон стан ти но по ља” да
је одр жа вао ве зе с њи ма.

С дру ге стра не, на след ни ци
Фи ли пе ску о ве фа ми ли је из Гло -
го ња су по чет ком ше зде се тих
го ди на про шлог ве ка еми гри -
ра ли у Ка на ду. У тра ди ци ји род -
ног ме ста име Те о до ра Фи ли -
пе скуа је пот пу но не по зна то, у
шта смо се мо гли уве ри ти при -
ли ком на ше по се те овом ме сту.

Др Мир ча Ма ран

НА РОД НА НО ШЊА У СРП СКОМ БА НА ТУ

ОТИ САК ЕСТЕТ СКЕ ВРЕД НО СТИ

ПОЧЕЦИ КУЛТУРНОГ ПОКРЕТА

Вредни историјски
подаци

Истраживање историје култу-
ре представља једну од најо-
миљенијих тема којима се ба-
ве људи од науке и културе
из српског Баната, полазећи
од чињенице да је овај део
духовности Румуна са овог ге-
ографског простора значајно
допринео формирању и очу-
вању националног идентите-
та румунске заједнице, коли-
ко за време Аустроугарске,
толико и за време Краљевине
Југославије и послератне Ју-
гославије, али и у склопу Ре-
публике Србије.

Бројне монографије, студије,
чланци и друга грађа коју су
проучавали универзитетски
професори, доктори наука,
али и публицисти, па чак и
образовани сељаци, извели су
на светлост дана изузетно за-
нимљиве и несумњиво вред-
не историјске податке, који
употпуњују слику о почеци-
ма и славним периодима кул-
турног покрета, али и о про-
блемима с којима су се су-
сретали интелектуалци, кул-
турни активисти, публицисти
и други учесници у култур-
ном покрету Румуна из срп-
ског Баната.

Да не бисмо умањили зна-
чај њихових претходника у
овој области, подсећамо на
допринос који је дао универ-
зитетски професор др Раду
Флора (1922–1989). Он је сво-
јим објављеним научним
радовима, као и својом ак-
тивношћу у својству председ-
ника Удружења за румунски
језик Војводине, успео да
постави темеље културне
историографије Румуна с
ових простора, започевши оп-
сежну активност на истражи-
вању и сакупљању писаних
докумената и усмене грађе
који се тичу наше културне
прошлости.

Како је то објаснио исто-
ричар Јон Дежан у „Истра-
живању се наставља!”, што
значи да данашње генераци-
је научника и публициста на-
стављају, слободно можемо
да кажемо, са истим жаром,
с већим или мањим успехом,
рад на сакупљању грађе о кул-
турној историји Румуна из
српског Баната, проучавају-
ћи нове радове који се баве
овом тематиком, у којима је
третирана културна прошлост
неког места
или устано-
ве, као и
биографије
знамени-
тих лично-
сти и друге
теме из ове
области.

О в о м
приликом
приказује-
мо неколи-
ко аспеката

из културне активности у Ба-
натском Новом Селу, месту
које је одиграло изузетно зна-
чајну улогу у процесу ствара-
ња и развоја националног по-
крета Румуна са ових просто-
ра, улогу коју је у великој ме-
ри одржало до данас.

Основан 1870. године, хор
из Банатског Новог Села пред-
ставља једно од првих кул-
турних окупљања Румуна из
српског Баната, о чему је већ
било писано, иако недостају
подробнији подаци о првим
годинама активности овог хо-
ра. Само место је основано
1762. године на путу Панче-
во–Алибунар–Вршац. У наред-
ним годинама овде се насе-
лио значајан број румунских
и српских породица, а овакав
мултиетнички карактер одр-
жан је до данас. Банатско Но-
во Село (под некадашњим на-
зивом Неудорф) било је у
склопу Банатске војне грани-
це – Немачко-банатске реги-
менте број 12 са седиштем у
Панчеву, а неколико децени-
ја после хијерархијске поде-
ле постало је седиште румун-
ског православног протопо-
пијата Панчева (почев од
1894. године). Посебна улога
у свим аспектима румунског
националног покрета овог
поднебља коју је ово место
имало произлази и из чиње-
нице да је овде био уређиван
први часопис на румунском
језику у српском Банату –
„Педагошки разговори”, 1886.
године, чији је први дирек-
тор био учитељ Петру Стојка,
док је уредник био познати
фолклориста Јон Поп Рете-
ганул. Петру Стојка убрзо по-
стаје извршни директор Ин-
ститута за економију и кре-
дит „Сентинела”, основаног
1895. године.

Из статистичких података
можемо приметити да је реч
о месту с највише Румуна у
српском Банату – на пример,
1869. године у Банатском Но-
вом Селу су била 5.563 Руму-
на и 1.461 Србин. Последњих
деценија статистика показује
значајан пад броја етничких
Румуна, присутан, заправо, и
у целој области. Тако, 2002.
године је укупан број станов-
ника био 7.345, од којих 4.837
Срба и 2.036 Румуна.
(Наставиће се)

Др Мирча Маран



Adunarea Municipiului Panciova
a decis ca pestee 90 de străzi să pri-
mească denumiri noi. Una dintre
aceste străzi în orașul nostru, va pur-
ta numele marelui poet român Ioan
Flora. Această stradă va aparține
Comunității locale Gornji grad și es-
te situată între străzile Novoseljanski
put și Skadarska.
Ioan Flora a fost un om de cultură,
filolog, poet și traducător român. Es-
te unul dintre cei mai buni poeți ai
generației lui. S-a născut în Satu
Nou, la 20 decembrie 1950 lăsând în
urma sa remarcabile volume de ver-
suri. A absolvit Liceul Românesc din
Vârșeţ și Facultatea de Limba și Lite-
ratura Română, secția română-fran-
ceză, a Universității din București. 
După absolvirea Facultatății de Lim-
ba și Literatura Română, lucrează ca
profesor la Liceul Economic din Ali-
bunar (1974-l976). În perioada
(1977-l989) a fost angajat la Casa de
Presă și Editură ”Libertatea” din
Panciova pe postul de redactor la
săptămânalul ”Libertatea”precum și

la revista pentru cultură și artă ”Lu-
mina”.
A fost membru al Uniunii Scriitori-
lor din România, membru al Uniunii
Scriitorilor din Serbia și al Asociației

Scriitorilor din Voivodina. A colabo-
rat, timp de peste două decenii, la ce-
le mai importante reviste de cultură
atât din România cât și din Iugosla-
via și la o serie de publicații din Ger-

mania, Polonia, Ungaria, Belgia, Ce-
hoslovacia, Turcia, Franța și Suedia. 
A fost deținătorul numeroaselor pre-
mii importante în țară și străinătate
precum: Premiul „Struga” (1978);

Premiul „Nolit” (1989); Premiul
Asociației Scriitorilor din Voivodina
(1989), Premiul Uniunii Scriitorilor
din România(1997), Premiul AS-
PRO (1997).

Din anul 1993 a trăit cu familia la
București.
În 1970 a debutat editorial cu volu-
mul de versuri „Valsuri” la Editura
”Libertatea” din Panciova. Publică,
printre altele și următoarele volume
de versuri: „Iedera”, „Rimbaud sau
altcineva”, „Lumea fizică”, „Trădarea
metaforei”, „O bufniţă tânără pe pa-
tul morţii”, „Memoria asasină” și
„Vulpile violete”, multe din aceste vo-
lume fiind traduse apoi în limba sâr-
bă. Este autorul unei monumentale
antologii, acoperind 800 de ani de
poezie sârbă și muntenegreană. Vo-
lumele i-au fost premiate atât în Ro-
mânia cât și în Serbia.
A plecat subit în lumea veșniciei în-
tr-o zi de 3 februarie a anului 2005,
la București.
Ioan Flora rămâne în memoria tutu-
ror celor care l-au cunoscut așa cum
a trăit. Poate că marii poeți pleacă
prea de timpuriu spre nemurire pen-
tru a rămâne veșnic tineri în aminti-
rea noastră. 

Eugenia Bălteanu

Vineri, 4 septembrie 2020

pancevac@pancevac-online.rs
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OASPETELE NOSTRU: EMIL SFERA PICTOR

FRAGMENTE MINUNATE DIN VIAŢĂ

NOI DENUMIRI DE STRĂZI LA PANCIOVA

Poetul român Ioan Flora va avea strada lui

CONTURURILE COLȚURILOR „CUTIEI DE FORMĂ
NEREGULATĂ” DE ANTONELA MIC

Aranjăm conștient
forma lirică

Detalii despre viețile noastre, cum ar
fi dulapurile, ferestrele, fațadele case-
lor, reflectă experiențelor artistice și o
nouă dimensiune artistică. Pictorul
Emil Sfera întotdeauna a preferat ca
aceste minunate fragmente ale vieții,
în care cineva a depus un efort semni-
ficativ pentru a le crea în urmă cu
mulţi ani, să le picteze cu dragoste și
aducere aminte.

Arta se schimbă, se apropie tot mai
mult de oamenii simpli, aducându-le
acele valori adevărate, reale care le
înnobilează viaţa. Omenirea deseori
este uimită de unele dintre noile idei
și cercetări în anumite domenii de
interes, care se asumă, până în final,
tot la arta în sine.

Astăzi, toate aceste încercări, sunt
puțin uzate, depășite și oamenii sunt
dornici de frumusețea picturi, de
esenţa ei. Dovadă este că în muzeele
lumii de pictură clasică, iubitorii de
artă, așteaptă ore întregi să intre și să
se bucure de frumusețea de acolo.
Pictura este mereu nouă și nu este
suficient de epuizată precum sufletul
uman care dorește să se exprime. În
acest sens, modul de prezentare a
gândurilor artistului pe hârtie sau
pânză nu are sfârșit.

Pictorul Emil Sfera a avut o
dorință extraordinară de a stăpâni
valorile clasice ale performanțelor
vizuale care l-au dus la Academia de
Arte Plastice din Belgrad, creându-i
propriul stil datorită experiențelor
pe care le-a obţinut, inspirându-se
din creația maeștrilor, picturlior din
muzeele italiene și a celor din Paris,
unde a avut ocazia de a rămâne o pe-
rioadă oarecare de timp.

Cu această ocazie, Emil Sfera su-
bliniază următoarele:

- Tot ceea ce fac și ceea ce sunt,
este o lume a mea, experiența și vi-
ziunea proprie asupra lumii pe care
am contemplat-o cu deosebită bu-
curie, cu speranţa într-un viitor mai
frumos. Întreaga lume a simboluri-
lor pe care le-am creat, au apărut
dintr-o mare iubire faţă de pictura
clasică, faţă de celebrele opere ale
picturii clasice, care mi-au înnobilat
sufletul cu emoții și cu dorinţa ca
toate aceste cunoștinţe acumulate să

le aplic în practică, să le pictez pe
pânzele mele.

Creativitatea mea se deosebește
de alte stereotipuri artistice dat fiin-
dcă am realizat că nu e suficient doar
să pictezi, ci trebuie să creezi o lume
proprie, specifică care să te reprezin-
te, un univers propriu. Îmi amintesc
era o zi ploioasă și la ora de arte plas-
tice trebuia să pictăm natura moartă
clasică. Eu mi-am îndreptat privirea
în altă direcţie și am pictat umbrelele

în diferite culori care erau într-un
colţ al sălii de clasă, ceea ce a fost o
imagine perfectă.

Artistul Emil Sfera este încântat
de frumuseţiile Banatului și de patri-
moniul nostru cultural din orașele și
satele din această regiune.
Iată ce ne-a spus:

- Avem o moștenire culturală de
amploare, avem mari artiști și cultu-
ră bogată. Trebuie să iubim toată
frumusețea pe care părinții noștri
ne-au lăsat-o drept moștenire.

Picturile sale sunt încărcate cu
motive universale și locale, deoarece
în acest mod încearcă ca frumusețea
Voivodinei să o reducă la simboluri
care sunt gravate în noi înșine și ne
oferă bucurii inestimabile.

Cetăţenii din Panciova sunt în-
cântaţi de frumuseţea picturilor lui
Emil Sfera pentru că cunosc am-
prenta artistică a marelui pictor.

La întrebarea despre experiența
sa în artă, Emil Sfera a răspuns:

- Am trăit întotdeauna arta într-
un mod romantic, ca o nevoie uma-
nă de a spune cât de mult iubesc
această lume. În vie amintire mi-au
rămas imaginile copilăriei, străzile
largi, prăfuite, gâștele frumoase, ca-
sele magice de la ţară, bicicletele
mari, scaunele dărăpănate, viorile și
pepenele verde tăiat proaspăt.

Aceasta este lumea mea intimă și im-
aginea lumii în care trăiesc, pe care
în fiecare zi când mă trezesc, o colo-
rez cu culorile mele.

Artistul Emil Sfera cu ușurință și
iubire, înobilează lumea copiilor cu
culori și multă dragoste. Despre
această activitate o mărturie vie este
creativitatea copiilor în care se im-
plică activ ani în șir insuflând copii-
lor dragostea faţă de pictură și culti-
vându-le talentul faţă de pictură.

Despre munca sa cu copiii ne-a
vorbit cu mult entuziasm:

- Lucrez cu copiii, admir talentul
de care copiii dau dovadă. Picaso a
spus ,, Aș dori să pictez ca un copil.”.
Copiii sunt artiști pentru că au un
suflet curat ca apa limpede. Frume-
seţea sufletelor ne-o oferă printr-o
gamă largă de culori și forme. În
fiecare zi sunt cu copiii și fiecare zi
este frumoasă și diferită fie că pic-
tăm sau ne prezentăm la Centrul
Cultural al Copiilor care există de
peste 12 de ani.

Emil Sfera a colorat copilăria în
cele mai frumoase culori multor ge-
neraţii de copii dat fiindcă conduce
Colonia de arte plastice a copiilor.
De asemenea, mai mult de două de-
cenii, durează atelierul de artă pen-
tru copiii talentați care visează cele
mai frumoase momente din viaţa lor
prin pictură.

Un moment nou în creaţia sa
inepuizabilă sunt motivele din Hi-
landar, care nu lasă pe nimeni indi-
ferent.

Iată ce ne-a spus artistul despre
aceasta:

- Vizita mea la Mănăstirea Hilan-
dar, lăcașului sfânt sârb, are o poves-
te aparte. Prietenia cu artistul Rajko
Karišić care a creat cele mai frumoa-
se monografii a acestei sanctități sâr-

be, m-a făcut să vizitez Hilandarul.
Iar apoi a apărut dorința ca tot entu-
ziasmul meu să îl reprezint pictând
motive din Hilandar. În acest mod,
deja de câțiva ani, pictez lumina soa-
relui care luminează această
frumusețe într-un mod extrem de
impresionant. În noaptea când a fost
deschisă Noaptea Muzeelor, la
Vârșeț, a fost venisată cea de a 68-a
expoziţie mea, expoziție personală
de pictură, care transmite

frumusețea acestui loc sanctuar sârb
al creștinismului cunoscut în întrea-
ga lume. Aceeași expoziţie am pre-
zentat-o și la Timișoara, Bania Luka,
Zagreb și Belgrad.

Există oameni care doresc să ajute
în orice moment. Unul dintre acești
oameni deosebiţi este și artistul Emil
Sfera, care datorită priceperii și ta-
lentului său, înfrumuseţează aspetul
orașului nostru. Pentru că el, ca ar-
tist consideră o viaţă împlinită dacă
ajută pe alții și crede că acesta este
singurul dacă nu unul dintre cele
mai importante scopuri ale vieții, de
a face unele momente ale vieţii altora
mai frumoase. De a oferi ajutor prin
artă și de a îmbogăți viața cu
frumuseți ceea este arta în esență.

Cu acet prilej, artistul mărturi-
sește:

- Întreaga artă a apărut din nevo-
ia omului de a-și exprima emoțiile.
Avem emoții pe care trebuie să le
dăruim altora, să le multiplificăm și
să împărtășim. În această ordine de
idei, artistul a afirmat că lucrează în
cadrul atelierelor cu copiii bolnavi
și speră că o astfel de muncă nobilă
le va face viața mai frumoasă. Pen-
tru că, potrivit artistului, în orice
moment merită și trebuie să sărbă-
torim viața.

Eugenia Bălteanu

În fața cititorilor, există strofe rup-
te, neunite, ale insulei poetice a ver-
surilor libere numite „Cutie de for-
mă neregulată”. Bogată în expresii,
gândire împărțită și întrebări,
această insulă este inundată, fieca-
re cu partea sa, de patru mări, adi-
că de cicluri: „Expoziție”, „Narcis-
sus Poeticus”, „Memento mori” și
„Cutia”.

Putem vedea clar înclinația tinerei
autoare Antonela Mic către cicliza-
rea poemelor, care vorbesc despre
nevoia ei creatoare matură de a li-
mita lumea difuză și haotică a
conținutului poemelor, cu coordo-
nate clare ale structurii mai largi a
formei ciclice a volumului de ver-
suri, astfel încât să nu se răspân-
dească. Titlul, pe de altă parte, im-
plică din planul de formă că „Cutia
formei neregulate”, adică
conținutul, tinde să fie încadrat de
cadre formale, care cu atenție, că-
rămidă cu cărămidă de vers, au sta-
bilit conștiința poetică de sine
(„Pipăim propriile colțuri /în
speranța că le vom contura con-
form dorinței noastre ”).

Numărul de poezii reprezentate
în cicluri, urmează numărul anilor
de creație intensivă a tinerei autoa-
re (de la 15 la 17).

Sunt ani tineri care necesită 
individului să înceapă atât
înțelegerea de sine, cât și
înțelegerea circumstanțelor exter-
ne, iar acest lucru poate fi simțit
foarte clar datorită conștiinței
poetice de sine, care analizează tot
ceea ce constituie lu-
mea oamenilor din ju-
rul său și în sine, și
acele elemente reflec-
tate prin oglinda ei
creatoare care devin
relicvele ei poetice.

În afară de ciclis-
mul obținut, se obser-
vă un stil omogen cu o
expresie poetică de-
osebită și aproape pre-
zent în întreg volumul
de versuri, care încă
trebuie finisat și mo-
delat, deoarece în une-
le locuri, o frază sau
clișeu colocvial iese ca
o buclă ludică a copilului. Deci, o
expresie scurtă, ascuțită, plină de
termeni din toate sferele vieții,
chiar și din sfera științifică - chi-
mie, fizică, farmacie, psihiatrie -
dar și jargon tineresc, cu efecte
ocazionale ale naturalismului, adi-
că grotesc, este cert că poate ajunge
în mediul sentimentelor operate,
ucise prin diferite mijloace chimi-
ce, nevroze, discipline economice,
norme sociale, numai cu cuvinte și
construcții de propoziții care pro-
voacă efectul surprizei.

Uneori, un cuvânt va suna ca o
greșeală, cum ar fi „bisturiu” (unde
ne-am aștepta la un „bisturiu” din
punct de vedere gramatical),
totuși, dacă scăpăm de normele
lingvistice și îl lăsăm pe seama
forței magice a limbajului, ne vom
da seama că este o modalitate de-
osebită, care înseamnă penița, sim-
bol scrisul, în acest caz atât de
ascuțită încât devine o „peniță de

scară” - care, una peste alta, este o
metaforă pentru critica scrisului,
pentru o tăietură fină asupra imer-
siunii materiale ca spațiu liber pen-
tru exprimarea unui spirit sănătos.

Sinele liric al Antonelei stă ca o
oglindă îndreptată spre acei indi-
vizi care trăiesc fără gândire și
mentalitate, și de când propria lor
reflecție este trasă ca o ricoșeu:
„Oamenii sunt învățați / să asculte
ceea ce li se spune. / Și răspund că
/ la șapte ani / simple accidente.
”(„ Reflecție și ego-ul ”). În poezia
care urmează cea introductivă, o
anumită „reflecție” auto-găsită se
dovedește a fi vulnerabilă: „Te rog
să nu aprinde lumina / sunt vulne-
rabilă / când mă pui / sub o lupă //
Am văzut, // dar lumina îmi zgâ-
rie ochii, îi sapă cu o lingură de
aur “, iar oglinda din ultimul vers
al acestei poezii indică scopul (re)
iluminării creative, intensificată
prin propria măsură: “Ți-am în-
dreptat o lumânare, / ți-am topit
fața / de ceară “(“Intensitatea 
iluminării“).

Subiectul ei liric este o insulă
care este erodată de valuri de între-
bări în creștere, în timpul inițierii
în lumea adulților și care, din acea
perspectivă juvenilă, sunt la fel de
adânci ca marea și putem vedea și
întrezări anumiți curenți. Și prin
toți porii poeziilor ei se evaporă
tendința de reflectare găsită în
oglinda ei poetică - acel Eu care
cântă despre un Tine sau despre
propriul Eu ca alternativă Tu, alter
ego-ul în absența celuilald,

înțelegând pe El - trăiește catharsi-
sul, devine partea conștientă din
inconștientul vieții de zi cu zi și
trăiește intenționat. Astfel, volu-
mul ei de versuri poate fi înțeles ca
un jurnal poetic special despre
căutarea propriului scop și despre
semnificația generală a tot ceea ce
o modelează, indiferent dacă o face
greșit sau corect sau face o cutie cu
formă regulată sau neregulată și
problema modului în care, în
sfârșit, liniile acelei cutii pot fi anu-
late și astfel gustate cea mai înaltă
limită de libertate a spiritului de
care dispune omul.

Poezia Antonelei Mic din
prospețimea ei poetică, promite
avansări serioase ulterioare prin
dizolvarea restricțiilor sub forma
liniilor cutiei sale poetice de formă
neregulată. Doar dacă ea persistă
să lucreze la talentul ei, este desti-
nată să dureze.

Nikolina Nina Babić
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Portul popular din Banatul sârbesc
mai ales în satele Vladimirovaţ, Măr-
ghita, Sân-Ianăș, Alibunar, Seleuș,
Nicolinţ și Uzdin a dispărut ca an-
samblu din uzul de fiecare zi. Frag-
mentar îl mai întâlnim numai în anu-
mite piese și la femeile mai în vârstă
(la Uzdin, deoarece în acest sat mai
există femei care își confecţionează
singure la război costumul).

Se impune întrebarea: cum se poate
păstra această zestre a satului și care
sunt modurile de prezentare a acestei
inegalabile valori? Nostalgia faţă de
vremurile apuse impune un gând, o
idee asupra acestei ines timabile co-
mori. Problema prezentării apare în
mai multe zone folclorice dar și la di-
ferite popoare. Cercetătorul din Ce-
hia, L.Barak pledează pentru prezen-
tarea portului pe oamenii vii. Deci,
această cale impune revitalizarea por-
tului la festivalurile de folclor, mani-
festările corale, sărbătorile rurale, dar
și în restaurante și hoteluri incluse în
turismul naţional și internaţional.

Costumul semnifică este relaţia
din tre timp și oameni. Dacă costumul
este produsul vieţii rurale, costumul
reprezintă starea sufletească a oame-
nilor marcată în timp. Păstrarea și
prezentarea costumului popular este
de o mare importanţă istorică. Costu-
mul este frumosul vremurilor apuse,
păstrează memoria persoanelor care
le-au purtat cu mândrie, păstrează tre-
cutul, dar marchează și viitorul. El nu
este numai o categorie istorică, etno-
grafică, ci și o dragoste pentru frumos.

În tezarului portului popular por-
tul femeilor din Banatul sârbesc ocupă
un loc de frunte. Acest port se înca-
drează în portul popular bănăţean, în
zona Banatului sârbesc (zona folclori-
că) acest port lasă o amprentă inegala-
bilă în aspectul valori ficării estetice.

Pe parcursul vremurilor apuse, fă-
ră îndoială că elementele socio-eco-
nomice au influenţat la modificarea
unor piese și din acest port. Aceasta a
fost destinul por turilor populare ale
altor popoare din acest spaţiu dar și
din alte regiuni. Portul popular ori-
cum atestă dezvoltarea etniei dar și
creaţiile și deprinderile acelora care
nu rareori cu migală au confecţionat
aceste podoabe. Ele rămân perle
semnificative în aspect istoric, con-
tribuind la eternizarea trecutului.

Portul popular femeiesc din satele
din Banatul sârbesc nu e portul zil-
nic din acest sat. Urbanizarea satului
a contribuit și la dispariţia portului
popular femeiesc. Valoarea acestui
port impune obligaţie morală gene-
raţiilor actuale și generaţiilor care
vin să păstreze aceste valori care fără
îndoială scriu cu nume de aur satul
în patrimo niul porturilor nu din zo-
nă ci chiar și din Balcani ba și mai
departe. Coloritul, cro matica și or-
namentele acestui port se impun ad-
miraţiei peste hotarele ţării unde

aces te valori au fost văzute.
Portul femeiesc poate fi prezentat

din mai multe aspecte. E cert că nu-
mai analiza elementelor de bază în
acest port descoperă mult dar trezeș-
te, în mod deosebit atenţia cercetăto-
rilor. Elementele de bază care se dis-
ting în portul popular femeiesc sunt:
1. Ciupagul/ C’upagul
2. Bluza/ Ia
3. Poalele/ Poalil’e
4. Cotrânţa/ Cotrinţa dinainte
5. Cotrânţa/ Cotrinţa dinapoi
6. Brâul
7. Brăcira/ Brăc’ira
8. Năframa (cârpa)
9. Ciorapii/ Ștrimfii
10. Papucii de lână/ Papuc’ii făloși

Ciupagul este confecţionat din
pânză de casă ţesută din bumbac,
amestec de bum bac și fuior, mai rar
din pânză de sadă, pânză cu cinari
etc.

Ornamentele în broderia ciupagu-
lui nu se pot omite. Ciupagele pe care
le purtau persoanele tinere au avut
mai multe ornamente, fiind mai bogat
brodate. Broderia era executată pe fir,
în sistemul “cruciţelor”, deși a fost în-
trebuinţată și altă metodă de brodare
pe sistemul de druc. Aceasta, ultima,
este cunoscută sub denumirea de
“meto da sârbească” sau “metoda
nemţească”. Metodele au fost împru-

mutate dar nu și influ enţa acestor po-
poare asupra portului. Portul și-a
menţinut orginalitatea, păstrând une-
le elemente pe parcursul deceniilor
apusene asupra acestui sat de pustă.

Ornamentele de pe ciupag aveau
mai târziu să cunoască și alte metode
cum sunt olama (mătase albă luci-
toare) și șlinguitul. Ele apar în pe-
rioada interbelică și s-au păstrat și
după război. Aceste ultime metode
de broderie sunt foarte costisitoare
dar oricum au rămas aplicabile pe o
lungă durată sau mai bine zis, până
la propria dis pariţie a portului. Une-
le exemplare se păstrează și în zilele
noastre. Sunt dovada unei munci
migăloase și a unei dârzenii în do-
meniul artei populare întruchipate
în mâinile harnice ale acestor femei.

Bluza reprezintă o piesă de port
mai nouă. Caracteristica de bază este
că aceste bluze sunt confecţionate
din material fabricat. Culorile mai
deschise sunt rezervate pentru fe-
meile tinere, iar cele închise pentru
femile în vârstă. S-au purtat și negre
și le purtau femeile în doliu. Bluzele
din materialul subţire erau menite
pentru vară, iar cele din material mai
gros pentru iarnă.
(va urma)

Conf.univ.dr. Virginia 
Popović

CĂLĂTORI ROMÂNI ÎN SERBIA

Teodor Filipescu din Glogoni
Parohia ortodoxă din Glogoni a fost
fondată în 1806, când a fost construi-
tă prima biserică. A doua clădire a
bisericii a fost ridicată în 1848, iar
cea actuală, cu Biserica Adormirea
Maicii Domnului, în 1911, pe locul
vechii clădiri. Catapeteasma acestei
biserici a fost pictată de celebrul pic-
tor bănățean Jovan Popović.

Populația germană care trăia în Glo-
goni era de credință romano-catolică.
Sanctuarul lor - biserica Sfânta Ana și
cimitirul german, există și astăzi.

La începutul secolului al XIX-lea,
pe lângă școala germană (fondată în
1775 sau 1777), la Glogoni a existat
și o școală municipală sârbo-româ-
nă, cu un singur departament. Elevii
germani sârbi și români au frecven-
tat și școala germană. În anul școlar
1846/47. 69 de elevi români și sârbi
sunt înscriși la școala municipală.
Activitatea culturală organizată a ro-
mânilor din Glogoni, a început cu
fondarea corului în 1909. Astăzi,
Glogoni este localitate cu populație
predominantă sârbă, iar numărul ro-
mânilor este în continuă scădere.

Dar să revenim la scriitorul nostru
de călătorii. Teodor Filipescu s-a năs-
cut în 1870 în Glogoni, însă în călăto-
ria timpurie a rămas orfan, deoarece
mama sa Eva Filipescu (născută Boa-
riu) a murit în 1876, iar tatăl Sofronie,
fost funcționar vamal, a murit doi ani
mai târziu. Teodor Filipescu scrie cu
mândrie despre unchiul său Constan-
tin, membru al guvernului Voivodinei
sărbe și a Banatului timișorean cu se-
diul la Timișoara. Deoarece nu avea
copii, Constantin a adoptat-o pe
Anuța, sora lui Teodor, care s-a mutat
astfel la Timișoara cu unchiul ei. Du-
pă desființarea Voivodinei, Constan-

tin a fost numit asistent la Ministerul
de Interne din Budapesta, dar din cau-
za bolilor s-a retras curând, s-a mutat
la Zemun și s-a întors de la Zemun la
Timișoara, unde a murit în 1878. Sora
lui Teodor, Anuța s-a întors la Glogoni
după moartea unchiului ei și s-a căsă-
torit curând în vecina Ovcea, în fami-
lia Jivan. Nu avem date despre cei care
au avut grijă de Teodor după moartea
părinților săi. Știm că a urmat liceul
din Zemun și că a absolvit în 1889.
Alți membri ai familiei Filipescu - Ilia
(1888) și Constantin (1894) au absol-
vit și ei examenul de absolvire în
aceeași instituție de învățământ.

ÎNCEPUTURILE MIȘCĂRII CULTURALE

Date istorice valoroase

Cercetarea istoriei culturale este
unul dintre cele mai populare su-
biecte abordate de oameni din
știință și cultură din Banatul Sâr-
besc, pornind de la faptul că această
parte a spiritualității românești din
această zonă geografică a contribuit
semnificativ la formarea și păstrarea
identității naționale a comunității
românești în perioada Austro-Un-
gariei, la fel ca în timpul Regatului
Iugoslaviei și Iugoslaviei postbelice,
dar și în Republica Serbia.

Numeroase monografii, studii, ar-
ticole și alte materiale studiate de
profesori universitari, doctori în
știință, dar și publiciști și chiar
țărani educați, au scos la lumină
date istorice extrem de interesante
și fără îndoială valoroase, care
completează imaginea începuturi-
lor și a perioadelor glorioase ale
mișcării culturale, dar și a proble-
melor cu care se confruntă intelec-
tuali, activiști culturali, publiciști și
alți participanți ai mișcării cultura-
le a românilor din Banatul Sârbesc. 

Pentru a nu
d i m i n u a
i m p o r t a n ț a
predecesorilor
lor în acest do-
meniu, vă rea-
mintim de
c o n t r i b u ț i a
profe s or u lu i
universitar Dr.
Radu Flora
(1922-1989) ,
care, cu lucrări-
le sale științifice
publicate, precum și activitatea sa în
calitate de președinte al Societății de
Limba Română din Voivodina
(SLR), a reușit să pună bazele isto-
riografiei culturale românești din
această zonă, începând o activitate
extinsă de cercetare și culegere. do-
cumente scrise și materiale orale
despre trecutul nostru cultural.

Așa cum a explicat istoricul Jon
Dejan în cartea sa: “Cercetarea
continuă”!, ceea ce înseamnă că
generațiile de azi a oamenilor de
știință și publiciști continuă, pu-
tem spune cu același râvnă, cu un
succes mai mare sau mai mic,
munca la culegerea de materiale
despre istoria culturală a români-
lor din Banatul Sârbesc, studierea
unor noi lucrări care tratează acest
subiect, în care este tratat trecutul
cultural al unei localități sau
instituție, precum și biografii ale
unor persoane faimoase și alte su-
biecte din acest domeniu.

Cu această ocazie, prezentăm
mai multe aspecte ale activității
culturale în Satu Nou, localitate ca-
re a jucat un rol extrem de impor-
tant în procesul de creare și dezvol-
tare a mișcării naționale a români-
lor din această zonă, rol care s-a
menținut în mare măsură până în
zilele noastre.

Fondat în 1870, corul din Satu
Nou este unul dintre primele adu-
nări culturale ale românilor din
Banatul Sârbesc, despre care a fost
deja scris, deși lipsesc date detalia-
te despre primii ani ai activității
acestui cor.

Localitatea a fost fondată în 1762
pe șoseaua Pancevo - Alibunar -

Vârșeț. În anii următori, un număr
semnificativ de familii române și
sârbe, s-au stabilit aici, iar acest ca-
racter multietnic s-a menținut până
în zilele noastre. Localitatea Satu
Nou (fostul Neudorf) făcea parte
din frontiera militară a Banatului -
Regimentul 12 Germano-Banat cu
sediul în Pancevo, iar după câteva
decenii după diviziunea ierarhică, a
devenit sediul protopopiatului orto-
dox român din Pancevo (începând
cu 1894). Un rol special în toate as-
pectele mișcării naționale
românești din această regiune pe
care această localitate a avut-o, pro-
vine din faptul că aici a fost editată
prima revistă în limba română din
Banatul sârbesc ”Conversații peda-
gogice” în 1886, cu Petar Stojko ca
primul director, în timp ce redacto-
rul a fost celebrul folclorist Jon Pop
Reteganul. În scurt timp, Petar Stoj-
ka a devenit directorul executiv al
Institutului de economie și credit
„Sentinel”, fondat în 1895.

Din datele statistice, putem ob-
serva că această localitate avea cei

mai mulți români din Banatul sâr-
besc - de exemplu, în 1869, la Satu
Nou, erau 5563 de români și 1461
de sârbi. În ultimele decenii, statis-
ticile arată o scădere semnificativă
a numărului de etnici români,
prezenți de fapt, în întreaga zonă.
Astfel, în 2002, populația totală era
de 7345, din care 4837 erau sârbi și
2036 români.

La formarea și dezvoltarea co-
rului din această localitate, precum
și a altor grupuri de muzică simila-
re înființate în alte localități, în ur-
mătoarele decenii, nu trebuie pri-
vite ca un fenomen special, specific
doar românilor din Banatul Sâr-
besc, ci trebuie privite într-un con-
text mai larg, ca parte a corului ca-
re a cuprins întregul Banat istoric,
care făcea pe vremurile acelea, par-
te din Imperiul Austro-Ungar, și
care a început în secolul al XIX-lea
odată cu crearea unor grupuri de
coruri celebre în Lugoj și Chizătău,
până la coruri bisericești fondate
chiar și în cele mai mici localități
populate de români.

Corurile bisericești reprezintă
nucleul unor cunoscute societăți
culturale din această perioadă, de-
numită Societatea Culturală pentru
Lectură și Cântare și sunt principalii
promotori ai activității culturale în
rândul populației rurale românești,
cu un rol semnificativ în promova-
rea identității naționale și în situația
în care popoarele din partea ma-
ghiară a dublei Monarhii austro-un-
gare au fost reținute pentru a rezista
asimilării efectuate de regim.
(Va urma)

Dr. Mircea Măran

PORTUL POPULAR FEMEIESC ÎN BANATUL SÂRBESC

AMPRENTA VALORII ESTETICE

Descendenții rudelor lui Teodor tră-
iesc și astăzi în Zemun, iar Teodor
însuși menționează în jurnalul său de
călătorie „Călătoria mea spre
București și Constantinopol” că a
menținut legături cu ei. Pe de altă par-
te, moștenitorii familiei Filipescu din

Glogoni, au emigrat în Canada la în-
ceputul anilor ’60. În tradiția locului
său de naștere, numele lui Teodor Fili-
pescu este complet necunoscut, lucru
pe care l-am putut vedea în timpul vi-
zitei noastre în această localitate.

Dr Mircea Măran



Бр зо пре по зна ва ње мо гу ћих
симп то ма за ра зе ко ро ном ва -
жно је за спре ча ва ње да љег ши -
ре ња ви ру са исто оно ли ко ко -
ли ко и др жа ње дис тан це, но -
ше ње ма ски и ре дов но пра ње
и дез ин фи ко ва ње ру ку. За то је
ме ре ње тем пе ра ту ре пре ула -
ска у згра ду не ке ин сти ту ци је
или пред у зе ћа, у шко лу или на
пре глед у бол ни ци по след њих
ме се ци по ста ло оба ве зно, а сва
је при ли ка да ће та ко би ти и
убу ду ће. Јер по ви ше на те ле сна
тем пе ра ту ра мо же би ти пр ви
знак да смо „по ку пи ли ви рус”.

Из над 37,5
Ово тре ба зна ти: те ле сна тем -
пе ра ту ра из над 37,5 °Ц сма тра
се по ви ше ном и она мо же би -
ти знак за ра зе ко ро на ви ру сом.
У том слу ча ју тре ба се по ву ћи
у са мо и зо ла ци ју и на кон то га
утвр ди ти узрок по ви ше не тем -
пе ра ту ре. То мо же би ти и црев -
на ви ро за, пре хла да, сун ча ни -
ца... За то про це ну ве ро ват но ће
за ра зе ко ро на ви ру сом тре ба да
оба ви ваш ле кар. Имај те на уму
да су, по ред по ви ше не те ле сне
тем пе ра ту ре, по чет ни и спе ци -
фич ни симп то ми ко ви да 19

кашаљ, не до ста так ва зду ха и
гу би так чу ла ми ри са или уку -
са, или оба.

На тр жи шту, ме ђу тим, има
не ко ли ко вр ста то пло ме ра, а
не ко ри сте се сви на исти на -
чин. Исти ни за во љу, че сто и
не по ка зу ју исте вред но сти. У
тек сту ко ји сле ди  про ве шће -
мо вас кроз свет ових ин стру -
ме на та и упу ти ће мо вас ка ко
да их пра вил но ко ри сти те.

Ко ји то пло мер ода бра ти, ка -
ко пра вил но из ме ри ти тем пе -
ра ту ру и ка да се ја ви ти ле ка ру
још увек мо же би ти збу њу ју ће,
јер је на тр жи шту не ко ли ко

врста то пло ме ра, ко ји не рет ко
по ка зу ју раз ли чи те вред но сти.
Маг. фарм. Та ња Вру чи на Кла -
рић са ве ту је ка ко пра вил но из -
ме ри ти тем пе ра ту ру и на шта

тре ба па зи ти код од ре ђе них
топло ме ра.

Ко ја је нор мал на те ле сна
тем пе ра ту ра?

Мо же мо да бу де мо без бри ге
кад нам је те ле сна тем -
пе ра ту ра у ра спо ну од
36 до 37 °Ц, ме ре на ис -
под па зу ха. Тем пе ра ту -
ра ина че ва ри ра то ком да на.
Раз ли ка из ме ђу ју тар ње тем пе -
ра ту ре и тем пе ра ту ре из ме ре -
не ка сно по под не обич но из -
но си 0,3 до 0,6 °Ц. Код здра вог
од ра слог чо ве ка те ле сна тем -
пе ра ту ра мо же се по ве ћа ти за

по ла сте пе на због ин тен зив них
фи зич ких ак тив но сти, а код де -
те та ако је пре то пло об у че но
или је прет ход но пла ка ло.

Ка да тре ба ићи код ле ка ра?
По ви ше на те ле сна тем пе ра -

ту ра (ме ре на ис под па зу ха) из -
но си од 37,5 до 38,5 °Ц, а ви со -
ка те ле сна тем пе ра ту ра је изнад
38,5 °Ц. Ако се те ле сна тем пе -
ра ту ра ме ри рек тал но или у уху,
ове вред но сти су за по ла сте пе -
на ви ше – по ви ше на је од 38 до
39 °Ц, а ви со ка из над 39 °Ц.

Иза бра ном ле ка ру или пе -
ди ја тру тре ба се ја ви ти од мах:

• ка да по ред по ви ше не те ле -
сне тем пе ра ту ре (из над 37,5
°Ц) по сто је и оста ли симп то -
ми ко ви да 19: ка шаљ, не до ста -
так ва зду ха, гу би так уку са и/или
ми ри са;

• ка да је тем пе ра ту ра ви ша
од 40 °Ц;

• ако сте ло шег оп штег ста -
ња уз ви со ку тем пе ра ту ру (из -
над 38,5 °Ц);

• код по ви ше не те ле сне тем -
пе ра ту ре (од 37,5 до 38,5 °Ц)
ко ја тра је ду же од три да на;

• ако сте ста ри ја осо -
ба ко ја има ви со ку
тем пе ра ту  ру
(из над 38,5
°Ц) и 

ло шег сте
оп штег ста ња.

Ако има те
са мо по ви ше ну те ле сну тем -

пе ра ту ру (од 37,5 до 38,5 °Ц),
а до бр ог сте оп штег ста ња, ни -
сте би ли у кон так ту са осо ба ма

за ра же ним ко ро на ви ру сом ни -
ти са они ма ко ји ма је из ре че -
на ме ра са мо и зо ла ци је, са че -
кај те до три да на пре не го што
се ја ви те ле ка ру. Ка да су де ца
и бе бе у пи та њу, тре ба се ја ви -
ти пе ди ја тру ка да је де те, уз
по ви ше ну тем пе ра ту ру, ло шег
оп штег ста ња.

На ко јим ме сти ма на те лу
се ме ри тем пе ра ту ра?

Из ме ре на тем пе ра ту ра раз ли -
ку је се од ме ста до ме ста ме ре -
ња и од јед не до дру ге вр сте
то пло ме ра.

Те ле сна тем пе ра ту ра стан -
дард но се ме ри ди ги тал ним
или ана лог ним то пло ме ром
испод па зу ха и рек тал но, и ин -
фра цр ве ним то пло ме ром у уху.

Бес кон такт ни то пло ме ри
ма сов но се ко ри сте у
ово до ба пан де ми -
је, нај че шће
при но ше -
њ е м 

на око два
цен ти ме тра

бли зу че ла, али
они слу же са мо за ори -

јен та ци о но ме ре ње – ако
ука жу на по ви ше ну те ле сну тем -
пе ра ту ру, ме ре ње тре ба по но -
ви ти стан дард ним то пло ме ром.

Ко ји то пло мер ода бра ти?
Кла сич ни или ана лог ни то -

пло ме ри мо гу би ти пу ње ни обо -
је ним ал ко хо лом или сме сом
га ли ју ма и ин ди ју ма. Ра ни је су
би ли са жи вом, али је због ток -
сич но сти жи ве (ако се раз бију!)

њи хо ва про да ја за бра ње на. И
да ље се, ме ђу тим, мо гу на ћи
по ку ћа ма. Кла сич ним то пло -
ме ром мо же се ме ри ти те ле -
сна тем пе ра ту ра под па зу хом
и рек тал но.

Да би по ка за ли тач ну тем -
пе ра ту ру, тре ба их др жа ти пет
ми ну та под па зу хом или три
ми ну та рек тал но. Пред ност им
је це на, јер су нај јеф ти ни ји и
не зах те ва ју на па ја ње, а ма на
им је што ме ре ње тра је ду же
не го код ди ги тал них. Пре но -
вог ме ре ња тре ба их про тре сти
да би се стуб ко ји по ка зу је тем -
пе ра ту ру вра тио на по че так.

Ди ги тал ним то пло ме ри ма се
та ко ђе те ле сна тем пе ра ту ра ме -
ри ис под па зу ха и рек тал но.
Пред ност им је бр зи на ме ре ња
(по сту пак тра је је дан ми нут) и
што ре зул тат при ка зу ју број -
ком. Не ки мо де ли има ју звуч -
ну сиг на ли за ци ју ко ја по ка зу је
ка да је тем пе ра ту ра из ме ре на

и са ви тљив врх ко ји олак ша -
ва прак тич ну при ме ну у рек -
тал ном под руч ју.

По ред ова два ти па
ме ди цин ских тер мо ме та ра,

мо гу да се ку пе и ушни ме -
ди цин ски тер мо ме три ко ји ра -
де на прин ци пу бес кон такт ног
ме ре ња, де тек ту ју ћи ин фра цр -
ве но зра че ње ко је ис пу шта буб -
на оп на. Пред но сти су им бр -
зи на ме ре ња (про цес тра је не -
ко ли ко се кун ди) и прак тич -
ност. По го дан је за од ра сле,
али не и за ма лу де цу, код ко је
да је не пре ци зне ра зул та те.

Основ ни не до ста так ди ги тал -
них и ул тра звуч них тер мо ме -
та ра је то што им је по треб но
на па ја ње стру јом, па да ју по -
гре шне ре зул та те ако је ба те -
ри ја при кра ју. Осим то га, за
по у зда ност ме ре ња тре ба иза -
бра ти апа ра те ре но ми ра ног
про из во ђа ча, што зна чи и ви -
шу це ну.

Не по у зда не тра ке

На тр жи шту по сто је и тер мо -
ме три на пра вље ни у об ли ку
тра ка или па пир них кар ти ца
ко ји се ста вља ју на че ло или
је зик. Са сто је се од фил ма осе -
тљи вог на то пло ту, на чи ње ног
од кри ста ла ко ји ме ња ју бо ју
под ути ца јем те ле сне тем пе -
ра ту ре. Ин ди ка тор та квог

термо ме тра је по де љен у две
зо не: нор мал ну и по ви ше ну,
или има ска лу у сте пе ни ма.
Овај уре ђај вам омо гу ћа ва да
са зна те ре зул тат за 10–15 се -
кун ди, али је не пре ци зан и ре -
зул та ти су при бли жни.

Дез ин фек ци ја је ва жна

Ва жно је има ти на уму да и
кла сич ни и ди ги тал ни то пло -
мер тре ба на кон сва ке при ме -
не опра ти то плом во дом и дез -
ин фи ко ва ти ал ко хо лом, а код

ушног то пло ме ра тре ба ко ри -
сти ти јед но крат не за штит не
капи це.

Ка ко се пра вил но ме ри
тем пе ра ту ра?

Ва жно је пра вил но по ста ви ти
то пло мер и во ди ти ра чу на о
вре мен ском ин тер ва лу по треб -
ном за по сти за ње пре ци зног
ме ре ња.

1. Ме ре ње тем пе ра ту ре под
па зу хом вр ши се ана лог ним
или ди ги тал ним тер мо ме тром.
До њи део тер мо ме тра тре ба
др жа ти на го лој ко жи у па зу -

шној ја ми. Ру ка се са ви је у
лак ту и длан ста ви на су прот -
но ра ме. Ана лог ни то пло мер
ме ри пет ми ну та, а ди ги тал -
ном тре ба до јед ног ми ну та,
ка да звуч ним сиг на лом озна -
ча ва крај ме ре ња.

2. Тем пе ра ту ра код де це ме -
ри се ис под па зу ха ди ги тал -
ним или ана лог ним то пло ме -
ром, а у уху ин фра цр ве ним.
Из у зе так су де ца до че ти ри не -
де ље ста ро сти, ко јој се тем пе -
ра ту ра ме ри ди ги тал ним то -
пло ме ром ис под па зу ха или
рек тал но.

3. Рек тал но се ме ри те ле сна
тем пе ра ту ре де ци до го ди ну да -
на ана лог ним тер мо ме тром око
три ми ну та, а ди ги тал ним до
огла ша ва ња звуч ног сиг на ла.

ТЕМА БРОЈА
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ЖИ ВОТ С КО РО НОМ

СВЕ ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ О ТО ПЛО МЕ РИ МА 
И ПО ВИ ШЕ НОЈ ТЕМ ПЕ РА ТУ РИ

МЕ РЕ ЊЕ НА ЧЕ ЛУ

Бес кон такт ни то пло ме ри,

ко је ових да на сву да ви ђа -

мо, има ју ин фра цр ве не зра -

ке за де тек ци ју тем пе ра ту -

ре. Њи ма се ме ри тем пе ра -

ту ра на че лу или сле по оч ни -

ци с про сеч не уда ље но сти

од два цен ти ме тра, па не ма

кон так та с ко жом, што је

пред ност, јер се не мо ра ју

дез ин фи ко ва ти за сва ко

сле де ће ме ре ње. Та ко ђе,

по год ни су по што ре зул тат

по ка зу ју већ за не ко ли ко се -

кун ди.

Код бес кон такт них то пло -

ме ра ва жно је при др жа ва ти

се упут ства про из во ђа ча о

тач ном на чи ну ме ре ња. Нај -

ва жни ја за та чан ре зу тат је

упо тре ба с про пи са не уда -

ље но сти, а при ме ре њу тре -

ба скло ни ти ко су са че ла,

евен ту ал но обри са ти зној са

че ла и па зи ти да се из бег не

стру ја ње ва зду ха (из но са

или кли ма-уре ђа ја). Из ме ђу

два ме ре ња тре ба на пра ви -

ти па у зу од три до пет се -

кун ди.

Ако се бес кон такт ни то -

пло мер но си из јед не про -

сто ри је у дру гу, мо гу се по -

ја ви ти од сту па ња од тач ног

ре зул та та, па за то тре ба у

та квим слу ча је ви ма пу сти ти

да се 15 ми ну та пре ме ре ња

апа рат „на вик не” од но сно

да се адап ти ра на но ве

усло ве.

Ина че, ови тер мо ме три су

се на шли на ме ти тво ра ца

„те о ри ја за ве ре” ко ји су

пла си ра ли вест да се њи хо -

вом упо тре бом при ула ску у

про дав ни це или дру ге

објек те бри ше ме мо ри ја у

мо згу љу ди!

Тре ба ли ре ћи да је реч о

епо хал ној бе сми сли ци?

ОВА КО СЕ ТО РА ДИ

Орал но: по зи ци о ни рај те то -

пло мер у је дан од џе по ва

ис под је зи ка, ле во или де -

сно од ко ре на је зи ка. Сен -

зор за ме ре ње мо ра има ти

до бар кон такт са тки вом.

За тво ри те уста и ди ши те

рав но мер но кроз нос ка ко

би сте спре чи ли ути цај удах -

ну тог и из дах ну тог ва зду ха

на ме ре ње.

Рек тал но: ово је нај по у -

зда ни ја ме то да ме ре ња и

на ро чи то је по год на за ме -

ре ње тем пе ра ту ре код бе ба

и ма ле де це. Па жљи во уне -

си те сен зор за ме ре ње од

два до три цен ти ме тра у

анал ни отвор.

Ис под па зу ха: уо би ча јен

на чин, али да би сте до би ли

по у зда ни је ре зул та те ме ре -

ња, пре по ру чу је мо ме ре ње

тем пе ра ту ре орал но или

рек тал но. Ми ни мал но пре -

по ру че но вре ме ме ре ња ис -

под па зу ха је од три до пет

ми ну та, без об зи ра на звуч -

ни сиг нал ди ги тал ног тер мо -

ме тра!

На по ме на: по сле сва ке

упо тре бе тер мо ме тар опе ри те

мла ком во дом и са пу ни цом

и дез ин фи куј те ал ко хо лом.
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Ни је дан по че так школ ске го ди не ни -
је лак, али овај ће си гур но оста ти
упам ћен као нај ха о тич ни ји. Ко ро на -
ви рус је слу део и ђа ке и на став ни ке и
ро ди те ље, па се сви осе ћа ју као му ва
без гла ве по ку ша ва ју ћи да ба лан си -
ра ју из ме ђу „Гу гло ве” и ре ал не учи о -
ни це, РТС-а и на ста ве ужи во, за да та -
ка пи са них олов ком и оних ку ца них
на та ста ту ри...

У це лом том ха о су спи сак школ -
ског при бо ра и опре ме ко ји тре ба на -
ба ви ти про ши рен је „ко ро на се том”:
ва ља обез бе ди ти за ли хе ма ски, то а -
лет-па пи ра, ма ра ми ца, фла ши ца с во -
дом и сред ста ва за дез ин фек ци ју. Ко
тај тро шак пре жи ви, при ча ће.

– Имам дво је де це, кре ну ли су у дру -
ги и че твр ти раз ред, и ових да на се
пи там ка ко ли из гле да шко ло ва ње ко -
је се пла ћа ако нас ово „бес плат но”
ово ли ко ко шта. Књи ге смо узе ли у
апри лу, ко шта ле су око осам хи ља да,
пу та два, јер мла ђи не мо же да користи

бра то ве, по што се „про ме нио про -
грам”, ка ко су нам об ја сни ли. Да кле,
то је већ 16.000. При бор смо ку пи ли
пре не ко ли ко да на у про дав ни ци где
смо про на шли ак ци ју. Тру ди ли смо
се да узме мо ма ло ква ли тет ни је ства -
ри да би им ду же тра ја ле. Из нос на
ра чу ну је 3.540 ди на ра. Узе ли смо 10

уви ја ча, нот ну све ску, по две ку ти је
фло ма сте ра и бо ји ца, два бло ка, ше -
стар, че ти ри леп ка у сти ку, два ре за -
ча, че ти ри гу ми це, ма ка зи це, два на -
лив пе ра, шест гра фит них оло ва ка раз -
ли чи те твр до ће, јед ну ма лу и пет ве -
ли ких све за ка – на бра ја на ша са го -
вор ни ца Ду ши ца, ко ја нам је до ста -
ви ла и ра чун из књи жа ре.

Она ка же да је то са мо при бор за
по че так, ко ји ће тек би ти до пу њен кад
учи те љи це до ста ве ли сту по треп шти -
на за ли ков но и дру ге пред ме те. Тре ба
још до ку пи ти тем пе ре, во де не и во -
шта не бо је, ком пле те чет ки ца, па ле ту,
по су ду за во ду, пла сте лин, са мо ле пљи -
ви ко лаж па пир и ке су за блок. За то
ће би ти нео п ход но из дво ји ти бар још
по 2.000 ди на ра по де те ту. Че ка их и
ку по ви на опре ме за фи зич ко. Део обу -
ће и оде ће већ су на ба ви ли.

– Пет до њих де ло ва тре нер ки пла -
ти ли смо на сни же њу 5.000 ди на ра,
два тан ка дук си ћа 1.200. По чет ком
ле та смо узе ли и па ти ке на сни же њу
по 4.000 ди на ра. Сре ћом, ку пи ли смо
им ква ли тет ни је ран че ве ра ни јих го -

ди на, па ће с њи ма из гу ра ти ни же раз -
ре де. Ме ђу тим, ту спи ску ни је крај.
Овог пу та смо мо ра ли да обез бе ди мо
и ма ске, ма ра ми це, са пу не, гел и ал -
ко хол, по што шко ла то не ма. Са мо
ова пр ва ту ра за обо ји цу је ко шта ла
око 1.000 ди на ра, а чим се то по тр о -
ши, ку по ва ће мо но ве за ли хе. Ту тре ба

до да ти још 500 ди на ра за по себ не фла -
ши це за во ду, ко је смо узе ли да не би -
смо сва ки дан ку по ва ли оне за јед но -
крат ну упо тре бу. За вр ти ми се у гла ви
од ра чу ни це, али нај ма ње 40.000 ди -
на ра по ро ди ца с дво је де це тре ба да
из дво ји за по че так школ ске го ди не.
Ка ко је с де цом ко ја су у ви шим раз -
ре ди ма, где су уџ бе ни ци још ску пљи,
а пред ме та је мно го ви ше, не смем ни
да за ми слим – за кљу чу је Ду ши ца.

У ан ке ти ко ју смо спро ве ли на дру -
штве ним мре жа ма на ши су гра ђа ни су
по де ли ли слич на ис ку ства. На пи та ње
где је нај бо љи од нос це не и ква ли те та
школ ског при бо ра нај ви ше пре по ру ка
до би ла је по пу лар на књи жа ра у нај ве -
ћем пан че вач ком тр жном цен тру, на
дру гом ме сту је књи жа ра/штам па ри ја
с ду го го ди шњом тра ди ци јом из цен -
тра гра да, а на тре ћем је до бри ста ри –
ста ри бу вљак. И ми смо об и шли књи -
жа ре по гра ду и тра жи ли ар ти кле за
оне с нај пли ћим, осред њим и нај ду -
бљим џе пом, а у на шој та бе ли мо же те
ви де ти шта смо про на шли.

Д. Ко жан

Си ту а ци ја у це лој зе мљи с ко ро на ви -
ру сом све је бо ља. Због то га је Град -
ски штаб за ван ред не си ту а ци је гра да
Пан че ва у пе так, 28. ав гу ста, од лу чио
да од тог да на про ду жи до 23 са та
рад но вре ме уго сти тељ ских обје ка та
на те ри то ри ји гра да Пан че ва (ре сто -
ра ни, ка фи ћи, ба ро ви, ноћ ни ба ро ви,
ди ско те ке и др.) ко ји не ма ју ба шту.
Ка да је реч о објек ти ма с ба штом, од -
лу че но је да они не ће пру жа ти уго -
сти тељ ске услу ге у за тво ре ном де лу
објек та од 23 са та, док отво ре ни део
мо же да ра ди до 1 сат по сле по но ћи.
Про ве ри ли смо шта на ши су гра ђа ни
ми сле о тој од лу ци.

БО БАН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, 
му зич ки уред ник у КЦП-у:

– Ако епи де ми о ло шки усло ви то
до зво ља ва ју, ја сам за про ду же ње ра -
да уго сти тељ ских обје ка та, на рав но.
Али си ту а ци ја се ме ња бу квал но из
не де ље у не де љу и ствар је у то ме да
ће мо тек ви де ти да ли ће до ћи до тог
тре ћег та ла са. Де ца кре ћу у шко лу,
љу ди се вра ћа ју с го ди шњих од мо -
ра... Све је ја ко не из ве сно, до вољ на је
јед на искра да по кре не чи та ву ла ви -
ну. Ка да би се у ве ли ким цен три ма
по пут Бе о гра да, Но вог Са да или Ниша

де сио ко лапс и из но ва по ве ћао број
за ра же них, чак и ка да се у Пан че ву
не би де си ла та вр ста про бле ма, наш
град би ипак ту био ко ла те рал на ште -
та. И ми би смо та да, има ли ве ћи број
за ра же них или не, мо ра ли да при -
хва ти мо но ве ме ре Кри зног шта ба.

СВЕ ТЛА НА РАЗ ДО ЉАЦ, 
гра фич ки ди зај нер:

– Сла жем се са од лу ком Град ског
шта ба. Не сме та ми бу ка из клу бо ва.
Не ми слим ни да ће се ви рус ши ри ти
ви ше то ком та два до дат на са та. Ова -
ко ис па да да се до 23 са та ко вид не
пре но си, а да се по сле тог вре ме на
ши ри... Не бу ло за.

МИ ЛА НА ЛУ ДО ШКИ, вој но ли це:
– На дам се да ће сви ка фи ћи и клу -

бо ви под јед на ко до би ти до зво лу да
ра де до 1 сат по сле по но ћи. Тре ба се
бо ри ти да сви има ју иста пра ва. Ако
са мо је дан ра ди ду же, он да тре ба и
дру гим клу бо ви ма да бу де до зво ље но
исто та ко.

БИ СЕР КА ТЕР ЗИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Ни сам за то. Раз лог је га ла ма,
са свим је до вољ но да ра де до 23 

сата или до по но ћи. Мно ги и не по -
шту ју огра ни че но рад но вре ме ко је
им је на ло же но. Си гур но да ће и
ноћ ни жи вот до ве сти до ши ре ња ко -
ви да. Мла ди су нео б у зда ни и ни су
од го вор ни.

МИ ЛЕ МАР КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Не знам шта је нај бо ље. Ни сам

ле кар, па не мо гу да про це ним. Не
се дим по ка фи ћи ма, ни ти жи вим у
бли зи ни клу бо ва. По сто ји мо гућ ност
да ће ви рус ви ше да се пре но си, не
знам... Ми слим да је са свим до вољ но
да ра де до 11 са ти уве че. Ако се ства -
ра бу ка, на рав но да ће сме та ти.

ДЕ ЈАН СИВ ЧЕВ, адво кат:
– Не, сма трам да је до вољ но да ка -

фи ћи бу ду отво ре ни до по но ћи, осим
ви кен дом, та да мо гу до 1 сат. Ко ја је
раз ли ка да ли ра де до 11 или до 12
са ти уве че ако узме мо у об зир си ту а -
ци ју с ко ви дом? Ми слим да се за и ста
по ка за ло да и уз за тва ра ње клу бо ва и
да ље по сто ји про блем ши ре ња за ра -
зе. Раз ли ка ко ја се по сти же скра ће -
ним ра дом ба ро ва ни је зна чај на. А
бу ка ми не сме та јер не жи вим по ред
ка фи ћа.

Је ле на Ка та на

Б. ТЕРЗИЋМ. ЛУДОШКИ М. МАРКОВИЋ Д. СИВЧЕВС. РАЗДОЉАЦБ. ТАНАСИЈЕВИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО НАС КО ШТА БЕС ПЛАТ НО ШКО ЛО ВА ЊЕ

СЕП ТЕМ БАР СКЕ ГЛА ВО БО ЉЕ ИЗ ЛЕ ЧИ ЛА
БИ СА МО ФИ НАН СИЈ СКА ИН ЈЕК ЦИ ЈА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 4.
сеп тем бра, од 8.30 до
12.30, цео Гло гоњ не ће
има ти стру је.

За исти дан су пла ни ра -
на и ис кљу че ња у Пан че ву,
и то у три на вра та. Нај пре, од
8 до 10 са ти, стру је не ће има -
ти део Kарађорђеве ули це од
Ули це Уро ша Пре ди ћа ка
Ма ти је Гуп ца, као и ко ло -
ни ја у Kарађорђевој ули ци.

Од 9.30 до 10.30 без на па ја ња
елек трич ном енер ги јом оста -

ће део Вој во ђан ске ули це од
Опле нач ке до Ба чван ске, а
од 11 до 12 са ти део Ба ва -
ни штан ског пу та са свим

про се ци ма од „Се лек ци је би -
ља” до про се ка пре ко пу та „Бе дем
пре во за”.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

У пе так без стру је цео Глогоњ
и ви ше де ло ва Пан че ва

Тра го ви му смр де 
не чове штвом

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ве ћи ну „по крет них” жи вих би ћа ла -
ко ће те пре по зна ти по тра го ви ма ко -
је оста вља ју за со бом на тлу. Ша пи -
це на ших нај дра жих љу би ма ца па са
и ма ча ка нај лак ше је „про чи та ти”.
Ни је те шко уо чи ти ни пут ко јим је
про шла не ка пти чи ца: три тан ка пр -
ста на пред, је дан по за ди.

Је ле на, ср ну и ди вљу сви њу от -
кри ће оти сак два ју ро жна тих па па -
ка на чи јим вр хо ви ма они хи та ју ка
ци љу. Зец има вр ло ка рак те ри сти -
чан рас по ред тра го ва, јер ска ку ће,
па су сто га два ве ћа тра га зад њих
но гу па ра лел на, а два ма ња, она од
пред њих но гу, је дан иза дру гог. Јеж
га зи це лим сто па лом, па су му

трагови из ду же ни. Оти сак сто пе ме -
две да пре по зна је мо по ве ли чи ни: ту
су пет ја ких пр сти ју и це ло ста па ло
с не ко ли ко ја сту чи ћа. Слич ни, али
до ста ма њи су тра го ви ја зав ца. Ми -
ше ви, во лу ха ри це и оста ли сит ни
гло да ри оста вља ју јед на ко сит не тра -
го ве, а че сто се ви ди и ли ни ја ко ју је
на пра вио њи хов ре пић.

А ко ме он да при па да ју ови тра го -
ви с фо то гра фи је, ка кви се сва ког
да на, из ме ђу оста лог, мо гу ви де ти и
у са мом цен тру гра да? Не ма сум ње,
то су тра го ви кла сич ног пан че вач -
ког иди о та. Оправ да но се сум ња да
на те ри то ри ји гра да има ви ше ова -
квих при ме ра ка.

Ми ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја рас пи са ло је
кон кур се за до де лу уче нич ких сти -
пен ди ја и кре ди та, као и кон курс
за до де лу сти пен ди ја из у зет но на -
да ре ним ђа ци ма у школ ској 2020/21.
го ди ни.

Ка ко се на во ди на сај ту Ми ни -
стар ства, уче нич ке сти пен ди је су на -
ме ње не уче ни ци ма сред њих шко ла
са од лич ним успе хом (од 4,50 до
5,00). При ја ву за сти пен ди ју с по -
треб ном кон курс ном до ку мен та ци -
јом пре да је те сред њој шко ли у ко ју
сте упи са ни. Рок за при ја вљи ва ње је
од 1. до 30. сеп тем бра.

С дру ге стра не, пра во на сти пен -
ди ју за из у зет но на да ре не уче ни ке
има уче ник по чев од дру гог раз ре -
да сред ње шко ле ко ји стал но по -
сти же од ли чан оп шти успех и ко ји
осво ји јед но од пр ва три ме ста на
ме ђу на род ним и ре пу блич ким так -
ми че њи ма ко ја се на ла зе у ка лен -
да ру такми че ња уче ни ка сред њих
шко ла. При ја ве се под но се од 1. до
31. октобра.

Уче нич ки кре ди ти су на ме ње ни
уче ни ци ма сред њих шко ла у тро -
го ди шњем тра ја њу ко ји се шко лу ју
за тзв. де фи ци тар на за ни ма ња и
по се ду ју за кљу чен уго вор о бу ду -
ћем за по сле њу с при вред ном ор га -
ни за ци јом. При ја ву за уче нич ки
кре дит с по треб ном кон курс ном
доку мен та ци јом пре да је те сред њој
шко ли у ко ју сте упи са ни, а рок 
за при ја вљи ва ње је од 1. до 30.
септембра.

Тек сто ви свих ак ту ел них кон кур -
са, обра сци при ја ве, као и ин фор -
ма ци је о нео п ход ној до ку мен та ци ји
мо гу се про на ћи на сај ту Ми ни стар -
ства про све те mpn.gov.rs, у окви ру
сек ци је „Ак ту ел но”.

Ко има пра во на уче нич ку
сти пен ди ју или кре дит?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ СТЕ ЗА ПРО ДУ ЖЕ ЊЕ РАД НОГ ВРЕМЕ НА КА ФИ ЋА ДО 1 САТ?

Ви рус се пре но си исто и пре и по сле по но ћи

Табела: Ј. Катана

Школски прибор – цене (дин.)

Свеске

40 (мала, танке корице), 
400 (мала, тврде корице), 
199 (велика, танке корице), 
875 (велика, тврде корице)

Нотна
свеска

35, 65, 225 (са спиралом)

Вежбанка 25 

Перница 168, 296, 366, 443, 2.089

Оловке 24, 62, 139, 330, 1.300

Резачи
26, 40, 91, 447, 1.450 
(резач на батерије)

Гумице 27, 66, 101

Шестари 40, 82, 248, 1.026

Дрвене 86, 139, 249, 723, 1.199

Фломастер 115, 249, 418, 1.036

Ликовна култура

Пластелин 47, 118, 381

Лепак 18, 35, 70, 121, 196

Темпере 45, 299, 711

Вошт. боје 84, 179, 586, 748

Водене боје 49, 243, 424

Туш 59, 338



По жа ри не са гле ди во
уби ја ју плод ност
земљи шта

У то ку кам па ња 
„Не па ли стр њи ку”

Три ми ни стар ства Вла де Ср би -
је (за шти те жи вот не сре ди не,
по љо при вре де и уну тра шњих
по сло ва) ши ром на ше зе мље
су, уз по др шку Гло бал ног фон -
да за жи вот ну сре ди ну и Про -
гра ма Ује ди ње них на ци ја за
раз вој, за по че ла кам па њу апе -
лом да се не па ли стр њи ка.

И упр кос без бед но сним ри -
зи ци ма и мно го стру ко штет -
ним по сле ди ца ма, овај не до -
зво љен на чин укла ња ња же тве -
них оста та ка и да ље се при ме -
њу је на на шим њи ва ма.

Пре ма на во ди ма са сај та Ми -
ни стар ства за шти те жи вот не
сре ди не, та ква ло ша прак са то -
ком про шле го ди не до ве ла је
до два де се так хи ља да по жа ра
на отво ре ном про сто ру, ка да је
углав ном го ре ло ни ско ра сти -
ње, а по стра да ли су и воћ ња -
ци, шу ме, ли ва де, жи та ри це и
ви но гра ди, док су ва тре не сти -
хи је не по врат но про гу та ле че -
тр на ест људ ских жи во та.

Са вре ме на ме ха ни за ци ја
све ла ко ре ша ва

А ко ли ко озбиљ не ште те об ра -
ди вом зе мљи шту до но си та,
људ ском ру ком на мер но иза -
зва на ва тра, го во ри др Вла дан
Угре но вић, ви ши на уч ни са рад -
ник са Ин сти ту та за зе мљи ште,
ко ји на во ди да се услед спа љи -
ва ња стр њи ке на кон бер бе усе -
ва уни шта ва ју биљ ни оста ци,
чи јим се при су ством у зе мљи -
шту одр жа ва ње го ва плод ност,
а из ко јег се прет ход но при но -
сом га је них би ља ка из но си мно -
го ор ган ских ма те ри ја.

– Уно се се са мо ми не рал на
ђу бри ва, ко ја су ве о ма ску па, а
и ни су до вољ на. И, ка ко не ма -
мо до вољ но стај ња ка, рас по ла -
га ње биљ ним оста ци ма је у та -
квим усло ви ма је ди ни на чин
да се са чу ва плод ност зе мљи -
шта при род ним пу тем. Па ље -
њем ор ган ских ма те ри ја, по -
пут оста та ка пше ни це, ку ку ру -
за, со је или сун цо кре та,

драстич но опа да са др жај ху -
му са, а ре ци мо те же се бра ни -
мо од еол ске еро зи је зе мљи -
шта, иза зва не ве тром. Она је
ве о ма при сут на у ју жом Ба на -
ту и с по вр ши не зе мљи шта но -
си оне нај фи ни је че сти це, ко је
чи не ње го ву плод ност – ис ти -
че пре ка ље ни струч њак.

Угре но вић до да је да се спа -
љи ва њем биљ них оста та ка уни -
шта ва и хра на за ми кро ор га -

ни зме, ко ји су ве о ма ва жни за
раз ла га ње ор ган ске ма те ри је и
фор ми ра ње ху му са, а исто ва -
жи, при ме ра ра ди, и за гли сте
као ин ди ка то ре плод но сти, ко -
је су го то во у пот пу но сти иш -
че зле. Без све га то га зе мљи ште
је мр тво и не плод но.

– По ред спа љи ва ња, про блем
је и укла ња ње биљ них оста та -
ка с њи ва, ре ци мо, за по тре бе
ба ли ра ња сла ме или пра вље ња
би о ма се, ко ја ка сни је слу жи за
огрев. Ако се та ко не што и ра -
ди, то мо ра да бу де план ски,
од но сно да се с те пар це ле биљ -
ни оста ци не ски да ју сва ке го -
ди не, већ у не кој оп ти мал ној
ро та ци ји. С дру ге стра не, из го -
вор оних ко ји их спа љу ју – да
то на вод но ра де због лак ше об -
ра де – не сто ји, јер су та ква зе -
мљи шта све ма ње би о ге на, па
их је с вре ме ном све те же об -
ра ди ти, а ло ши је тр пе и су шу,
јер ма ње за др жа ва ју вла гу. Да -
нас има са свим до вољ но ме ха -
ни за ци је ко јом је стр њи ку ла -
ко са вла да ти, по пут ком бај на
са сеч ка ма, ко је пот пу но усит -
не биљ не остат ке да се они уне -
су у зе мљи ште не сме та но. Ту

су и та ру пи, ко ји до ду ше зах -
те ва ју по тро шњу не ко ли ко ли -
та ра по хек та ру. Али све то је
не мер љи во ма ли тро шак на -
спрам ште те ко ју до но си спа -
љи ва ње њи ва – на гла ша ва Угре -
но вић.

Па бир че ње глав ни раз лог
за па ље ње

С тим се сла же и је дан од нај у -
спе шни јих по љо при вред них

про из во ђа ча, Не ма ња Пе тро -
вић из Стар че ва, ко ји је и је -
дан од гла сни јих за го вор ни ка
про тив ова квог уни шта ва ња зе -
мљи шта.

– Исти на ја да су се ља ци не -
ка да то мно го ма сов ни је ра ди -
ли, ка ко би олак ша ли об ра ду
њи ва, јер ни су има ли аде кват -
на сред ства за то. Ме ђу тим, са -
да је све дру га чи је и не ве ру јем
да, у вре ме ка да на рас по ла га -
њу има мо са вре ме ну ме ха ни -
за ци ју ко ја те биљ не остат ке мо -
же аде кват но да усит ни и рас -
по ре ди по по вр ши ни, има ко -
ле га спрем них да та ко не што
ра де на сво јим њи ва ма и да
прак тич но иду про тив са мих
се бе. На су прот то ме, пре ма мо -
јим са зна њи ма, го то во ис кљу -
чи ви крив ци су они ко ји па бир -
че пре о ста лу ле ти ну на кон бер -
бе, ка ко би лак ше про на шли
оно што је пре те кло. Тра ге ди ја
је још ве ћа због то га што, кад
они то за па ле, ва тра се пре не се
и на дру ге пар це ле, па та кве
сти хи је не мо же ни ко да кон -
тро ли ше – ка же Пе тро вић.
Он ис ти че да је све у куп на
штета то ли ка да не ма до вољно

стро ге ка зне ко ја би то санкци -
о ни са ла. 

– Ка да је код ме не лич но
реч, све њи ве ми бу ду по па ље -
не, а слич но је и код мно гих
дру гих ко ле га. Че сто, баш због
то га, ка ко бих пред у пре дио не -
же ље не по сле ди це, на мер но об -
ра ђу јем зе мљу ра ни је не го уо -
би ча је но, што ми је до дат ни и
бес по тре бан тро шак. И, као што
ре кох, ва тра се ла ко пре но си,
па је у на шем ата ру из го ре ло
99 од сто по вр ши на. Не ма сум -
ње, то је зло чин не са мо пре ма
на ма по љо при вред ни ци ма већ
пре ма сви ма, па и на шим по -
ко ле њи ма. Иа ко по сто ји при ча
да је па ље ње стр њи ке ка жњи во
де ло, ни шта се на те ре ну не
пред у зи ма. Све је то са мо на
па пи ру, а ни по љо чу ва ри не ма -
ју ве ли ка овла шће ња, па док
до ђе до по ли ци је и су да, ни шта
од то га. С дру ге стра не, и са мо
пи та ње от куд ку ку руз не ко ме
ко не ма ни пар че сво је зе мље,
би ло би до во љан до каз да се
ства ри по кре ну с мр тве тач ке –
на гла ша ва овај про из во ђач.

А ка зне за ви нов ни ке по жа -
ра су ве о ма ви со ке, па је нај -
стро же за бра ње но спа љи ва ње
биљ них оста та ка, као и сме ћа
на отво ре ном про сто ру. За не -
по што ва ње тих од ре да ба За ко -
на о спре ча ва њу по жа ра ви нов -
ни ци ма сле ду ју пре кр шај на од -
го вор ност и нов ча не ка зне од
300.000 до 1.000.000 ди на ра за
прав на ли ца; од 10.000 до
50.000 ди на ра за од го вор на ли -
ца у прав ним ли ци ма; од
150.000 до 500.000 ди на ра за
пред у зет ни ке и 10.000 ди на ра
за фи зич ка ли ца.

Још са мо да по чи ни о ци мо -
гу да бу ду и озбиљ но го ње ни...
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ОГРОМ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПА ЉЕ ЊА БИЉ НИХ ОСТА ТА КА НА ОБ РА ДИ ВИМ ПО ВР ШИ НА МА

ВА ТРА – ЗЛО ЧИН ПРЕ МА НА ШИМ ЊИ ВА МА

Паљењем органских
материја драстично
опада садржај
хумуса, а теже се
бранимо и од еолске
ерозије земљишта.
Др Владан Угреновић

Удру же ње же на „До лов ке” у
су бо ту, 5. сеп тем бра, одр жа ће
два де сет пр ву „Штру дли ја ду”,
али због тре нут не си ту а ци је у
ве зи с ко ро на ви ру сом обе ле -
жи ће је са мо у нај у жем кру гу
на пла тоу До ма кул ту ре та ко
што ће по ста ви ти са мо је дан
штанд.

Пре ма ре чи ма пред сед ни -
це до ло вач ке ор га ни за ци је
Дра га не Ма рић, по зва но је са -
мо Удру же ње ви на ра „Све ти
Три фун”, а би ће ор га ни зо ван
и од ла зак код ко ри сни ка До -
ма ста рих „Ри стић” у До ло ву,
ко ји ма ће „До лов ке” од не ти
штру дле.

– На ше удру же ње се ду ги низ
го ди на на свој на чин тру ди да

чу ва ста ре оби ча је и тра ди ци -
ју, што из ра дом руч них ра дова,

по пут ве за и ве зе них „до ма -
ћи ца”, што афир ма ци јом ста -
рог ба нат ског ко ла ча – штру -
дле, од ко је смо на пра ви ле
бренд и ма ни фе ста ци ју ко ја
тра је већ ви ше од две де це ни -
је. Ове го ди не нам је и ју би леј
– 25 го ди на удру же ња и 10 го -
ди на от ка ко смо ре ги стро ва -
не, а иза нас је мно го ра да и
при зна ња. Ову си ту а ци ју ис -
ко ри сти ће мо за ма ли пре дах
и да раз ми сли мо шта и ка ко
да ље. Про ме на ће си гур но би -
ти, на да мо се на бо ље, и већ
има мо не ке иде је ко је ће мо
по ку ша ти да ре а ли зу је мо –
каже Дра га на Ма рић.

У СУ БО ТУ, У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ „ДО ЛОВ КИ”

„Штру дли ја да” упр кос све му

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

За сваког по нешто, а за заслужне – признање

Јед но од нај а гил ни јих удру -
же ња у по след ње вре ме на те -
ри то ри ји Пан че ва је сте ка ча -
ре вач ки „Ет но-ку так”. Чла ни -
це те ор га ни за ци је су не дав -
но, уз по моћ До ма кул ту ре,
при ре ди ле ра ди о ни цу ве за у
пре див ном ам би јен ту та мо -
шњег Спорт ско-ре кре а тив ног
цен тра „Је зе ро”.

Ис по ста ви ло се да је то има -
ло из ван ре дан од јек, па вред -
не Ка ча рев ке ни су дан гу би ле
и већ су у су бо ту, 29. ав гу ста,
на по ме ну том ме сту, при ре -
ди ле и дру го оку пља ње на
исту те му.

И овог пу та, као и прет ход -
ног, пре ма ре чи ма пр ве ме ђу
јед на ки ма у „Ет но-кут ку” Зо -
ре Чу брић, би ло је мно го мла -
дих, што и је сте при мар ни
циљ ове за ми сли.

– Дра го нам је што су мла -
ди за ин те ре со ва ни за тра ди -
ци о нал не за на те као што је
вез. Не ке од по ла зни ца су из -
ра зи ле же љу и да нам се при -
кљу че, што и је сте су шти на
по сто ја ња ова кве ор га ни за ци -
је – на во ди Зо ра Чу брић.

Тог сун ча ног ав гу стов ског
по по дне ва ра ди о ни ци су, по -
ред чла ни ца овог удру же ња и
мла дих из се ла, при су ство ва -
ле и го шће из окол них ме ста,
по пут „Па нон ки”, „Пан чев ки”
и „Злат не ја бу ке”. У пла ну је
на ста вак ових ак тив но сти.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-a „Ком брест” за вр ши -
ли су бе то ни ра ње две ју ста за
на гро бљу, а пла ни ра ју да уско -
ро ура де још јед ну. На пра вље -
не су и бан ки не на атар ским
пу те ви ма, ко ји су на кнад но
пре ђе ни ваљ ком. Мо бил на екс -
по зи ту ра бан ке „По штан ска
ште ди о ни ца” би ће до ступ на
гра ђа ни ма у пе так, 4. сеп тем -
бра, нај пре на пи ја ци, а по -
том у цен тру, на пар кин гу ис -
пред Ме сне за јед ни це.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа за -
вр ши ли су ко ше ње цен тра се -
ла пред но ву школ ску го ди -
ну. Новa сезонa ра да фол -
клор них ан сам ба ла по че ла је
у по не де љак, 31. ав гу ста.

До ло во: Удру же ње же на „До -
лов ке” у су бо ту, 5. сеп тем бра,
одр жа ће два де сет пр ву „Штру -
дли ја ду”, али због тре нут не
си ту а ци је у ве зи с ко ро на ви -
ру сом обе ле жи ће је са мо у
нај у жем кру гу на пла тоу До -
ма кул ту ре та ко што ће по -
ста ви ти са мо је дан штанд.

Гло гоњ: По чео је да при сти -
же ма те ри јал за ас фал ти ра -
ње ули ца Млин ске, Пр вог ма -
ја и де ла ЈНА. На ини ци ја ти -
ву Ме сне за јед ни це, Сла ви -
ша Сте фа но вић је по пра вио
пум пу на Ске ли. До ма ћи фуд -
ба ле ри су стар то ва ли у пр -
вен ству по бе дом од 6 : 2 над
„По бе дом” из Са мо ша.

Ива но во: Због нео д го вор них
љу ди, ни че но ва де по ни ја, де -
сно од пу та од Про ле тер ске
ули це ка на си пу и Ду на ву.
„Стре ла” је у пр вен стве ној
утак ми ци по бе ди ла „Пар ти -
зан” из Уљ ме са 2 : 1.

Ја бу ка: Мо бил на екс по зи ту ра
бан ке „По штан ска ште ди о ни -
ца” би ће до ступ на гра ђа ни ма
у не де љу, 6. сеп тем бра. Ме сна
за јед ни ца ука зу је на про блем
с де по ни јом, јер не са ве сни гра -
ђа ни и да ље од ла жу ко му нал -
ни от пад ка ко не тре ба, а још
ве ћа му ка је то што и пи ро ма -
ни па ле сме ће, па се апе лу је

да то не чи не, као и да они ко -
ји ви де по чи ни о це при ја ве
ЈКП-у „Вод-ком”, у МЗ или
ко му нал ној по ли ци ји. Са о бра -
ћај на не сре ћа до го ди ла се у
по не де љак, 31. ав гу ста, ка да је
во зач је из гу био кон тро лу над

во зи лом и про шао кроз ау то -
бу ско ста ја ли ште, али на сву
сре ћу не ма на стра да лих.

Ка ча ре во: Се зо на ку па ња на
СРЦ-у „Је зе ро” окон ча на је 1.
сеп тем бра, ка да су ис кљу че -
не пум пе, а спа си лач ка слу -
жба пре ста ла је да ра ди. На
истом ме сту у су бо ту, 29. ав -
гу ста,  Удру же ње же на „Ет -
но-ку так” одр жа ло је дру гу
ра ди о ни цу ве за. Пе ка ра „Ди -
на мо” већ шест ме се ци сва -
ко днев но до ни ра хлеб со ци -
јал но угро же ним ме шта ни ма.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
Омо љи ца и ове го ди не уче -
ство ва ла је у тра ди ци о нал -
ном при је му ђа ка пр ва ка у
шко лу и по де ли ла им при -
год не по кло не за по че так
шко ло ва ња.

Стар че во: ЈКП „Стар че вац”
ра ди на са на ци ји клу па у цен -
тру. Ме шта ни на се ља Шу ми -
це тра же да се пре ки не ру же -
ње згра да, па ће Ме сна за јед -
ни ца ур гент но кон так ти ра ти
с по ли циј ском упра вом, а ко -
му нал но пред у зе ће ће за тра -
жи ти на кна ду ште те за оште -
ће ну имо ви ну на пи ја ци. Рад -
но вре ме му зе ја је утор ком и
че тврт ком од 18.30 до 20, сре -
дом од 13 до 15 са ти, a су бо -
том и не де љом од 19 до 20.30,
док је за по се те у рад но вре -
ме (8–15) по треб но по зва ти
на број те ле фо на 631-144.
Сва ког утор ка и пет ка од 18
са ти мо гућ је упис но вих чла -
но ва у КУД „Нео лит”.

Месне актуелности

РА ДИ О НИ ЦА КА ЧА РЕ ВАЧ КОГ „ЕТ НО-КУТ КА”

По но во вез на је зе ру

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Букти због појединаца и земљу мори

И старо и младо чува традицију

Овог пута без такмичења и гостију
(снимак од прошле године)

Августовски, или 319. број стар-
чевачког гласила отвара фото-
графија „веселе машине”, то
јест сцене печења шљивовице
у домаћинству Петровића.

Наредне стране доносе из-
вештаје са старчевачких атара
и са обележавања славе Огње-
не Марије, у оквиру које је од
ове године установљено при-
знање „Заслужни Старчевац”,
а припало је истакнутим уче-
ницима и студентима. Следе
текстови о завршетку радова
на гасификацији и значају му-
зеја за мале средине. Гост

интервјуа Радомир Видојевић,
директор „Пантранспорта”, на-
јављује нове еколошке аутобу-
се за превоз путника; познати
Старчевац Радован Перовић се
у рубрици „Кафенисање у ’Ђер-
му’” представио и као домаћин
и као боем, док је „лице с на-
словнице” Драган Станојевић,
пасионирани голубар од детињ-
ства. Директор школе Саша Та-
сић говори о повратку у ђачке
клупе, чиме се баве и саговор-
ници у анкети, а рубрика
„Старчевачким шором” бави се
развојем такозваног Горњег

краја, док је о свом летовању у
Албанији нашироко писао Де-
јан Рељић.

Нису изостале ни сталне ру-
брике о школи, извиђаштву и
спорту, као ни „Уопштинава-
ње”, „Цртице из прошлости”,
„Старчевачке бразде”,
„Култиватор”, у којем су
представљени некадашњи до-
бошари и тинејџер Данило
Радосављевић

И на крају треба истаћи дир-
љиви споменар којим је оде-
љење IV2 захвалило на свему
својој учитељици Дорики.
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Ма ја Ја рић, 

пи сац

ФИЛМ: Као ве чи ти за љу бље -
ник у филм ску про дук ци ју,
ре жи ју, сце но гра фи ју, на ђох
се у при лич но не згод ној си -
ту а ци ји – шта пре по ру чи ти
чи та о ци ма „Пан чев ца”? По -
след ње што сам од гле да ла, а
ни је ми пр ви пут, је сте до ма -
ћи филм „Чарлс тон за Ог њен -
ку”, у ре жи ји Уро ша Сто ја но -
ви ћа. Ка ко на по ме нух, ни је
ми пр ви пут да га гле дам, али
се до брим при ча ма увек ра до
вра ћам, сто га га че сто спо ме -
нем кроз раз го во ре као нај бо -
љи срп ски блок ба стер. „Чарлс -
тон за Ог њен ку” је из у зе тан
при каз срп ског мен та ли те та
ис ка ри ки ран не ве ро ват ном
осо би ном на ро да да се са соп -
стве ном му ком но си ху мо ром.
Ог њен ка и Ма ла Бо ги ња су
се стре на пра гу уда је ко ји ма
се пре ти суд би ном ба ба-де во -
ја ка јер му шка ра ца у њи хо -
вом се лу не ма. Ка да је ди но
му шко на стра да због не ма ра
Ма ле Бо ги ње, оне би ва ју прог -
на не из По кр па, и та да по чи -
ње по тра га за љу ба вљу и ре а -
ли за ци јом скром них за ми сли.
МУ ЗИ КА: За нај ра ни је де тињ -
ство ме ве зу је Стин гов ал бум
„Ten Summoner’s Tales” и пе -
сма „Shape of My Heart”, због
че га сам за во ле ла Гор до нов
глас, а по том и гру пу у ко јој је
не ка да сви рао. Два де сет го ди -
на ка сни је и на кон ми ли он
пре слу ша них пе са ма раз ли чи -
тих из во ђа ча јав но при зна јем
да је Стинг остао не за мен љив
по пи та њу му зи ке. Тек сто ви
ко је пи ше, му зи ка ко ју из во -
ди, на чин на ко ји пре но си емо -
ци ју, за сте пен су из над сва ког
дру гог му зич ког умет ни ка и
ве ру јем да ће та ко оста ти и у
бу дућ но сти. Док пре слу ша вам
„Fields of Gold”, осе ћам но стал -
ги ју за вре ме ни ма ко јих се и
не се ћам, и вра ћам де лић тре -
нут ка у ко јем је ства рао пе сму
у са да шњост, што јој да је трај -
ност и не што што нај бо ље мо -
гу опи са ти реч ју – веч ност.

КЊИ ГА: Ка ко се и са ма ба -
вим пи са њем, чи там све што
ми пад не под ру ку. Тре нут но
је то „Ке ри” Сти ве на Кин га,
јер ми хо рор ро ма ни ни су
стра ни. Ме ђу тим, твр дим да
се до жи вљај књи ге Ха ле да Хо -
се и ни ја, мо је ве чи те ин спи -
ра ци је и емо тив не дис трак -
ци је, мо ра ши ри ти као по -
жар, па је би рам као пред лог
за би бли о фи ле.

„Хи ља ду чу де сних су на ца”
је су ро во ре ал ни ро ман без
ика квих укра са и ла жи ко ји
ак це нат ста вља на по ро ди цу,
по ро дич не и ме ђу људ ске од -
но се. Ха лед је спо јио у за јед -
ни цу две де вој чи це, ка сни је
же не, Ма ри јам и Леј лу, на не -
појм љив на чин, спле том окол -
но сти на ко је су ути цај има ле
по ли ти ка, кул ту ра, ве ра. Људ -
ски ум ни је у ста њу да схва ти
кре а тив ност бож ју ка да је у
пи та њу жи вот, а Ха лед ју је
ве ро до стој но пре нео на не ко -
ли ко сто ти на стра на, је зи ву и
исти ни ту то ли ко да иза зи ва
гор чи ну. Го ди не о ко ји ма Ха -
лид пи ше, вре ме зби ва ња жи -
во та Ма ри јам, Леј ле и Ра ши -
да, је су го ди не ка да су му џа -
хе ди ни про те ра ли Со вје те из
Ав га ни ста на и ка да је до ба ме -
ђу соб ног ра то ва ња из ме ђу му -
џа хе ди на има ло ути цај на сва -
ки сег мент жи во та зе мље. Же -
не, ина че по тла че не и у ве чи -
тој сен ци му шка ра ца, до ла зе
у још не по вољ ни ји по ло жај,
ка да ди рект на тор ту ра над њи -
ма по ста не јав но и оп ште до -
бро. Не по сто је ре чи ко ји ма
би се до јам књи ге пре нео, али
сма трам да сво јом то плом пре -
по ру ком мо гу да пре не сем Ха -
ле до ву ма ги ју бли же чи та о цу.

Хи ља ду чу де сних 
су на ца

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Про мо ци ја збор ни ка
„Сме хом про тив ко ро не”
У На род ном му зе ју Пан че во
у су бо ту, 5. сеп тем бра, у 19
са ти, би ће одр жа на про мо ци -
ја књи ге Сен ке Па вло вић под
на зи вом „Сме хом про тив ко -
ро не”. О књи зи ће
го во ри ти Алек сан дра
Фи ли по вић, књи жев -
ни ца, Алек сан дар
Чо трић, књи жев ник
и ре цен зент књи ге,
и Сен ка Па вло вић,
ау тор ка збор ни ка.

„Овај збор ник ми -
ну ци о зно је са ста вљен, с ци -
љем да за ба ви, за сме је, али и
опо ме не, за ми сли и по у чи.
Ау тор ка је на пра ви ла сво је -
вр стан при руч ник за ду хов но
и ду хо ви то ле че ње у вре ме
пан де ми је ви ру са ко ро на, ко -
ји са др жи афо ри зме, епи грам,
ви це ве, ша ле, до сет ке, ко мен -
та ре, анег до те и дру ге крат ке
ху мо ри стич ке фор ме на те -
му ви ру са ко ро на и пра те ћих
по ја ва, иза бра не по кри те ри -
ју му умет нич ке вред но сти,
ми са о но сти, по уч но сти, лу -
цид но сти и ори ги нал но сти.

Чи та се бр зо и ла ко, али под -
сти че да му се чи та лац че сто
вра ћа и ду го о ње му раз ми -
шља. По ка зу је нам и ка ко се
це ло куп но чо ве чан ство су о -

чи ло са исто вет ним
иза зо ви ма и ка ко су
дру штва и по је дин -
ци ре а го ва ли ве о ма
слич но, што се огле -
да и у њи хо вом ху -
мо ру, ви ше за јед -
нич ком и уни вер зал -
ном не го спе ци фич -

ном и на ци о нал ном.
„Ово де ло ће нам по мо ћи

да за пам ти мо нај у спе ли је ша -
ле и да вре ме пан де ми је опи -
су је мо и ви це ви ма. Књи га
’Сме хом про тив ко ро не’ би ће
наш стал ни под сет ник да бу -
де мо оба зри ви ји и опре зни ји
пре ма пла не ти, дру гим љу ди -
ма и се би, ка ко нам се бо лест
не би вра ти ла. И са мо из ове
књи ге мо ћи ће те да са зна те
ка ко је ви рус сме ха по бе дио
нај сме шни ји ви рус”, на пи сао
је у ре цен зи ји књи ге Алек -
сан дар Чо трић.

Про дук ци ја ко ја ства ра филм
(и се ри ју) о жи во ту ле ген дар -
ног То ме Здрав ко ви ћа, по чев
од на пу шта ња род ног ле ско вач -
ког се ла Пе че њев це, па до са -
мог ње го вог од ла ска са овог све -
та, про те клих да на бо ра ви ла је
у на шем кра ју и на и шла на не -
по де ље не сим па ти је Пан че ваца.

Дру жи на вр сних про фе си о -
на ла ца под вођ ством Дра га на
Бје ло гр ли ћа нај пре је као по -
год ну ло ка ци ју ода бра ла До -
ло во и та мо про ве ла три да на,
да би ми ну ле сре де (26. ав гу -
ста) од по дне ва па до ра них ју -
тар њих са ти на шим су гра ђа -
ни ма пру жи ла је дин стве ну при -
ли ку да ужи ва ју у на дах ну ћи -
ма пре га ла ца сед ме умет но сти.

И не са мо да ужи ва ју већ да
и ди рект но, као ста ти сти, уче -
ству ју у ства ра њу овог, не сум -
њи во епо хал ног де ла.

По ред „Кра ља Алек сан дра” и
„Кљу на”, Пан че во је ме сто још
јед ног ве ли ког про јек та, ако не
и нај ве ћег у по след ње вре ме,
са свим си гур но нај а трак тив ни -
јег, бу ду ћи да је ви ше де се ти на
Пан че ва ца (прет ход но и До ло -

ва ца) да ло свој до при нос сни -
ма њу фил ма и се ри је о ве ли ка -
ну на род не му зи ке – не за бо рав -
ном бо е му То ми Здрав ко ви ћу.

А са мо 26. ав гу ста у гра ду је
сни ма но на ви ше ме ста – сце на
на пи ја ци, у ко јој Сил ва на (Ар -
ме ну лић) пред ла же мла ђа ном
То ми да му по мог не око му -
зич ке ка ри је ре и пре по ру чи га
Ра дио Бе о гра ду, ура ђе на је, по -
пут мно гих оства ре ња, у ста ром
је згру Ули це Ни ко ле Ђур ко ви -
ћа; у Кул тур ном цен тру је, за
по тре бе фил ма, одр жа на пред -
ста ва „Краљ Иби”, а ка ме ре су
„по се ти ле” и ку ћу Ћур чи но вих...

Број ни су гра ђа ни као 
ста ти сти

Ме ђу мно го број ним фил ма џи -
ја ма на шао се и су гра ђа нин
Игор Кри во ку ћа, во ђа ста ти -
ста, ко ји упо ре до уче ству је и у
два на ве де на про јек та.

– Бу ду ћи да по зна јем мно го
љу ди, што као фол кло раш, што
као уче сник у ор га ни за ци ји пан -
че вач ког кар не ва ла, зва ли су
ме из про дук ци је као не ког ко
би мо гао да им при ку пи до во -
љан број ста ти ста. Што се ти че
фил ма о То ми, ре као сам да ћу
да ра дим џа бе, јер га из у зет но
по шту јем, пре све га због пе са -
ма, али и за то што је код нас
на сту пао и сни мао, као на при -
мер култ не сце не из „Бал кан
екс пре са” – ка же Кри во ку ћа.

То ли ко му је филм ушао у
крв да је чак и сво је две ћер ке
„за ра зио” сни ма њи ма. Јед на од
њих, Ма ри ја (19), већ не ко ли -
ко пу та је уче ство ва ла на про -
јек ти ма у Бе о гра ду и два пут у
Пан че ву.

– Ка да је реч о „То ми”, на -
шла сам се у уло зи гра ђан ке
ко ја ше та по крај глав них
ликова. Пре то га, као и сви
стати сти, про шла сам нео п ход -
не при пре ме, и то нај пре код

ку ће, а по том су нас ма ло „по -
пра вља ли”, јер је ве ли ка гу жва
у шмин кер ни ци. На са мом се -
ту ни смо има ли пре те жак за -
да так, па иа ко днев ни ца ни је
им по зант на, и убу ду ће ћу да
при хва там слич не по ну де за -
рад сти ца ња ле пих ис ку ста ва –
ис ти че мла да Пан чев ка.

Ни на Бун да ло (18) ка же да
јој је би ло ре ла тив но на пор но
то што је цео дан про ве ла на
се ту, али је, с дру ге стра не, има -
ла при ли ку да но си гар де ро бу

по не ка да шњој мо ди. Са ња Но -
ва ков (19) до да је да је ус хи ће -
на прем да је на пра ви ла тек не -
ко ли ко ко ра ка са сво јим филм -
ским парт не ром; не што ста ри -
ја Ру жи ца та ко ђе је пр ви пут
уче ство ва ла у ова квом про јек -
ту, а о То ми зна да је стал но ту -
го вао за не ким же на ма. Сред -
њо шко лац Алек са Ушље бр ка
(17) за сни ма ња је до знао пре -
ко „Вај бер” гру пе „Ста ти сти
Пан че во” и на во ди да ни је би -
ло, као што је оче ки вао, пре ви -
ше бр зо и стре сно, већ при лич -
но опу ште но, а са мо по се би
вра ћа ње у ше зде се те го ди не до -
вољ но му је за ни мљи во.

И Би ља ни Ла зић је ово
филм ски пр ве нац; при ја ви ла
се због при че о То ми и, де ли -
мич но, из ра до зна ло сти. Оглас
за ка стинг ви де ла је упра во у
„Пан чев цу”...

– Због ко ви да ми се по ја вио
ви шак вре ме на, па сам од лу -
чи ла да се при дру жим еки пи
Дра га на Бје ло гр ли ћа, чи ји су
про јек ти све ква ли тет ни ји. По -
сред ством уче шћа у сни ма њу
фил ма до би ла сам при ли ку да
упло вим у се дам де се те, ко је су,

ка ко сви пре при ча ва ју, јед но
од нај леп ших до ба на овим
просто ри ма, као и да но сим
гар де ро бу по та да шњој мо ди.
Про дук ци ја нам је пред ло жи -
ла да се и са ми при пре ми мо,

па да, при ме ра ра ди, ми же не
уви је мо ко су ви кле ри ма, јер се
та да но си ла та пи ра на фри зу -
ра, и да та ко пре спа ва мо. Ина -
че, сви на се ту бес пре кор но зна -
ју свој по сао, а при том су ве о -
ма љу ба зни и спрем ни да нам
сва ког тре на све об ја сне. Сце не

се че сто по на вља ју, јер се сни -
ма ју и филм и се ри ја, и то из
ви ше угло ва, али ме ни је све
ово но во и ле по, па и то при ја.
Што се са мог То ме ти че, у мом
окру же њу не по сто ји осо ба ко -
ја не по зна је ње гов умет нич ки
пе чат и не зна бар не ко ли ко
пе са ма. Иа ко су све из у зет не,
из два јам јед ну – „Све је у жи -
во ту про ла зно, мој дру же”, ко -
ја ме асо ци ра и на ле по и на
ло ше, али ме увек по зи тив но
сти му ли ше – на во ди Би ља на.

А у До ло ву То ми на свад ба...

На се ту је и До ло вац Ни ко ла
Ра до њин, ко ји је већ три го ди -
не у филм ским во да ма као ста -
ти ста, а кре нуо је од ау ди ци је
за „Не ма њи ће”, што му је као
исто ри ча ру и љу би те љу срп ске
исто ри је био ве ли ки иза зов.

– По том сам ула зио у раз не
про јек те, а са да, иа ко и да ље
ста ти рам, по стао сам не ка вр -
ста спо не из ме ђу про дук ци је и
дру гих ко ле га. Што се њих ти -
че, има оних по пут ме не ко ји се
че сто по ја вљу ју, пре све га пен -
зи о не ра и сту де на та, док ве ћи -
на за и гра са мо у јед ном фил му.
Ка да је реч о днев ни ца ма, код
до ма ћих про је ка та су око 1.500
ди на ра, а код стра них мо гу да
бу ду и до 2.500 – на во ди Никола.

Он ис ти че да су у Бе о гра ду
ова ква сни ма ња сва ко дне ви ца,
али у ма њим сре ди на ма, по -
пут ње го вог До ло ва, то је пра -
ви до га ђај.

– Ето, пре не ки дан је нај пре
сни ма но у филм ској ку ћи, то
јест ми је та ко зо ве мо. Та мо је
кон крет но ра ђе на сце на свад бе
– у фил му се То ма же нио у ба -
нат ској бо га тој ку ћи у Зре ња -
ни ну. Би ло је не ких сни ма ња у
кре ве ту, као ка да се он бу ди
по крај не ке де вој ке, ко ја је, уз -
гред, би ла ста тист ки ња. Дру гог
да на је по сце на ри ју упри ли че -
на не ка жур ка код То ми ног та -
ста, ко јег глу ми Бо рис Ком не -
нић. По ред ње га, ту су би ли и
ле ген дар на Го ри ца По по вић и,
на рав но, Ми лан Ма рић, зве зда

у успо ну, ко ји игра ве ли ког
боема – ис ти че овај До ло вац.

Све ово је још је дан до каз да
је Пан че во (и око ли на) филм -
ско ме сто. Или би због бо га те
за о став шти не оба ве зно мо ра -
ло да то бу де...

Ј. Фи ли по вић

СНИ МА ЊЕ ФИЛ МА О ТО МИ ЗДРАВ КО ВИ ЋУ У НА ШЕМ ГРА ДУ

ВЕ ЛИ КИ БО ЕМ ПО НО ВО У ПАН ЧЕ ВУ

НИ ШТА БЕЗ ОМО ЉИЧ КИХ ОЛД ТАЈ МЕ РА

Ни сни ма ње фил ма „То ма”

ни је про те кло без Омољ ча -

ни на Ду шка Ђу ка но ви ћа и

олд тај ме ра из ње го вог пар -

ка ко ји бро ји сто ти нак ста -

рих во зи ла.

– И на овом про јек ту сам

ко ор ди на тор сни ма ју ћих во -

зи ла, а за сад је ан га жо ва но

де се так мо јих во зи ла. Ре ци -

мо, ов де сам из дао „фи ћу”,

ко ји је од 1955. до 1968. го -

ди не скла пан у кра гу је вач кој

„За ста ви”. Овај ау то мо бил је

по знат по „кон тра вра ти ма”

на зва ним „су и цид дор”, јер

је пут ник мо гао ла ко да ис -

ко чи. По ред оста лог, Ва ље -

ву сам се пред ста вио

„фи ја том 1500 ТФ” из 1959.

го ди не, ко ји је „глу мио” ком -

би Сил ва ни ног ор ке стра, а у

Зре ња ни ну смо би ли у 1970.

го ди ни, ка да су пре те жно

во же ни „три ста ћи”, док је

ци вил ни џип „ви лис” по слу -

жио за по тре бе он да шње

ми ли ци је – на бра ја Ду шко.

Чувена Силвана (глуми је Тамара Драгићевић) у нашем „старом језгру”

Овдашњи статисти у сцени из седамдесетих...

Припреме за снимања

Филмски деби за многе Панчевке
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је
Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки
од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

мо г

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла 
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди -
на ци је по след њих го ди на све че шће до -
ла зе па ци јен ти свих ста ро сних до ба са
же љом да трај но по пра ве свој вид, а
са мим тим и ква ли тет свог жи во та. Баш
та кво – трај но – ре ше ње пру жа им
уград ња ин тра о ку лар них со чи ва, ко ја је
мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти
Ва си ли је Остро шки”. То зна чи да ста -
рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест која
се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по -
ка за ло се да се мла ди љу ди за уград њу
ин тра о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да
ка да због вр сте ди оп три је ко ју има ју не
мо гу ви ше да за до во ље сво је жи вот не
ак тив но сти но се ћи на о ча ре или кон такт -
на со чи ва. Не ки то чи не из естет ских
раз ло га, а од не ких то зах те ва про фе си -
ја или пак здрав -
стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на
со чи ва пре по ру чу -
ју се и љу ди ма
сред њих го ди на
ко ји ма је вид на
да љи ну и/или бли -
зи ну осла био. Уко -
ли ко спа да те у ову
гру пу и не прак тич -
но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри
на о ча ра или не мо же те да се на вик не те
на мул ти фо кал не на о ча ре, мо жда је вре -
ме да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова
ин тер вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма
ко је има ју ви со ке вред но сти плус или
ми нус ди оп три је чи јом ко рек ци јом, по -
мо ћу на о ча ра или кон такт них со чи ва,
ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва
пра во ре ше ње за вас, од лу ку до но си
оф тал мо лог, на кон што са гле да све чи -
ње ни це и де таљ но пре гле да ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју. Он ће та да од лу чи -
ти и ко ју вр сту со чи ва би тре ба ло угра -
ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове три оп ци -
је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва, ас -
фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром или пак мул ти фо кал на со чи -
ва. Це на опе ра ци је ће за ви си ти упра во

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

кал ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак -
тив на гре шка, ко ја се од но си на кла сич -
ну ми нус или плус ди оп три ју. Тре ба на -
по ме ну ти да се њи ма не ис пра вља
астиг ма ти зам (по гре шна за кри вље ност
ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по тре ба
за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у
кли ни ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу -
ду ћи да има ју но ви ји ди зајн и да су на -
чи ном њи хо ве из град ње по бољ ша ни
од ре ђе ни не до ста ци сфе рич них со чи ва.
Она су се сто га по ка за ла бо љим у ко ри -
го ва њу сфер них абе ра ци ја и кон траст не
сен зи тив но сти – ка рак те ри сти ка вид не
оштри не ко је ути чу на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал них со чи ва
успешно се по сти же ко рек ци ја ви да ка -
ко на бли зи ну, та ко и на да љи ну. Ова
спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у сво јој
струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен трич -
них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју -
ћи па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек -
тар уда ље но сти. По год на су за љу де ко -
ји су рад но ак тив ни, ко ји има ју ди оп три -
ју за да љи ну и има ју по тре бу да но се на -
о ча ре за рад на бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму,
мул ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју
про фе си о нал ним во за чи ма, од но сно
љу ди ма ко ји због при ро де по сла че сто
во зе у ноћ ним усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти
Ва си ли је Остро шки” зна чи и то да ће
из ме ђу хи ља ду и две хи ља де па ци је на -
та го ди шње ко ји се на ла зе на ли ста ма
че ка ња за опе ра ци ју ка та рак те би ти
пре у сме ре но у ову уста но ву, где ће их, о
тро шку РФ ЗО-а, опе ри са ти тим струч -
ња ка с ВМА на апа ра ти ма нај са вре ме -
ни је генера ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да
оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на ли сти
че ка ња, али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је -
ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном -
ским усло ви ма и да не ма ју оба ве зно
здрав стве но оси гу ра ње, пред ви де ли
смо и од ре ђе ни број гра тис опе ра ци ја
ка та рак те ка ко би смо им по мо гли да
ре ше тај, до са да не пре мо стив здрав -

стве ни про блем – ис та као је Зо ран Пе -
шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће др Вла ди мир Дра га нић, на -
чел ник оде ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је и ли цен ци ра ни ин -
струк тор за опе ра ци ју ка та рак те си сте -
ми ма „Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три де се то го ди -
шње ис ку ство у овој обла сти, а с 30.000
до са да ура ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме -
ђу ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, сви ма те ри ја ли и ма ши не
ко ји ће се ко ри сти ти при ли ком опе ра -
тив них за хва та у „Све том Ва си ли ју
Остро шком” пред ста вља ју оно нај бо ље
што тре нут но по сто ји на тр жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

Ра ди ЧЕ ТВРТ КОМ и ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре -

гле де:

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

* Док тор Вла ди мир Дра га нић оба вља и опе ра ци је

ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ: СЕДИМЕНТАЦИЈА
+ CRP Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4
Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН 
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP + GGT

Цена: 750 динара

АКЦИЈE ОД 27. АВГУСТА ДО 10. СЕПТЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000
Дрво на палети13.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

064/158-44-10, 063/101-11-47

(7
/2

9
4

8
7

7
)

ЛОМ ПАЛЕТЕ, ДАСКЕ
за ложење

са превозом.

063/101-11-47,

064/158-44-10
(3/295497)

АУДИ А 4, авант, 2013,

опрема 2000 цм, прешао

210.000 правих, без улага-

ња, 11.300 евра. 069/222-

32-75. (295195)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто

спид 6, 1999. годиште.

063/894-21-80. (295099)

ОПЕЛ корса 2005. годиште,

тек регистрован, у екстра

стању, 1.700 евра. 060/507-

53-58. (295480)

ПЕЖО 307, 1.6 бензин,

2002, регистрован, очуван,

1.450 евра. 063/140-62-92.

(295479)

ОПЕЛ кадет 1.3, 1988. годи-
ште, исправан, нерегистро-
ван, 300 евра. 061/114-47-
67. (295466)

АЛФА ромео 155, 1997. за-
премина 1748, бензинац.
062/102-94-47. (295251)

ПРОДАЈЕМ нерегистровану
ауто-приколицу, мешалицу
за бетон, дрвене прозоре и
балконска врата. 063/254-
686. (295275)

ПРОДАЈЕМ тојота јарис,
2003. годиште, 066/352-154.
(295294)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002. годиште,
петора врата, фул опрема,
регистрован. 064/587-50-24.
(295381)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-
тора врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (295381)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007, пе-
тора врата, фул, 6 брзина.
064/130-36-02. (295381)

КЛИО 1.2, 2002, петора
врата, клима. 064/587-50-
24. (295381)

ПУНТО 1.2, 3 В, 2003, кли-
ма, серво, гаражиран, вла-
сник, одличан. 064/142-55-
93. (295401)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализа-
тора, продаја делова, дола-
зим на адресу. 069/203-00-
44, 066/409-991. (295322)

КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (295513)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.800 евра. 060/114-83-38.
(295512)

КУПУЈЕМ гаражу на Котежу
1. 065/998-75-04 (СМС)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на

Котежу 1. 069/409-83-42.

(295281)

ГАРАЖА у згради, 18 квм,

4.500 евра. 062/166-15-21.

(295286)

КУПУЈЕМ зидану гаражу на

Тесли. 063/749-35-52.

(295350)

ИЗДАЈЕМ одличну обезбе-

ђену зидану гаражу на Ко-

тежу 2. 063/122-55-22.

(295474)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже у

Ул. Патријарха Чарнојевића

8. 063/315-872. (295514)

ШТАМПАЧ ОКИ 6412 дн
лас, ц/б, нов, неотпакован,
10.500. 069/123-85-35.
(295442)

КИНО-ФИЛ ОВЕ 8 мм и ди-
јапозитиве, квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 063/288-
278. (295258)

ПРОДАЈЕМ красулу, јапан-
ско дрво новца висине 90
цм. 063/750-32-32 (СМС)

ПРАСИЋИ и јагњад на про-
дају. Мића, 064/303-28-68.
(СМС)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ 4,5 кw
исправна. 064/430-56-53
(СМС)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-
ци, свиње, могућност клања
и печења. 060/037-11-96.
(294973)

ОГРЕВНО дрво, повољно,
багрем, буква, храст.
064/356-03-93, бесплатан
превоз, 4.500. (295088)

ШЉИВА, крушка виљамов-
ка, грожђе, јабука, дуња за
ракију, продајем довозим.
Тел. 063/898-53-08. (295522)

ЦРВЕНИ прекрупар оџаци и
прасиће продајем. Услужно
клање, достава. 065/614-74-
40. (295254)

ПОВОЉНО продајем ком-

плет, ЦГ, две пећи, радија-

тори и пумпе, кревет од к.

Буковине, 900 х 2.000. Тел.

069/504-55-93. (295271)

ПРОДАЈЕМ мангулицу са

прасићима и два мушка, ко-

хе, прекрупач оџаци, може

свака замена. Тел.

Кл064/121-43-65. (295265)

ПРОДАЈЕМ транспортер за

кукуруз са мотором од 4 кв,

комушаљка са 8 ваљака.

Тел. 06471243-86-68.

(295282)

НА ПРОДАЈУ квалитетна цр-

на земља за насипање дво-

ришта, са превозом.

064/192-85-44. (295303)

ПРОДАЈЕМ пчеле са кошни-

цама (наставци), и остала

опрема. Тел. 064/993-22-52.

(295345)

ПРОДАЈЕМ шанк, стилски

намештај, угаону гаритуру,

дечји ормар, телевизор.

061/193-00-09. 8295331)

ПРОДАЈЕМ комплет стилску

трпезарију, кауч, три табу-

рета, брачни кревет са касе-

том, два дела гардеробног

дела, кухињске елементе,

аспиратор, машина за веш,

фрижидер са замрзивачем,

све је делимично коришће-

но.. Тел. 063/894-96-74. 

ТЕЛЕВИЗОР ЛЦД, комбино-
вани фрижидер двомото-
рац, инвалидска колица,
угаона полица. 063/861-82-
66. (295359)

ЛЕЖАЈ брачни с две фоте-
ље, судопера с висећим,
фотеља мојца, столице.
063/861-82-66. 295359)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-
ци,с виње, могућност клања
и печења. 060/037-11-96.
(295361)

ПРОДАЈА кухиње – 8900 х
600, 600 х 550, 800 х 550
судопера. Висећи елементи
1200 х 600, 900 х 600, шпо-
рет ел + плин, исправан. Ти-
ки бојлер, сто на развлаче-
ње 1150 х 750, ве-це шоља,
лавабо, све је очувано. Тел.
062/823-91-12. (295420)

ПРОДАЈА новог намештаја,
столице од 1.800, столови
од 4.500,  клик-клак лежаје-
ви од 15.300. 060/600-14-
52. (295376)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, га-
ранција. 063/705-18-18,
335-930. (295411)

ПРОДАЈЕМ доста пољопри-
вредних машина и један ла-
нац земље у риту и детели-
ну. 064/243-81-02. (295456)

ПРОДАЈЕМ камин алфа

плам рустик у одличном

стању, мало коришћен.

066/205-670. (295446)

ПРОДАЈЕМ половне ствари

и обућу на велико и мало.

064/318-94-44. (295403)

ДРВЕНИ кревети, два кома-

да, 80 х 190, ручна израда.

Тел. 263-093. (295455)

ПРОДАЈЕМ дечји бицикл

брзинац. Тел. 065/505-08-

62. (295378)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елементе.

060/180-10-20, 013/371-

568. (295476)

ПРОДАЈЕМ комоду, ком-

плет кухињу и 12 комада

столица. Тел. 355-039. (295417)

ПРОДАЈЕМ шпорет на дрва,

немачки, 50 евра. 066/332-

527. (295484)

ПРОДАЈЕМ француски ле-

жај 200 х 160, стаклена пре-

града вис. 250 х 190, собни

бицикл електрикс. Тел.

064/364-10-91. (295506)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу. 064158-

44-10, 063/101-11-47.

(294877)

КУПУЈЕМ старе веш-маши-

не, фрижидере, замрузива-

че, шпорете, поправљам

исте. 060/521-93-40. (295396)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, стаове, пен-

кала. 013/313-458, 063/199-

60-36, 064/481-14-77.

(295266)

Продајем кућу у Иланџи,

тел. 061/249-40-33. (СМС)

ПАНЧЕВО, Рибарска, про-
дајем грађевинско земљи-
ште, 45 ари. Власник. Тел.
065/360-62-70 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита,
три стана, 8 ари плаца. Тел.
063/829-89-48. (293406)

ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, 9 ари плаца, ле-
гализовану. 064/040-82-72.
(294652)

КУЋА, нова, 180 квм, Војло-
вица, 48.000 ера. Тел.
064/891-16-48, 063/784-71-
34. (294739)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, 16.000. 064/955-51-
85. (295384)

ЗАСЕБНА ккућа 30 квм + 30
квм, Маргита. 064/248-90-
16. (295464)

ПРОДАЈЕМ кућу, пољопри-

вредно газдинство, 18 ари,

Дубовац. 063/734-82-31.

(295478)

ВИКЕНДИЦА на Поњавици

код Омољице, 150 квм, 34

ара, плац до воде, 28.000

евра. Власник. 064/141-18-

51. (295292)

ПРОДАЈЕМ воћњак, 90 ари,

Новосељански пут, до

асвалта, викендица, струја,

вода, 65.000 евра. 063/816-

26-89. (294025)

КОТЕЖ 1, двојна кућа, до

164 квм, три ивоа, 3 ара,

128.000, могућа замена.

065/270-17-56. (295295)

КУЋА у Црепаји, монтажна,

45 квм, 18.000 евра.

062/166-15-21. (195286)

ПЛАЦ 11 х 130 квм, други

просек, Б. Јединства, грађе-

винско земљиште, 5.000

евра. 064/618-44-10.

(295352)

КУЋА, Горњи град, 250 квм,

7 ари, 125.000. Агенција

„Тесла некретнине” (238),

064/668-89-15. (295346)

СТАРЧЕВО, 15 асри, кућа са

локалом у функцији, 44.000.

„Јанковић”. 349-025.

(295373)

КУЋА на продају, Старчево,

главна улица, 8 ари плаца,

80 квм, Информације на

тел. 063/829-83-18. (295323)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
Ул. Стевице Јовановић, про-
дајем/мењам за стан уз до-
плату. Власник. 064/136-42-
00. (295397)

ЗЕМЉИШТЕ грађевинско,
струја, вода, северна зона,
110 ари, 1.700 евра по ару.
Власник. 064/136-42-00.
(295397)

ПРОДАЈЕМ викендицу, ви-
кенд-насеље Долово.
063/237-591. 8295412)

НОВА КУЋА, центар, луксу-

зна, 196 квм, дивно двори-

ште, 152.000 евра. Договор.

063/232-757. (295399)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски лаз, по-
моћни објекти, 32.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (295416)

СВЕТОГ САВЕ, кућа за ин-
веститоре, 4 ара, 97 квм,
130.000. „Кров”, 060/551-
64-50. (295425)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу. 060/367-47-97.
(295515)

НОВА МИСА, спратна кућа,
80.000; шири центар кућа,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (295520)

ПРОДАЈЕМ ола куће са ло-
калом, Лава толстоја 5.
063/194-81-95. (295521)

ЦЕНТАР, кућа са два одво-
јена стана. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (295523)

ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари пла-
ца. 063/829-89-48. (295424)

ПЛАЦ, Баваништански пут,

13,89 квм плац, 32.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (295523)

ВОЗИЛА

ПОНУДА



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/294678)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

КУПУЈЕМ кућу без посред-
мника. Центар, шири цен-
тар. 064/320-61-94.
(295473)

НА ПРОДАЈУ опремљен
стан 65 квм у Улици Лава
Толстоја 20. 063/856-31-61
(СМС)

КАЧАРЕВО, продајем дво-
собан стан 52 квм, тераса,
грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)

СТРОГИ центар, једносо-
бан, 30 квм, сређен, опре-
мљен, одмах усељив, вла-
сник. 064/848-88-84.
(295154)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, III,
квалитетно реновиран, тро-
собан, 57.000. (049), „Му-
станг”, 064/151-18-93.
(295238)

ЈЕДНОСОБАН, 36 квм + те-
раса, Стрлеиште, 20.000
евра. Тел. 063/860-35-31.
(295241)

ПРОДАЈЕМ станове у из-
градњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315-
872. (295514)

ПРОДАЈЕМ једносоабн
стан, 31 квм, високо призе-
мље, центар Стрелишта,
27.000 евра, власник.
064/141-18-51. (295292)

ПРОДАЈЕМ полусутерен на
Миси, 35 квм, 13.500 евра.
061/171-54-06, после 18 са-
ти. (295517)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги центар, трећи спрат,
две терасе, лифт, ТА, мо-
гућност ЦГ, 70.000, договор.
Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (295308)

МАРГИТА, гарсоњера, 18
квм, са стварима, 18.000;
Миса, једнособан, 42,
26.500. „Јанковић”, 348-
025. (295343)

ПРОДАЈЕМ двособан ком-
форан стан, III спрат, сре-
ђен, Содара, 42.000 евра.
063/802-26-71. (295338)

ШИРИ центар, новији двои-
пособан, гас, паркинг ме-
сто, 61.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (295520)

СТРЕЛИШТЕ, већи двосо-
бан реновиран, 42.500; Те-
сла, двоипособан, 46.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (295520)

МИСА, трособан, I, 73 квм,
ЦГ, двостран, 48.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(295523)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
стан 83 квм, приземље, ста-
роградња, усељив, 15.500.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (295523)

ЗМАЈ ЈОВКОТЕЖ, V, CG, 67
квм + доградња 50 квм, две
терасе, 55.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(295523)

ТЕСЛА, трособан, одличан,
зграда, 88 квм, две терасе,
ЦГ, 60.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (295523)

ЦЕНТАР, I, 93 квм, ЦГ, фул,
две терасе, 95.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(295523)

КОТЕЖ 2, 43 квм, сређен,
усељив, девети спрат,
32.000 евра. „Дива некрет-
нине”, 064/246-05-71.
(295374)

ЦЕНТАР, двособан, ВПР, 51
квм, ЦГ, 44.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(295485)

ТЕСЛА, НОВИ СВЕТ, двои-
пособан, II, 60 квм, ЦГ,
46.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (295485)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру Пшанчева. 063/839-
50-84. (295505)

СТРОГИ центар, ВП, одмах
усељив, 51 квм, ЦГ, 44.000
евра, договор.  „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(295374)

ПРОДАЈЕМ улични двори-
шни стан, засебно двори-
ште, Жарка Зрењанина, вла-
сник. 061/382-88-88.
(295391)

СРЦЕ града Панчева, ЈНА,
улица, пословни или стам-
бени простор, 30 квм, при-
земље, могућност, надград-
ње, 28.900 евра. АМК не-
кретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (295414)

СТРЕЛИШТЕ, одличан дво-
собан, VI (VI II), 58 квм,
42.500. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (295425)

ИНА, четворособан, I, 106
kvm, ЦГ, 106.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(295425)

НОВОГРАДЊА, шири цен-
тар, трособан, 72 квм, I
спрат, норвешки радијато-
ри, 79.200. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(295416)

ДОЊИ ГРАД, дворишни, 43
квм, 21.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (295425)

СОДАРА, двособан, 54 квм,
II, ЦГ, усељив, 41.000. (336),
„Олимп”. 351-061, 063/274-
951. (295416)

ШИРИ ЦЕНТАР, једноипо-
собан, 40 квм, V, TA,
25.000, договор. (336),
„Олимп”. 351-061, 063/274-
951. (295416)

СТРЕЛИШТЕ, четворособан,
80 квм, VII, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”. 351-061,
063/274-951. (295416)

ВОЈЛОВИЦА, улични део
куће, 56 квм, 12.000, дого-
вор. (336), „Олимп”. 351-
061, 063/274-951. (295416) 

КУПУЈЕМО станове и куће у
Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”, 064/348-
05-68. (294800)

КУПУЈЕМ стан око 50 квм,
исплата одмах, могућ сваки
договор. 064/190-34-49.
(295103)

КУПУЈЕМ станове за рено-
вирање, агенција „Тесла не-
кретнине”, (238), 064/668-
89-15. (295346)

КУПУЈЕМ мањи двособан
стан до 40 квм, до 33 хиља-
де предност, Тесла, Котеж,
Содара. Тел. 062/182-60-01.
(295267)

КУПУЈЕМ двособан/тросо-
бан, само власници стана.
061/225-19-43. (295473)

КУПУЈЕМ гарсоњеру, једно-
собан или мањи двособан
стан, директно од власник.
064/939-73-42. 8295473)

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. Брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (295485)

ДВОСОБАН намештен стан
у строгом центру, ЦГ, изда-
јем 063/772-60-03 (СМС)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ лукс наме-
штен стан, 60 квм, Иве Кур-
јачког 35, 300 евра.
060/443-32-64 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан у центру. 063/313-
005, 062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештене стано-
ве у центру. 063/313-005,
062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Новој Миси. Дејан,
063/722-49-70. (294602)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са ЦГ, на Миси.
060/720-835. (295084)

ИЗДАЈЕМ кућу, три собе,
кухиња, веранда, намеште-
на башта. С. Марковића 27.
064/243-81-02. (295456)

ИЗДАЈЕМ једнособанћ стан
ненамештен на Тесли.
063/805-59-36. (295462)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан код Болнице.
063/809-51-72. (295463)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
Војвођански булевар 46,
стан 48 квм. 065/63564-78.
(295477)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту. Тел. 064/136-49-36.
(295469)

ИЗДАЈЕМ стан на новој Ми-
си. Тел. 063/700-70-53.
(295489)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, повољно, цен-
тар, wi/fi, кабловска, пар-
кинг. 060/691-88-23.
(295488)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се стан, Ко-
теж 2, ЦГ, 2.0, комфоран.
Депозит. 062/813-07-13.
(295496)

ИЗДАЈЕМ кућу и стан, звати
од 17 до 19 сати. 060/142-
22-13. (295344)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
код Дома војске. 065/672-
33-00. (295320)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двор8ишни стан, 47 квм.
064/337-19-39. (295347)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 0964/122-
48-07. (295498)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, пет
минута од Авив центра, 52
квм, Цг, 160 евра. 063/369-
92-27. (295459)

ЈЕДНОСОБАН, намештен за
једну запослену особу, сту-
денткињу, ученицу, центар.
063/124-10-18. (295363)

ИЗДАЈЕМ мали намештен
стан у строгом центру,за
самца, 100 евра + депозит.,
063/617-190. (295373)

ОДЛИЧАН намештен двори-
шни стан, издајем ученици-
ма или две особе. Тел.
064/160-46-39. 8295375)

ИЗДАЈЕМ двособан комфо-
ран стан, празабн, сређен,
Содара. 063/802-26-71.
(295338)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан на Стрели-
шту, ЦГ. 063/749-04-08.
(295312)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру за ј едну особу. Тел.

343-635. 8295378)

ИЗДАЈЕМ трособан полуна-

мештен стан у кући. Тел.

060/333-27-42. (295353)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
од 40 квм, на Котежу 2,
Панчево. 064/184-87-50.
(295318)

ИЗДАЈЕМ стан студентима,
близу Стоматолошког фа-
култета. 069/360-10-11.
(295313)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
опремљен, 50 квм. 064/158-
15-90. (295392)

ИЗДАЈЕМ двособан сређен
намештен стан, Содара, ТА
грејање. Тел. 064/245-88-
57. (295270)

КУЋА, Војловица, 68 квм +
помоћни објекти, 5.-35 ари,
32.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (295523)

ТЕСЛА, кућа за адаптацију
или рушење, 2.61 ар, 45
квм, 30.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(295523)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 26 х
34, прелеп, 2.5000 евра/ар.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (295523)

КУПУЈЕМ кућу у околини
Панчева. 064/558-42-90.
(295283)
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ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

92
09

1)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

Потребни радници за рад у прехрамбеној производњи:

2 мушкарца и 2 жене

Посао за стално. Плата редовна. Тел. 061/649-80-58.
(ф)

Dom kulture „3.oktobar” Banatsko Novo Selo

raspisuje

KONKURS

za izdavanje u zakup poslovnog prostora

od 127 m²

Dokumentaciju za konkursnu prijavu dostaviti u za-
tvorenim kovertama na kojima će stajati ime registro-
vane firme (APR), zakonskog zastupnika, adresa i
kontakt telefon – sa naznakom „KONKURSNA PRI-
JAVA ZA LOKAL”. Prijava treba da sadrži:

– potvrdu da se ne vodi krivični postupak protiv vlas-
nika-zastupnika firme;

– za preduzetnike: ime preduzetničke radnje,
sedište, matični broj, PIB, broj lične karte i JMBG
preduzetnika

– za pravna lica: naziv i sedište,  matični broj, PIB,
ime prezime i JMBG zakonskog zastupnika i ime
prezimе i broj telefona lica određenog za kontakt

– delatnost koja će se obavljati

Nakon prikupljene dokumentacije pristupiće se jav-
nom nadmetanju ( pozivaju se oni koji ispunjavaju
uslove ) a početna cena iznosiće 220 dinara  po m².

Konkurs traje 8 dana po objavljivanju u nedeljnom li-
stu „Pančevac”.

Za sve informacije pozvati na 061/14 15 707 

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta: 

– Pomoćnih bravara

– Radnici za pakovanje čelične konstrukcije

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 
ili pozvati na 013 33 51 77

USLED PROŠIRENJA OBIMA POSLA

firmi D.O.O. TRIJERA potrebne žene za rad u pro-

izvodnji, do 45 godina starosti.

Rad na pakovanju gotovog proizvoda, proizvodnja se
odvija u dve smene

Odlični uslovi uz mogućnost stalnog zaposlenja.

Svoj CV možete poslati na dejan.nikolic@trijera.rs

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
40 квм, екстра локација.,
063/778-88-15. (295311)

ИЗДАВАЊЕ. Опремљена
гарсоњера, ученик, студент,
учћеница, студенткиња. Зва-
ти од 11 до 16 сати.
064/357-85-13. (2195317)

ЈЕДНОСОБАН намештен у
кући а засебним улазом,
Котеж 1, централно грејање,
wi/fi, АПТВ, укупно 170
евра. 064/313-90-41. (295316)

УДОБНА двособна полуна-
мештена гарсоњера, 42 квм.
Тел. 013/354-007, зовите
поподне. (295273)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Стрлеиште. 060/152-
88-55. (295278)

ИЗДАЈЕМ кинезима на дуже
време кућу са помоћним
објектом, 33 ара башта.
064/194-03-87. (295255)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 квм,
Стрелиште, лифт, ЦГ, на ду-
же. 064/164-93-67. (295402)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, самце, студенте, раднич-
ки смештај, центар.
063/502-211. (295410)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан и гарсоњеру, близи-
на Болнице. 063/810-92-39. 

СОДАРА, 58 квм, Макси,
ЦГ, комплетно намештен,
лифт, депозит. 064/320-05-
42. (295418)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(295108)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан и гарсоњеру. Бли-
зина Болнице. 063/810-92-
39. (295426)

ПРОДАЈЕМ и издајем локал у
Светозара Милетића 5, од 91
квм + 12 квм подрум. Кон-
такт: Маријан , 063/693-944,
Љупко, 063/313-844. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
25 квм. 065/346-34-56,
061/257-01-71. (295257)

ПОТРЕБАН магацински
простор, 100 квм, обавезан
камионски прилаз. 063/213-
797. (2905332)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (295358)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор и локал са засебним
улазом у Јабуци. 063/351-
709. (295387)

ДВЕ канцеларије, 15 квм и
25 квм, I спрат, Р. Путника
2-а, паркинг. 063/351-871.
(295403)

ЈНА улица, пословни про-
стор, код Суда, приземне,
30 квм, 28.900. АМК не-
кретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (295414)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града у сутерену зграде, 32
квм, цена 10.000 динара.
Звати после 18 сати. Тел.
069/337-72-09. (295432)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, ламела 1, на глав-
ном путу. Тел. 064/122-21-
56. (295511)

АУТО-ПЛАЦ издајем на Но-
восељанском путу. 063/179-
01-78. (295454)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, кафана „Ловац”, Пан-
чево. 063/101-70-44. (295459)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц ка-
тегоријом за развоз по Ср-
бији. 062/889-01-20 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије, превоз житарица.
064/140-70-87. (СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” по-
требна радница. 060/606-
40-41, звати од 15 до 19 са-
ти. (294971)

САЛОНУ и центру потребан
фризер, плата 30.000.
064/470-74-43 (294997)

ПОТРЕБНЕ раднице у лока-
лу брзе нране, на местима
продаје и припреме хране
„Код Тому Лесковчанина”.
065/900-50-08. (295518)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2О
потребни радници.  Одлич-
ни услови. 065/474-46-66
(295199)

ПОТРЕБАН мајстор за изра-
ду и уградњу ПВЦ и АЛУ сто-
ларије. 063/249-432. (294565)

АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
vash. Потребан радник са
искуством. 060/758-30-03.
(294744)

ПОТРЕБНЕ четири раднице
у Маркету Идеал на Стрели-
шту. 013/333-160, 063/106-
02-81. (295452)

ПОТРЕБНИ радници за ску-
пљање лешника. 064/128-
78-57. (295453)

ПОТРЕБНА конобарица за
новоотворени локал.
066/345-063. (295458)

ПОТРЕБНЕ раднице новоо-
твореној сендвичари „Буба”.
063/248-599. (295486)

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е
категоријом за унутрашњи
транспорт. 064/140-70-87.
(295487)

ФИРМА Олеон доо. Потре-
бан радник у погону за пре-
раду уљане репице и соје.
Погон се налази у Панчеву.
Контакт: 062/567-310,
063/567-434. (295493)

МСВ НИКОЛИЋ, потребни
мајстори и помоћни радни-
ци за постављање ограда.
064/197-42-87. (295504)

ПОТРЕБНА радница за рад
у шивари на индустријској
машини. 063/766-15-12.
(295222)

ПОТРЕБАН достављач piz -
za. 062/404-144. (295276)

ПОТРЕБНА продавачица и
радница у пекари.  062/404-
144. (295276)

ПОТРЕБАН конобар Ресто-
рану „Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(295277)

ПОТРЕБНО особље у пека-
ри, продаја, припрема сен-
двича. CV mail: pe ka ra smi -
lja nic@mts.rs  064/217-48-
56. (295369)

ПОТРЕБНА радница за рад
у Грил буму. 064/323-92-77.
(295367)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за доставу хране, до 55
година старости. 064/255-
84-58. (294395)

ПОТРЕБНА спремачица.
064/260-04-26. 

ПОТРЕБАН мајстор за пеци-
во са искуством. 064/973-
60-66. (295386)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре-
бан возач. 062/339-279 или
063/820-87-61. (295421)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
не раднице за палачинке и
piz za мајстор. 062/339-279.
(295421)  

ШЉУНАК,  песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31,  013/342-338  (СМС)

УСЛУЖНО печење ракије и
издавање казана. 065/378-
69-50 (СМС)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. (293522)

УСЛУЖНО кошење ваших
зелених површина.(викен-
дице, воћњаци, дворишта).
Брзо и повољно. 064/427-
60-34 (СМС)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење
терена, одношење, рушење
кућа, зидова, бетонирање.
060/035-47-40. (295033/р)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевин-
ских радова од темеља до
крова. 063/724-36-24.
(295178)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, по-
вољно. 065/523-02-73.
(295470).

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и од-
воз шута... 064/505-62-44.
(294344)

РАДИМ физичке послове,
утовар/истовар,, шут, угаљ,
дрва, итд., 060/143-62-10.
(295495)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стиро-
пор, бавалит, фасаде, бето-
нирање. 063/865-80-49.
(295012)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте, уграђујем, по-
прављам. 063/882-25-09.
(295094)

КОШЕЊЕ дворишта, плаце-
ва, воћњака тримером.
064/932-52-86. (294753)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно.
064/280-26-15. (295244)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде,  кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (295244)

НЕМАЧКИ: часови свим уз-
растима. Преводи. Припре-
ма за полагање свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (295262)

GO CLEAN сервис, дубинско
пшрање намештаја и тепи-
ха, унутрашњости аутомо-
била. 062/815-70-38,
062/815-70-48. (295490)

ПАРКЕТ и ламинат, потав-
ка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 601-892.
(295304)

ОДГУШЕЊЕ купаштила, ку-
хиња, канализационих цеви
машинским путем. 062/640-
741. (295298)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ када.
064/354-08-09. (295251)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висин-
ски радови. 065/535-24-56.
(295356)

ЧИСТИМ подруме, таване,
шупе, гараже, дворишта, из-
бацујем стари намештај, ру-
шим старе објекте. 063/196-
54-56, 061/130-44-33. (295492)

НЕГА старих, болесних и ин-
валидних лица. 063/868-04-
51. 063/868-04-51. (295335)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
демит фасаде, повољно
пензионерима. 061/626-54-
06. (295509)

СПРЕМАЊЕ и чишћење ста-
нова, пеглање веша.
061/412-44-50. (295519)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних. Тел.
061/282-48-28. (295360)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(295383)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (295510)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-
вирање купатила, поправке,
славине, вентили, одгушење
канализације. 061/193-00-
09. (295331)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење,
чишћења подрума, двори-
шта, ископи, бетонирања.
060/035-47-40. 

БЕТОНИРАЊА стаза, дво-
ришта, рушења зидова, шу-
па, одношење ствари, итд.
064/122-69-78. 

РАДИМО све физчке посло-
ве: рушења кућа, бетона, ис-
копи, бетонирања. 061/109-
33-53. 

ПРАВИМ домаће кифле, са
пуњењем по жељи, повољ-
но. 064/318-94-44. (295403)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, огра-
де, капије, гараже + по-
правка, бушилица, брусили-
ца. Злато. 065/558-45-17.
(295409)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар.
(295409)

ЛАЛЕ, превоз кипером, по-
вољно: песак, шљунак, сеја-
нац, ризла, одвозим шут.
064/354-69-94, 063/754-02-
72. (295408)

МОЛЕРАЈ, глетовање, гип-
сане, плоче, термоизолаци-
ја, купатила подови, мате-
ријал. 060/131-81-70. (294913)

ГИПС спуштени плафони,
преградни зидови, молерај,
термоизолација, адаптације,
материјал. 060/131-81-70.
(294913)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, ру-
шење објеката, рашчишча-
вање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43. (294365)

ТЕПИХ сервис „Путник”, ду-
бинско прање тепиха, наме-
штаја. 302-820, 064/129-63-
79. (295457)

РАД виљушкаром и телехен-
дером по свим теренима на
утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (294365)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камио-
нима, ископ мањим и већим
багерима, рушење кућа.
063/218-894. (294365)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(285268)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бето-
на, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро пло-
чом. 064/648-24-47. (294365)

ЕЛЕКТРИЧАР, бојлери, ин-
дикатори, разводне табле,
инсталације, ТА пећи, бела
техника. „Фриго Матић”,
060/521-93-40. (295396)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка, ламината.
061/283-66-41, 062/976-18-
42. (295435)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (295288)
*

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купа-
ћих, крпљење шупљих када,
гаранција. када, Www.bal to -
kad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање, сер-
вис беле технике. „Фриго Ма-
тић”, 060/521-93-40. (295396)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрве-
ћа камионом за рад на ви-
сини. 060/366-65-57. (294365)
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Последњи поздрав де-

веру, стрицу и деди

ЈОСИПУ

ЗДИМИРОВИЋУ

Његови: БРАНКА,

ЖЕЉКО, ГОРДАНА

и МИЛИЦА

(1/295232)

Тужна срца и с великим болом обавештавамо

родбину и пријатеље да је 24. августа 2020, у

72. години, преминула наша драга

ЕТЕЛ КРПЕЦ ХУБЕР
1949–2020.

Сахрана је обављена 1. септембра 2020, у 14 са-

ти, на војловачком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ДРАГАН, сестре ИЛОНА,

ТЕРЕЗА и ЕВКА са породицама, породица ШЕ-

БЕРЛЕ, породица БИСАК као и остала родбина

и пријатељи

(28/295293)

БРАНИСЛАВА

ПЕРГЕ
1932–2020.

Последњи поздрав

мојој драгој мајци

од свог сина

ГРАДИМИРА

(44/295328)

ЉУБАНУ

Велики човек и бо-

рац на земљи, још ве-

ћи анђео на небу.

КЕВА и ДЕДА

(87/295390)

Последњи поздрав

мојој мајци

СЛАВИЦИ

ЂОРЂЕВИЋ
1950–2020.

Твоја ћерка ВАЊА

(121/295446)

СУЗАНА ПРЕДОЈЕВИЋ

„Мама идем да спавам мало”

Буди сине још мало са мном”

Мама, сада ти спаваш а ја чекам.

Твој син НЕНАД

Почивај у миру

(137/295471)

После кратке и тешке болести преминула је наша

СУЗАНА ПРЕДОЈЕВИЋ
Рођ. Крстић

1967–2020.

Не постоје речи да искажемо бол.

Волимо те и волећемо заувек.

Надам се да си отишла у неки бољи свет.

Твоји заувек: мајка ДОБРИНКА, брат ЗОРАН, снаја ЈОВАНКА,

братаница КАТАРИНА, братанац МИРОСЛАВ и зет ДАРКО и

твоји МИХАЈЛО и МАРКО

(139/295472)

СУЗАНА ПРЕДОЈЕВИЋ

Последњи поздрав супрузи, баки, мајци, 

сестри, стрини и тетки од свих нас.

(138/295471)

ЗЛАТКО ВУЧЕНИЋ
1948–2020.

Последњи поздрав драгом пријатељу.

др РАТКО ПОПОВИЋ са породицом

(151/295516)

1. септембра 2020. преминуо је наш драги тата, деда, прадеда и чукун деда

ДЕСИМИР ВАСИЉЕВИЋ
1930–2020.

Сахрана ће се обавити 4. септембра 2020, у 15 сати, на Новом гробљу.

Ожалошћене ћерке: ЉУБИЦА, СЛОБОДАНКА, РАДМИЛА и МИРЈАНА

са породицама
(134/295467)

Последњи поздрав

драгом комшији

ДЕСИМИРУ

ВАСИЉЕВИЋУ

од ДАНИЦЕ КОВАЧ

са породицом

(135/295467)

Последњи поздрав

супругу и оцу

БРАНИСЛАВУ

РАДОЈЧИЋУ
25. VI II 1949 – 26. VI II 2020.

од супруге ДРАГИЦЕ,

сина ПРЕДРАГА

и снаје БРАНКЕ

(130/295465)

Последњи поздрав

деди

БРАНИСЛАВУ

РАДОЈЧИЋУ
25. VI II 1949 – 26. VI II 2020.

Од унуке НЕВЕНЕ

са породицом

(131/295465)

Последњи поздрав

деди

БРАНИСЛАВУ

РАДОЈЧИЋУ
25. VI II 1949 – 26. VI II 2020.

од унука НЕНАДА

са породицом

(132/295465)

Последњи поздрав

брату

БРАНИСЛАВУ

РАДОЈЧИЋУ
25. VI II 1949 – 26. VI II 2020.

од сестре СЛАВКЕ

са породицом

(133/295465)

Последњи поздрав стрицу

ДЕСИМИРУ

Синовци ЖИВКО и ЖАРКО са породицама

(144/295483)

БЛАГАЈНА

300-830

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу Хладњаче Пр. на катастарској парце-

ли топ. бр. 6815 КО Омољица, Ул. Омољица пут

Банатски Брестовац, израђен од стране „Арт

Ројал Инжењеринг”, Панчево, за инвеститорa Са-

вић Уроша из Панчева, Ул. Козарачка 183.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 11. 09.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешали-
ца 10 евра дан, више дана
могућ договор, као и наш
превоз до вас. 063/253-028.
(295364)

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-БО-
РИС, екипа радника, комби-
ји, камиони, све релације по
Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. www.se lid be-
bom bon cic.com  (295364)

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-БО-
РИС, екипа радника, комби-
ји, камиони, све релације по
Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. www.se lid be-
bom bon cic.com  (295364)

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-
БОРИС, екипа радника,
комбији, камиони, све рела-
ције по Србији. 063/253-
028, 064/444-66-74. www.se -
lid be-bom bon cic.com  (295364)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (295377)

ПОТРЕБНА масерка за опу-
штајућу релакс масажу, по-
зив или СМС. 061/298-96-
69. (294471)

ИМАМ 60 година, тражим
озбиљну везу са женом без
обавеза, кратку биографију
поруком. Тел. 063/740-16-11.
(2952459

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз
и еко сирупи од воћа, Зеле-
на пијаца (између Цицвари-
ћа и сирнице). 064/406-73-
78, 064/176-20-26. (295297)

АКО си усамљена јави се.
064/437-63-59. (295326)

ПОЧЕО смештај код Слобе
у Бањи Врујци. 064/438-12-
35. (295234)
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КСЕНИЈА КОРАЋ
1946–2020.

Тугујем и дубоко саосећам са болом твоје породице.

Твоја ДАЦА, другарица из детињства

(8/295253)

Последњи поздрав драгој

КСЕНИЈИ КОРАЋ

Сећање на наша дружења увек ће бити део нас.

Твоја генерација ОШ „Ђура Јакшић”: 

КАТАРИНА, ЗОРИЦА, МИРА, МИЛКА, 

БАЈА, ЖИВА, ВЛАДА, МИРКО и МИЋА

(20/295280)

Отишла је наша

НЕНА

А могле смо још мно-

го кафа да попијемо

заједно, она, моја ку-

ма Цица и ја.

Тужно збогом
од ЈОКЕ

(11/295259)

МИРОСЛАВ ПАНТИЋ
1941–2020.

Почивај у миру.

Чувамо те од заборава.

Синовац ДРАГАН, снајка СНЕЖАНА,

ЛЕНКА и СРЂАН

(40/295315)

После дуге и тешке болести, у 75. години, преминула је наша

вољена

КСЕНИЈА КОРАЋ
рођ. Црепајски

Сахрана је обављена у суботу, 29. августа 2020, на Католичком

гробљу у Панчеву.

Успомене на њу чуваће са неизмерном љубављу њени најмилији:

унука МИНА, супруг МИРКО, син НЕНАД и снаја АНА

(52/295340)

Последњи поздрав драгој сестри, тетки и баки

КСЕНИЈИ КОРАЋ

од сестре ОЛИВЕРЕ, НЕБОЈШЕ и НАТАШЕ

као и многобројних унука и праунука

(53/295341)

Драгој комшиници

НЕНИ

последњи поздрав од

ЈЕЛИЦЕ, ЈОВАНКЕ,

ВЛАСТЕ и ГАГЕ

(54/295342)

Последњи поздрав

КСЕНИЈИ

КОРАЋ

другарици из основ-

не школе од ЉИЉА-

НЕ СТОЈИЋ.

Породици искрено

саучешће
(48/295334)

С тугом се опраштамо

од

КСЕНИЈЕ

КОРАЋ

Остаће заувек у на-

шем срцу и успоме-

нама.

Породица ЛАЗИЋ
(46/295330)

Последњи поздрав

драгој

НЕНИ

Тужна сам због твог

одласка.

Остају ми успомене

на наше дружење и

безусловно прија-

тељство.

МИЛКА и МАЈА

(56/295354)

КСЕНИЈА КОРАЋ

Не постоји време које може избрисати дивне

успомене нашег дружења. 

МАРИНКА, САВА и СРЂАН
(67/295372)

1. септембра 2020. преминуо је наш драги

МОМИР ЧАБАРКАПА
1956–2020.

Сахрана је обављена 3. септембра 2020. на Ста-

ром гробљу.

Заувек у нашем срцу.

ВЕРА, ГОРДАНА и НИКОЛА

(101/295407)

Куми

КСЕНИЈИ

КОРАЋ

НЕНИ

Почивај у миру.

ШОШКИЋ СИНИША

и МИЛАН

(114/295437)

КСЕНИЈА КОРАЋ
1946–2020.

Последњи поздрав од породице БОЖИЋ

(118/295440)

Последњи поздрав оцу, деди и свекру

СВЕТИСЛАВУ ДАБИЋУ МИТИ
1941–2020.

Преминуо после тешке и краће болести.

Ожалошћени: син БРАТИСЛАВ, снаја БРАНКА,

унук МИЛОШ и унука ЈОВАНА

(122/295448)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

Поводом смрти

Момира Чабаркапе,

овим путем желимо

да изразимо дубоку

захвалност хирургу

доктору Ненаду

Стојановићу

на разумевању, 

хуманости и пажњи

у лечењу нашег

Момира.

Захвална породица

(149/295508)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ
ЖИВАНОВУ

1955–2020.

од ЈЕЛЕНЕ, МАРКА, 

АНЂЕЛИЈЕ и ЉУБИЦЕ
(128/295461)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ
ЖИВАНОВУ

1955–2020.

од сестре МАРИЈЕ
и сестрића БОШКА

(129/295461)

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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МИЛЕНКО ТРИФКОВИЋ

Био си посебан. Својим мудрим радом и живо-

том заштитио си себе од заборава. Нека твоја

племенита душа почива у миру! 

Последњи поздрав од унуке АЛЕКСАНДРЕ

са породицом

(73/295380)

Последњи поздрав супругу

МИЛЕНКУ ТРИФКОВИЋУ

од супруге МИЉЕ
(74/295380)

Последњи поздрав тати

МИЛЕНКУ

од сина ПРЕМИЛА и снаје ДРАГАНЕ
(75/295380)

Последњи поздрав тати

МИЛЕНКУ
од сина ДРАГАНА и снаје ДРАГАНЕ

и унука БРАНКА
(76/295380)

Последњи поздрав деди

МИЛЕНКУ

од унуке ЈЕЛЕНЕ са породицом
(77/295380)

Последњи поздрав

деда МИЛЕНКУ

од унука ТАМАРЕ и ВЕСНЕ са породицом
(81/295380)

Последњи поздрав тетку

МИЛЕНКУ ТРИФКОВИЋУ

од БРАНА са породицом
(78/295380)

Последњи поздрав куму

МИЛЕНКУ

од кума ГОРАНА
(80/295380)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛЕНКУ

од пријатеља ВАСОЈЕВИЋ
(79/295380)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 1. септембра 2020, у

83. години, преминуо наш драги

ОСТОЈА СТАЈЧИЋ
1938–2020.

Последњи поздрав од сина МИЛЕТА, снаје ДИЈАНЕ, 

унука ИГОРА и ВЛАДИМИРА
(107/295408)

Последњи поздрав

драгом течи

ОСТОЈИ

СТАЈЧИЋУ

МАРИНА, САРА

и СРЂАН

(109/295430)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ОСТОЈИ

СТАЈЧИЋУ

Породица

РАБЉЕНОВИЋ

(110/295431)

Опраштамо се од

ОСТОЈЕ

СТАЈЧИЋА

С тугом

и поштовањем: 

МИЋА и

ПЕЂА БЕКИЋ

(117/295444)

Последњи поздрав

ОСТОЈИ

СТАЈЧИЋУ

Комшије СТАЈЧИЋИ

са фамилијом

(108/295429)

Последњи поздрав

драгој сестри

ОЛГИ ШЕСТО

од браће АНТОНИЈА,

ЈОВАНА

и АНДРЕЈЕ СЕЛ

(21/295281)

ОЛГА ШЕСТО
рођ. 9. II 1952 – 28. VI II 2020.

Најдража наша, тешко је стегнути срце да

не боли, душу да не пати, сузе да не теку

за тобом.

Бићеш вечно у нашим срцима.

Твоји: ЂУРА, ЈЕЛЕНА и НЕНАД

са породицама

(35/2953095)

Последњи поздрав драгој пријатељици

ОЛГИ ШЕСТО ЦИЦИ

Почивај у миру.
Породица КЕРЕБИЋ

(33/295302)

ОЛГА ШЕСТО
рођ. 9. II 1952 – 28. VI II 2020.

Најдража, живот без тебе нема смисао.

Заувек твој БУЦКО
(36/295305)

ОЛГА ШЕСТО
1952–2020.

Мајкице моја, смрт је јача од живота, али не и од љуба-
ви према теби.

Твоја ЈЕЛЕНА
(37/295306)

ОЛГА ШЕСТО

Драга мајко, хвала ти за живот.

Твој син НЕНАД
(38/295307)

Последњи поздрав

ОЛГИ ШЕСТО

Тешко је поверовати да те више нема.

МИРЈАНА, САЊА, ЉИЉА и ВЕКИ
(41/295319)

ОЛГА

ШЕСТО

Цицо,

успомена на твоје

плаве очи и доброту

остаће заувек у на-

шим срцима.

Породица ШИМИЋ
(119/295441)

ЦИЦА ШЕСТО

Почивај у миру.

ГРЧКО, РОБИ, АЦА, ХАЈДЕР, ЗВОНКО,

СТАКИЋ, ЗОРАН, ДАМЈАНОВИЋ, ДРАГО,

ЗОРАН ЦАРАН

(141/295481)

29. августа 2020. на-

пустила нас је наша

драга мама, ташта и

бака

ЉИЉАНА

SCHOTT

Последњи поздрав,

заувек у срцу: ћерке

ВЕСНЕ, зета ДРАГА-

НА и унука МАРКА и

НЕМАЊЕ

(13/295261)

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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С неверицом и неизмерном тугом опраштам се

од

др ЈЕЛЕНЕ ИВКОВИЋ БЕБЕ

моје драге сестре и великог пријатеља, моје Бе-

биле. 

Вечери су празне без наших разговора.

Хвала за све.

Твоја БРАНКУЦ
(60/295362)

Последњи поздрав драгој пријатељици

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ

од породице БОСИОК

(57/295349)

ЈЕЛЕНА

ИВКОВИЋ
Драга сестро, отишла си
тихо и неприметно. Не-
достајаће ми наши раз-
говори и дружења. Нека
те у тишини вечног ми-
ра прати наша љубав.

Последњи поздрав
од НЕВЕНЕ са децом

(59/295357)

Обавештавамо родбину и пријатеље да смо се 27. авгу-
ста 2020. заувек опростили од наше вољене мајке, сес-
тре, таште и баке

др ЈЕЛЕНЕ ИВКОВИЋ БЕБЕ
рођ. Маринковић

Сахрана је обављена 31. августа 2020. године на Ста-
ром православном гробљу.
Неутешне: ћерке БОРИСЛАВА, МИЛИЦА и ГОРДАНА,

зет МИЛАН, унук ТЕОДОР и сестра МАРА
са породицом

(95/295406)

ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ

Мама, 

чувала си нас, пазила, бринула и волела безгранично.

Била си велики човек, имала си пуно љубави, стрпље-

ња, снаге и разумевања за све. Јако је тешко наставити

даље без твоје подршке. 

Много си нам значила. Недостајеш нам већ сада.

Волимо те.

Твоје: БОКА, МИЦА и ГОГА

(97/295406)

Драга наша

ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ

Бринула си о свему, пружила си нам велику љу-

бав и подршку.

Хвала ти што си била део наших живота.

Велика је част била имати те за мајку, баку и та-

шту.

Твоји: МИЛИЦА, ТЕЈА и МИЛАН
(96/295406)

Нашој сестри и тетки

БЕБИ

У нашим срцима сећање на тебе живеће вечно.

Сестра МАРА, САША, МИЛИЦА и САЊА

(100/295406)

Била си најбоља од свих нас

БЕБО

Волимо те заувек.

Твоја генерација 1965/66, 

Гимназије Панчево

(86/295389)

ЗАХВАЛНИЦА
поводом смрти, после дуже и тешке болести, наше во-
љене мајке

др ЈЕЛЕНЕ ИВКОВИЋ БЕБЕ
изражавамо неизмерну захвалност целокупном осо-
бљу Опште болнице Панчево, посебно особљу Коро-
нарне јединице, др Радмили Јевтовић, Служби за тран-
сфузију крви, Одељењу онкологије, анестезиологу др
Катарини Контић и особљу Биохемијске лаборатори-
је, родбини и пријатељима.

Породице ИВКОВИЋ и ПАЈИЋ
(98/295406)

Мојој вољеној тетки

БЕБИ

Не верујем и не желим да верујем. Памтићу

те и волети онако како ја знам.

РИНА са породицом

(99/295406)

ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ

заједно смо провели детињство, младост, кумо-

вали и велике туге.

Твоја породица је била искрени пријатељ мене и

моје деце. Хвала на свему.

ДУШИЦА са БИЉАНИНОМ

и ЈЕЛЕНИНОМ породицом

(116/295439)

Последњи поздрав

тета БЕБИ

од МИРЕЛЕ, 

САНДРЕ и МИЛИЦЕ

(113/295436)

Последњи поздрав Гоциној мами

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ

Почивајте у миру.
ЗОКИ

(145/295491)

Напустио нас је наш

СВЕТИСЛАВ

БЛАГА
1951–2020.

Сахрана је обављена у
суботу.

Твоји најмилији
и једини

(9/295256)

Последњи поздрав

драгом

БАТИ

Сестре ЛЕЛА и БУБА

са породицама

(146/295494)

Последњи поздрав поштованом колеги

др ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ
стоматолог у пензији

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(150/ф)

Последњи поздрав

нашој драгој

БЕБИ

Кумови КРУНИЋ

(152/295525)

Време пролази а бол
остаје

ЛАЗАР

ЖИВАНОВИЋ
1951–2013.

Увек си био ту за нас.
Много нам недостајеш.

Твоји најмилији
(136/295468)

7. септембра 2020. навршава се седам тужних го-

дина откако није са нама

КОСТА УГЛИШИН ЂУКА
1949–2013.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе. 

Увек у мислима с тобом твоји најмилији

(148/295507)

Последњи поздрав вољеном

РАДОЈКУ МАТОВИЋУ
1. II 1954 – 28. VI II 2020.

Од супруге ЈАНЕ, синова МИЛОМИРА

и СТЕФАНА, снајки ЈЕЛЕНЕ

и ТАМАРЕ и унука ЛУКЕ

(61/295365)

Последњи поздрав комшији

РАДОЈКУ

од комшија у Војвођанском булевару бр. 40
(85/295388)

Последњи поздрав
драгој

КСЕНИЈИ

МИЛУТИНОВИЋ
медицинска сестра

у пензији

Твоје другарице
ДРАГИЦА Г., ДРАГИЦА

С., др. ГОЦА, АНА
и МИРА
(7/295252)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ПЕТАР КАРАНФИЛОВСКИ

ПЕЦА
2011–2020.

Љубав чине две ствари: ти и вечност!

Једног дана све ће бити добро.

У том је наша нада.
Твоји рођени

(82/295382)

ПЕТАР

КАРАНФИЛОВСКИ

Да нисмо имали тебе,
били би љути на жи-
вот. Не би имали ни-
шта, али не би знали
шта је срећа.

Кумови

ЈОВАНОВИЋИ
(83/295382)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША МИЛЕНТИЈЕВИЋ
3. IX 2004 – 3. IX 2020.

Привилегија је била проводити време са тобом,

а времена је било мало...

Део нас ће те заувек негде чекати. Волимо те! 

Твоји: ЉИЉАНА, САНДРА, МАРКО и МИЛОШ

(93/295405)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2020.

Време пролази а пра-
знина у души остаје.

Твоји: КАЋА, БАНА,
МИРА и ЉУБА

(94/295405)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2020.

Увек ћеш бити у на-

шем сећању.

Брат РАДИША

са породицом
(17/295273)

4. септембра навршава
се петнаест година како
није са нама наш

НУРУДИН

АЈДИНОВИЋ
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима и нашем
сећању.

Твоји најмилији
(62/295366)

СЕЋАЊЕ

8. IX 2015 – 8. IX 2020.

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ

Време пролази а љубав и сећања трају.

Твоји најмилији

(104/295415)

7. септембра навршава се година откако

нас је напустила наша

СМИЉАНА РАНКОВИЋ
1929–2019.

Остаје вечно у сећању.

Породица

(105/295422)

СЕЋАЊЕ
7. септембра навршава
се пет година откада ни-
је са нама

ИЛИЈА

МИЛОШЕВ
2015–2020.

Његова породица

(106/295427)

Нашој

ВЕСНИ

ЋУП
1993–2020.

заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоја породица

(120/295443)

3. септембра је четрдесет дана од смрти нашег

ЉУБОМИРА ДАМЊАНОВИЋА

Ти си љубав коју смрт не прекида и туга коју вре-

ме не лечи.

Нека твоја добра душа нађе мир и спокој.

Знаш колико те волимо, али никада нећеш са-

знати колико нам недостајеш.

Твоја породица
(123/295449)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВЕЉКО ДАНИЦА

БРАШОВАН СТЕФАНОВ
9. IX 2017 – 9. IX 2020. 30. VII 2020 – 8. IX 2020.

С поштовањем и љубављу у срцима и ми-

слима.

Супруга и снаја НАДА, БРАНКА

и НЕНАД са породицама

(111/295433)

9. септембра 2020. године навршава се годину дана од смрти наше

вољене и драге

ДРАГИЦЕ МИЛАНОВИЋ

Помен ће се одржати 5. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу.

Живећеш вечно у нашим сећањима.

Твоји најмилији: ћерка МИЛИЦА, син ИВАН, снаја МАЈА, 

зет ГОРАН, унуке МАРИЈАНА, ИВАНА, МАРИНА

и унуци МАТЕЈА и МИХАЈЛО

(127/295460)

28. августа преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

МИТЕ АМПОВСКИ
1945–2020.

Последњи поздрав.

Супруга ГЕРТА, ћерке ДУШИЦА и ЗОРИЦА са породицама

(140/295475)

У недељу, 6. септембра даваћемо шестомесеч-

ни помен, у 11 сати, нашој драгој

МИЛАНКИ ЕГИЋ

С поштовањем и љубављу чуваћемо те од забо-

рава.

Твоја ћерка ДУЊА, зет РАЈО

са унукама и праунуцима

(142/295482)

У недељу, 6. септембра, у 11 сати, даваћемо по-

мен нашој драгој

МИЛАНКИ ЕГИЋ

Прошло је шест тужних месеци откад си отишла.

Време порлази а ти нам све више недостајеш.

Твоји: унук САША, снаја ЈАСМИНА, 

праунуци и чукун унуци

(43/295482)

ЈЕДНОГОДИШЊИ

ПОМЕН

ДУШАН

СТАНИЋ

Пријатељи те не за-

борављају.

Колектив „Агривит”

Панчево

(124/295450)

8. септембра нарша-

вају се четири године

откако није са нама

ДРАГАН

КРЧАДИНАЦ
1945–2016.

Време пролази, туга

је иста.

Твоји најмилији

(115/295438)
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5. септембра 2020. навршава се четрдесет дана откако није са нама

наша драга

КОСАНА ЦАКОВИЋ

Поносне смо што смо те имале.

Твоје ћерке и сестра са породицама

(55/295348)

Драги наш

РАДОЈЕ

ЛУКИН
2008–2020. 

Заувек си у нашим

срцима и мислима.

Твоји најмилији

(47/295333)

31. августа 2020. навр-
шавају се три године од
смрти моје мајке

КАТИЦЕ

КАРА

Вечно тугује њене
ћерка КЛАУДИЈА

са породицом

(49/295336)

5. септембра 2020, у 11 сати, на Новом право-

славном гробљу обележићемо шестомесечни

помен нашем драгом супругу, оцу и деди

ЖИВИ ПРВАЧКОМ
13. I 1946 – 13. III 2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга СТАНКА, 

ћерка АЛЕКСАНДРА и унука МАША
(63/295368)

9. септембра је четрдесет дана од упокојења нашег
вољеног и доброг супруга, оца, деке, прадеде, ујака,
тече, кума и рођака

СИНИША НОВАКОВ

СЛАНАЧКИ
1943–2020.

из Црепаје

Тог дана дајемо парастос у цркви Успења Пресвете
Богородице у Црепаји и посећујемо његов гроб.
Молимо све које нисмо обавестили да дођу и при-
суствују парастосу.
Његова ћерка ДРАГОСЛАВА са породицом, унук и

унука са праунукама... Његова РАДА
(65/295371)

Захваљујемо се Ин-

терном одељењу Не-

фрологије у Панчеву,

свим сестрама... Не-

ни и Смиљи и други-

ма... Посебно нашем

доктору др Горану

Војиновићу, др Кец-

ману и др Милошеви-

ћу. Сви они су олак-

шали његове послед-

ње тренутке живота.

Новаков Синиши ве-

лико хвала.

Супруга РАДА и

ћерка ДРАГОСЛАВА

са породицом
(66/295371)

У суботу, 5. септембра, у 11 сати, даваћемо јед-

ногодишњи помен нашој драгој супрузи, мајци и

баки

АНИ ТУРИНСКИ

Сећање на тебе не умире никад.

Твој супруг БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА, 

ГАБРИЈЕЛА и БРАНИСЛАВА са породицама

(68/295379)

Годишњи помен дра-

гој мами

АНИ

ТУРИНСКИ

Пролази прва година

без тебе. Недостајеш.

Ћерка БРАНИСЛАВА

са породицом
(69/295379)

„Година прође, дан ни-
кад”

АНА

ТУРИНСКИ
Мајко, све више нам не-
достајеш.

Твоја ћерка ДАНИЈЕЛА,
унука ЉИЉАНА

и зет ДРАГАН
(70/295379)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

АНА

ТУРИНСКИ

Драга мама, недоста-

јеш.  Хвала за све.

Ћерка ГАБРИЈЕЛА

са породицом

(71/295379)

Годишњи помен нашој
Анкици

АНА

ТУРИНСКИ

Много нам недостајеш.
Остаћеш заувек у на-
шим срцима. Волимо те.

Твоје сестре: МАЦА и
ЉИЉА са породицама

(72/295379)

У уторак, 8. септембра даваћемо четрдесе-

тодневни помен

ДРАГОЉУБУ СТОЈАНОВИЋУ

Бол и туга не престају. Почивај у миру.

Твоји најмилији

(84/295385)

10. септембра навршава се пет година откада нас је
напустила наша драга

ЉИЉАНА СИМИЋ
1961–2015.

Време и речи не могу умањити бол и тугу за тобом. 

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача

од времена и заборава.

Твоји: супруг РАДОЈИЦА и ћерке МАРИНА

и КАТАРИНА
(88/295393)

10. септембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, 

дајемо четрдесет дана нашем драгом Саши

АЛЕКСАНДРУ СТАНОЈЕВИЋУ
1993–2020.

Свете, ако можеш буди најтиши до сада. Он спава...

Његови најмилији: мајка БРАНИСЛАВА, отац МИЛОШ, 

сестра НАТАША, сестрић ЛУКА и твој НЕША

(90/295394)

10. септембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у

Панчеву, дајемо четрдесетодневни помен нашем

сину Саши

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.

Недостајеш нам... колико туге и бола у само две

речи.

Твоји: мама, тата и сестра

(89/295394)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ ЈОВАНОВ
2017–2020.

Три године боли и туге. 

Недостајаћеш нам док живимо.

Твоји најмилији

(92/295404)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ
7. IX 2019 – 2020.

Време пролази а љубав и туга остају.

Твоја сестра НАТАЛИЈА са породицом
(3/295247)

Сећање на оца

ДУШАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
Патролђија
преминуо

1. IX 1970 – 1. IX 2020.

(15/295264)                                                                                   Захвална деца

5. септембра 2020. године навршава се четрна-

ест година откада није са нама наш драги тата и

деда

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА

Недостајеш нам!

Његови најмилији: син ЖИВОРАД, 

ћерка БОЈКА, унуци ДУШАН, 

МИЛАН и МИЛУТИН
(112/295434)

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКА

ШУМАНАЦ
Твоји: СНЕЖАНА, СТЕВАН,

СРЂАН и СИНИША
(125/295451)

6. септембра 2020. годи-
не навршава се петна-
ест година

АНЂЕЛКА

ШУМАНАЦ

Време пролази, с поно-
сом и поштовањем чу-
вам успомену на тебе.

Супруг СТАНИША
(126/295451)
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Наш кум

ЈОВАН

РАМЈАНЦ
1960–2000.

преселио се у незаборав.
Умиру само они који су
заборављени.

Кумови ЋОСИЋ
(10/295258)

СЕЋАЊЕ

СПАСЕНИЈА АНЂЕЛКА

ЧКОЊОВИЋ ШУМАНАЦ

Никада Вас нећемо заборавити.

Ваши ДРАГОЈЕ и ЉИЉАНА, МИЛОШ

и МАРКО са породицом

(12/195260)

ПОМЕН

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ

ПОПОВИЋ ЦЕЦА
1966–2020.

Драга наша, прошло је шест месе-

ци откад је престало да куца твоје

племенито срце, али туга и бол не

престају. Боли све више јер ниси са

нама, сада си са анђелима.

Неутешна мајка МАРИЦА, 

супруг БРАНКО, ћерка АНЂЕЛА

са породицом и сестра ЈАСМИНА

са породицом

СЕЋАЊЕ

СТЕВА МИЛКОВИЋ
2000–2020.

Двадесет година откако си нас на-

пустио, али туга за тобом не пре-

стаје.

Супруга МАРИЦА, 

ћерка ЈАСМИНА, зетови

БРАНКО и ИГОР и унук СТЕФАН

и унука АНЂЕЛА са породицом

(14/295263)

Прошло је шест тужних месеци од одласка наше Даде

СВЕТЛАНЕ МИЛКОВИЋ

ПОПОВИЋ
1966–2020.

Све што је поштено, људски и племенито било је у
твом срцу. 
С поносом чувамо успомену на тебе. Остајеш вечно во-
љена, никад незаборављена.

Стриц РАДОСЛАВ, стрина ЉУБИЦА
и брат ГОРАН са породицом

(19/295279)

5. септембра, у 10 сати, на гробљу Котеж, дајемо годишњи помен нашем

вољеном

ВЕЉКУ ГАЈИЋУ
22. IV 1963 – 9. IX 2019.

Време пролази, а бол и туга су исти као и пре годину дана.

Живимо са тим болом и чувамо успомену на тебе.

Увек си био ту за нас, да нас чуваш и волиш.

Рано си отишао, али остајеш у нашим мислима непрестано, у нашим срцима

заувек.

Сећање чувају супруга БРАНКА, син МИЛАН и снаја ДАНИЦА

(23/295289)

Прошла је година от-

када није са нама

ВЕЉКО

ГАЈИЋ
22. IV 1963 – 9. IX 2019.

Заувек ћеш остати у

нашим мислима и се-

ћању.

Свастика МАРИНА и

сестричина ЗОРАНА

(24/295289)

СЕЋАЊЕ

ВЕЉКО

ГАЈИЋ
22. IV 1963 – 9. IX 2019.

С поштовањем и љу-

бављу чуваћемо те од

заборава.

Свастика ЉУБИЦА

и паша СЛОБОДАН

са породицом

(25/295289)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН СОЛЕША ДУЛЕ
4. IX 2012 – 4. IX 2020.

Породице ЈОЖИЋ и СОЛЕША

(29/205206)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА КИРХРОТ
5. IX 2018 – 5. IX 2020.

Отишла си као да ниси, јер си и даље у нашим

срцима, у нашим причама, вољена и незабо-

равна.

Твоји најмилији

(45/295329)

ВАСА

ПЕТРОВИЋ
5. IX 2019 – 5. IX 2020.

Увек у срцу у мисли-

ма твојих најмили-

јих: сеје БОСИЉКЕ,

зета ТОМЕ, сестрића

ДЕЈАНА и НИКОЛЕ

са породицама

(64/295370)

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА

ВУЈАНОВИЋ
1944–2018.

Успомене и љубав

остају у нашим срци-

ма.

Твоји најмилији

(91/295398)

Прошло је шест месеци

РАТКО ВРАЊЕШ
1943–2020.

Они које волимо никада не умиру. Време не може из-
брисати успомену на тебе. Недостајеш...

(102/295413)
                          Твоја унука МАРИЈА са породицом

РАТКО

ВРАЊЕШ
1943–2020.

Бићеш у нашим ср-

цима, нека те анђели

чувају, а ми ћемо те-

бе од заборава.

Супруга МАРИЦА,

ћерка СЛАВИЦА, 

зет ПЕРА

и унука БОЈАНА

(103/1295413)

8. септембра 2020. навршава се шест месеци от-

како нас је оставила наша драга

ОЛГИЦА ЋОСИЋ
из Црепаје

Бол утихне а у срцу остаје неизмерна празнина.

Неутешни и вечно захвални супруг САВА, ћерка

ДУШАНКА, зет СЛОБОДАН, унуке ВАРВАРА и

МИЛИЦА
(147/295500)

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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ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДРАГА ВАСИЉЕВИЋ

Нашој драгој мами и супрузи дајемо годишњи помен у суботу, 5.

септембра 2020, у 11 сати, на Католичком гробљу код капеле.

Супруг МИЛОШ и син ДРАГАН
(2/295236)

5. септембра 2020. навршава се година

откада није са нама наш вољени

РАДИСЛАВ ПАВЛОВ ТИЋА
13. VI II 1949 – 5. IX 2019.

Oжалошћени: супруга НАДА, 

син НИКОЛА, ћерка ИВАНА, зет БОЈАН,

унучићи МИНА, НИКОЛИНА и БОГДАН,

сестрићи ПРЕДРАГ и КАТАРИНА

са породицама

(4/295248)

ЗОРАН

ВУЈАНИЋ

ВУЈКЕ
2001–2020.

Увек ћеш остати у на-
шим срцима.

Мајка АНЂЕЛКА

и стриц СЛОБОДАН

(5/295249)

IN ME MO RI AM

Прошло је осам година од смрти доброг и вољеног

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА
професора латинског и француског језика

у пензији

Не постоје речи и сузе којима би показали свој бол. 

Једина утеха нам је што кажу да вољени живе вечно.

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи

(6/295250)

Прошло је четрдесет дана откако је пре-

стало да куца срце нашег вољеног

БОГОЉУБА КИТАНОВИЋА

Не постоји време које доноси заборав,

нити сећање у којем тебе нема.

Помен ће се одржати 6. септембра 2020.

године, на Новом гробљу, у 11 сати.

Супруга НЕВЕНКА и кћерке

РОМАНА и ВЕСНА
(16/295268)

СЕЋАЊЕ

УЗЕЛАЦ

БОЖИЦА ДУШАН ДУШАНКА

И река суза да потече вратит вас не може.

Ваша МИРЈАНА

(18/295274)

8. септембра навршава
се пола године од смрти
нашег драгог

ХАРЈУНГ

АНТАЛА
Туга и бол за тобом ни-
када неће престати.

Твоји: КАЋА, 
ЗОКА и ДЕЈА

(22/295287)

Четрдесетодневни

помен

ЉУБИЦИ

АНКИЋ

Мојој дивној и пле-

менитој мајци, баки

и ташти.

Од неутешне ћерке,

унука ИГОРА

и ТАЊЕ и зета ПЕРЕ

(26/295291)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 5. септембра 2020. године, у 9 сати, на

Старом православном гробљу у Панчеву, давати

годишњи помен нашој драгој

МИЛИ ЂA КОВИЋ МИЦИ

С поносом чувамо сећање на тебе.

Заувек те носе у срцу твоји: супруг ДУШАН,

ћерке ДУШКА и МАРИЈА и унуке СОЊА и НИНА
(27/295290)

Прошло је шест тужних месеци без наше

ДЕСАНКЕ ПЕТРОВИЋ

Знала си колико те волимо али никад нећеш зна-

ти колико нам недостајеш.

Твој супруг МИЛОВАН, син ДРАГАН, 

снаја ДАНИЈЕЛА и унука АНДРЕА

(30/295299)

Прошло је шест тужних
месеци без наше

ДЕСАНКЕ

ПЕТРОВИЋ

Мама, много ми недоста-

јеш.
Твоја ћерка ДУШИЦА,
зет НЕНАД, унуке АН-

ЂЕЛИНА и НАЂА
(31/295299)

Тужно сећање поводом четрнаест година од смрти моје
супруге

ЈАЊЕ БУБЊЕВИЋ
рођ. Богојевић

7. IX 2006 – 7. IX 2020.

Ни дани, ни године не могу ублажити тугу за тобом
нема дана да те не помињем.
Заувјек ћу чувати лепо сећање на времена проведена
са тобом.

Твој супруг МИЛАН
(34/295310)

Вечно у нашим срцима

ЂУРА МОРАР
1953–2010–2020.

Твоји најмилији
(39/295309)

СЕЋАЊЕ

МИЋО ЈАКОВЉЕВИЋ
2010–2020.

Породица с љубављу
(42/295321)

СЕЋАЊЕ

СТОЈНА

КУЗМАНОВСКИ
2018–2020.

Љубав и сећање део су
наших дана у којима за-
увек остајеш и много
недостајеш.

Твоји најмилији
(43/295327)

БЛАГОЈЕ
АВРАМОВИЋ

1999–2020.
Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији
(32/295300)

Увек ћемо се сећати

нашег драгог прија-

теља

МИЋЕ

ПАНТИЋА

Породица ОЛЋАН

(50/295337)

ДОБРИЛА

ПАВЛОВИЋ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији
(51/295399)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

БРКИЋ
4. IX 1997 – 4. IX 2020.

Успомену чувају ћерке

СВЕТЛАНА

и БРАНКИЦА, унук

УРОШ и зет ГОЈКО
(58/295355)
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МЛА ДИ ПИ СЦИ

ОНИ КО ЈИ ОСТА ВЉА ЈУ ТРАГ
Та ле нат за пи са ње мо же се при ме ти -
ти већ код де це у основ ној шко ли и,
ако не ко та да поч не да их бо дри и
усме ра ва, они вр ло бр зо за си ја ју пу -
ним сја јем. Наш град има пу но мла -
дих пи са ца ко ји има ју шта да ка жу!

Кре а тив но пи са ње

Ми лош К. Илић (33) за вр шио је дра -
ма тур ги ју на ФДУ. Из дао је збир ке при -
по ве да ка „При че о пи ву” и „Умор ни
као пси” и ра дио као дра ма тург на пред -
ста ва ма „Ми зе ри” („Ате ље 212”) и
„Тач ка кљу ча ња” (пре ми је ра у СКЦ-у
Бе о град), чи ји је и ау тор. Ње го ва ди -
плом ска дра ма „Чо век без ма се” из -
ве де на је 2013. го ди не на „Екс те а тар
фе сту” у Пан че ву. За Ра дио Бе о град
је на пи сао не ко ли ко ра дио-дра ма.

– Мој друг из клу пе Бо јан ме је с
пет на ест го ди на не се бич но оце нио
као бо љег пи сца од се бе и по звао у
Ре ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин”, где је по ха ђао ча со ве
кре а тив ног пи са ња код Је ле не Жу -
рић. Њој се та ко ђе до па ло то што сам
та да шкра бао, ка сни је и ње ном му жу
Ву ле ту, па ме је све то ску па „гу ра ло”
да ље – при ча нам Ми лош.

Не ке од при ча ко је су се на шле у
ње го вој пр вој књи зи на пи сао је баш у
пе ри о ду ка да је од ла зио на ча со ве
кре а тив ног пи са ња.

– За пр ву књи гу уоп ште ни је би ло
те шко на ћи из да ва ча. Те же ми је са -
да. Тај про цес је, ба рем што се мог
иску ства ти че, као и ис ку ства дру гих
љу ди од та ста ту ре ко је по зна јем, увек
је дин ствен. По ен та је да знаш не ког,
или да ти се по сре ћи пре ко не ког од
кон кур са за из да ва ње пр ве књи ге, па
он да те раш да ље – об ја шња ва Ми лош.

Он ка же да је ње му би ло ла ко да
пред ста ви сво ја де ла јав но сти и да је
би ло за ни мљи во да чу је ре ак ци је дру -
гих на оно што ми сли и осе ћа и на -
чин на ко ји то из ра жа ва.

– У по чет ку сам ви ше пи сао по осе -
ћа ју, а ка да сам по чео да зре ли је и
про ми шље ни је при ла зим те ма ма, нај -
ви ше ме је за о ку пио про блем по ро -
ди це – ка же Ми лош.

По ред то га што пи ше, он са да и
сам пре да је кре а тив но пи са ње у Ре -
ги о нал ном цен тру за та лен те „Ми хај -
ло Пу пин”.

Од ре чи до ко ри ца

Ан то не ла Мик (2001) ро ђе на је у Пан -
че ву и ту је за вр ши ла сред њу струч ну
шко лу, смер за гра фи ча ра. Ње на по е -
зи ја је об ја вљи ва на у збор ни ци ма и
на ин тер нет пор та ли ма „Ру ко пи си 42”,
„Ру ко пи си 43”, „Стре мље ња”, „Stra-
ne.ba”, „Eckermann”, „Књи жев не но -
ви не”, „Лу ми на”, „Шраф 2020”... Пр -
ву збир ку по е зи је, под на зи вом „Ку -
ти ја не пра вил ног об ли ка”, об ја ви ла
је у Вр шцу пре две го ди не.

Њен дар за пи са ње при ме ти ли су још
у основ ној шко ли, али ка же да све ма -
ње ве ру је у ми стич но по сто ја ње тален -
та, а све ви ше у рад, уче ње и прак су.

– Ба ве ћи се са мо по е зи јом го ди на -
ма, би ла сам у за блу ди да је за про зу
по треб но пу но жи вот ног ис ку ства. Ме -
ђу тим, чи та ју ћи мла де про за ист ки ње
(Ма ша Ко ла но вић, Ана Ми лош, Ла на
Ба ста шић, Ми ли ца Вуч ко вић...), уви -
де ла сам да су мо ја сва ко днев на ис -
ку ства ви ше не го ва лид на. По е зи ја
ми је отво ри ла при ступ при ча ма, ро -
ма ни ма и но ве ла ма ка кав ми слим да

не бих има ла да ни сам ишла овим
ре до сле дом и, иа ко оста јем за сад при
њој што се ти че јав ног из во ђе ња, ка да
се уса вр шим, во ле ла бих и сво ју про -
зу ма ло да по гу рам у свет – об ја шња -
ва Ан то не ла.

Сво ју пр ву збир ку пе са ма пи са ла је
ма ње од го ди ну да на и у њој се на ла -
зе мо ти ви као што су смрт ност, за љу -
бље ност и свр ха по сто ја ња.

– По сто је мно ге ства ри ко је бих са да
про ме ни ла и ко је бих во ле ла да сам у
то вре ме зна ла. Дра ге су ми јер су ис -
кре не и од ра жа ва ју по че так мог пе -
снич ког про це са. Из да ва чи су ми до -
ста по мо гли да се осло бо дим при ли -
ком јав ног на сту па. Пре не го што смо
об ја ви ли збир ку, уче ство ва ла сам с њи -
ма на ра зним до га ђа ји ма и пре све га
су ми при ја те љи и мен то ри. Ни сам
упо зна ла ам би ци о зни је љу де ко ји не
тра же ни шта за уз врат. Пра ви ли смо
сва ка кве пер фор ман се у Вр шцу, Пан -
че ву и Бе о гра ду. По не кад би смо из ви -
ри ва ли из ку ти ја, а по не кад игра ли ла -
стиш пред пу бли ком – каже Антонела.

Пред ста вља ње сво је по е зи је до жи -
ве ла је као ого ља ва ње, јер
су не што што је пи са ла
за се бе по че ли да чи та ју
дру ги љу ди.

Ан то не ла уско ро кре -
ће на сту ди је гра фич ког
ди зај на и ка же да јој ни -
шта не зву чи леп ше од
то га да ће мо ћи са ма да
кон тро ли ше цео про цес
кре и ра ња јед не књи ге –
од ре чи до са мих ко ри -
ца.

Про мен љи вост и
слобо да

Бо јан Ва сић (35) по ре -
клом је из Ба нат ског Но -
вог Се ла, а са да жи ви у
Пан че ву. До са да је об ја -
вио збир ке „Ср ча”, „То -
ма то”, „Ictus ”, „13”, „Де -
тро ит”, „Вол фрам” и „То пло би ље”.
До бит ник је на гра да „Мла ди Дис”,
„Ма ти ћев шал” и „Ми ро слав Ан тић”.
Пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку.

– У тре ћем раз ре ду основ не шко ле
по чео сам да пи шем и по е зи ју и про -
зу, а већ у че твр том би ла ми је об ја -
вље на пр ва илу стро ва на књи жи ца под
на зи вом „Хра сто ва шу ма”, ро ман чић
на стао под ути ском чи та ња Ћо пи ће -
вих де ла – при ча Бо јан.

За ње га је по е зи ја нај за ни мљи ви ји
об лик књи жев ног ства ра ња.

– Ни је дан дру ги не ну ди то ли ко
сло бо де, отво ре но сти и ши ри не, спо -
ја кон тро ли са не фор ме и не спу та не
спон та но сти, ко ја по зи ва на екс пе ри -
мен ти са ње – об ја шња ва Бо јан.

Пе сме ко је је об ја вио у сво јој пр вој
књи зи пи сао је не што ма ло ду же од
го ди ну да на.

– За ру ко пис пр ве збир ке до био сам
на гра ду „Мла ди Дис”, та ко да је књи га
иза шла у окви ру ма ни фе ста ци је „Ди -
со во про ле ће”, у еди ци ји „То ко ви” у
Чач ку. Ру ко пис је про шао од лич но
уред нич ко чи та ње пе сни ка Де ја на Или -
ћа и на кон об ја вљи ва ња до био и на -
гра ду „Ма ти ћев шал”. Ка сни је је књи -
га у це ло сти пре ве де на на сло ве нач ки
и об ја вље на у Љу бља ни. Сле де ће че ти -
ри књи ге об ја вље не су у са ми зда ту, у
окви ру пе снич ке гру пе оку пље не око
еди ци је „Cache”, ко јој сам та да при па -
дао. По след ње две об ја вље не су код
стан дард них из да ва ча – при ча Бо јан.

Он је не дав но до био и књи жев ну
на гра ду „Ми ро слав Ан тић”.

– Сва ко при зна ње је
зна чај но и под сти цај но.
Нај за ни мљи ви је је то што
део на гра де пред ста вља
и об ја вљи ва ње књи ге иза -
бра них пе са ма, би ће то
но во ис ку ство за ме не –
ка же он.

Ка пут и ку пи не

Дра га на Мар ко вић (27)
по стру ци је еко но ми ста.
Ро ђе на је у Шап цу, а у
Пан че во се до се ли ла на -
кон сред ње шко ле. Сво је
ра до ве об ја вљу је на „Ин -
ста грам” на ло гу, као и на
пор та ли ма „Blacksheep”
и „Инсп”, а по вре ме но
пи ше блог на пор та лу
„Ори ги нал ма га зи на”.
Ње на пр ва збир ка по е -

зи је „Ка пут и ку пи не” об -
ја вље на је 2018. го ди не.

– Мој та ле нат су при -
ме ти ли још кра јем основ -
не шко ле ка да сам на пи -
са ла пр ву пе сму. Би ла
сам ин тро верт но де те ко -
је се из ра жа ва ло пи са -
њем. Ка сни је сам по че ла
да пи шем и љу бав ну ли -
ри ку – при ча Дра га на.

Ма те ри јал за пр ву
збир ку је на стао у фа зи
ка да је по ку ша ва ла да
спо ји све оно па три јар -
хал но и мо дер но, сна жно
и не жно што чи ни же ну.
Та фа за је за њу би ла из -
у зет но про дук тив на, па
је ма те ри јал на стао за от -
при ли ке го ди ну да на.

– Про на ла зак из да ва ча
је био до ста лак, јер сам од мах до би ла
по зи ти ван од го вор. Пе ри од ди стри бу -
ци је и про мо ци је књи ге зах те вао је
мно го ви ше тру да и ис трај но сти, с об -
зи ром на то да сам се од лу чила да то

оба вљам без по сред ства из да ва ча, што
се ис по ста ви ло као од лич на жи вот на
лек ци ја – при ча Дра га на.

Нај те жи ко рак је ипак ста ти пред
ма кар јед ну осо бу и го во ри ти на глас
нај ин тим ни је емо ци је.

– За и ста је по треб но мно го ве жбе и
ис ку ства ка ко би се та кви тре ну ци
пре тво ри ли у ужи ва ње. Ме ни је пред -
ста вља ло олак ша ње што су мо је ра -
до ве об ја вљи ва ли књи жев ни пор та ли,
па сам има ла увид у ре ак ци је чи та ла -
ца, то ме је и бо дри ло да не од у ста -
нем – об ја шња ва.

Пи са ње је њен хо би, јер је ди но та -
ко мо же да за др жи свој сми сао.

– Ко мер ци ја ли зо ва ње умет но сти од -
у зи ма сло бо ду из ра жа ва ња, јер тек
ка да ого ли мо ду шу, мо же мо ство ри -
ти де ло. Све што ства рам је игра,
откри ва ње се бе са ме. Умет ност го -
во ри, са мо је ва жно да отво ре но уђе -
мо у ин тер ак ци ју с њом – за кљу чу је
Дра га на.

Мла ди Атлас

Стефан Станојевић (25) сту ди ра срп -
ску књи жев ност и је зик на Фи ло ло -
шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ње го ве
пе сме об ја вље не су на ви ше ин тер нет
пор та ла, у он лајн и штам па ним из да -
њи ма ча со пи са, и је дан је од нај за -
сту пље ни јих ау то ра у збор ни ку „Ру -
ко пи си”. Од 2015. одр жао је пре ко
три де сет ве че ри по е зи је и та ко вра -
тио уче ста ла чи та ња по е зи је у свом

гра ду. Од ја ну а ра 2018. уре ђу је је ди -
ни пан че вач ки књи жев ни се ри јал
„Punchtown poetry” у клу бу „Штаб По -
гон”. Об ја вио је збир ке по е зи је „Мла -
ди Атлас” и „На пад па ни ке”. Ра дио је
као но ви нар, фи зич ки рад ник, про -
фе сор на за ме ни, ма га ци о нер. Члан
је Удру же ња књи жев ни ка и књи жев -
них пре во ди ла ца Пан че ва.

– По е зи ју сам по чео да пи шем
2013. го ди не, ка да сам и по стао ак -
тив ни чи та лац. Пр ва пе сма у сло -
бод ном сти ху, ко ју сам на звао „Не -
вре ме”, са да но си на зив „Дан је по -
чео без ве зе” и отва ра мо ју но ву збир -
ку „На пад па ни ке”.

У по чет ку је пи сао про зу, али се
ипак опре де лио за по е зи ју, у ко јој емо -
тив ни на бој ви ше до ла зи до изража ја.

– Ни сам мно го па жње по све ћи вао
уре ђи ва њу ру ко пи са за пр ву збир ку
„Мла ди Атлас”, же ља да се све ка же и
еу фо ри ја би ли су пре ве ли ки, па сам
по жу рио и увр стио пе сме ко је су на -
ста ја ле 2015. и 2016. го ди не. Ни сам
знао на ко ја вра та да по ку цам, ни сам
до вољ но по зна вао из да ва штво, сце ну,
про цес... То би и био мој је ди ни са вет
за све ко ји по же ле књи гу: да се осло -
бо де иде а ли за ци ја и ро ман ти зо ва ња
об ја вљи ва ња књи ге. Тре ба се до бро
рас пи та ти, упо зна ти све и тек он да
раз ми сли ти о оп ци ја ма. Све сам ра -
дио сам. Из да вач ме је слу чај но про -
на шао за лу та лим меј лом, но вац за
штам пу на шао сам сам, та ко ђе сам
сам ре ги стро вао и за вео књи гу, но сио
но вац штам па ри ји, ор га ни зо вао про -
мо ци је, ор га ни зо вао про да ју, но сио
књи ге у књи жа ре... То ни је по сао ау -
то ра. То ни је био мој по сао! По сао
ау то ра је да пи ше, ра ди на свом ру ко -
пи су и вр ло до бро ис тра жи из да ва че.
По сто је кон кур си за пр ве књи ге и ча -
со пи се, по сто је се ри ја ли јав них чи та -
ња; по треб но је об ја вљи ва ти, чи та ти,
на мет ну ти се – об ја шња ва Сте фан.

Не дав но је об ја вље на ње го ва дру га
књи га у еди ци ји „Нај бо ља” Удру же ња
књи жев ни ка и књи жев них пре во ди -
ла ца Пан че ва.

– Пот пу но нео че ки ва но, по ну ди ли
су штам па ње збир ке, а то за ме не, као
ве ли ког ло кал па три о ту, има ве ли ку
вред ност. Тре нут но тра жим из да ва ча
за ре и зда ње или до пу ње но из да ње
„На па да па ни ке”, с об зи ром на то да
је пре во ди лац Жив ко Вла хо вић за ин -
те ре со ван да је пре ве де на фран цу -
ски. Не дав но ме је увр стио у ре ги о -
нал ни збор ник, ме ђу три де сет пет нај -
бо љих мла дих пе сни ка и пе сни ки ња,
ко ји ће би ти пре ве ден на тај је зик –
при ча Сте фан.

Мир ја на Ма рић

Антонела Мик

Драгана Марковић

Бојан Васић

Стефан Станојевић

Милош К. Илић
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А м  с т е р  -
дам, мај
1943. Док
ла ле цве та -
ју, на ци -
стич ке тру -
пе све ви -
ше сте жу
обруч око
гра да. По -
след њи тр -
за ји хо -
л а н д  с к о г
по кре та от -
по ра не ста -
ју, а Ма рај ке де Граф и њен муж
ухап ше ни су и де пор то ва ни у кон -
цен тра ци о не ло го ре у Не мач кој.
Ма рај ке се на шла пред те шким
иза зо вом: мо ра да би ра из ме ђу спо -
ре смр ти у рад ном ло го ру и шан се
да пре жи ви ако се при дру жи ло -
гор ском бор де лу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта зна чи са вр шен жи вот. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„То је жи вот у ко ме не знаш шта
да по же лиш кад ду ваш све ћи це на
тор ти, јер су ти све же ље већ ис пу -
ње не.” 062/8869...

„Мо ре, крај мо ра ле жаљ ка и сун -
цо бран, по ред ле жаљ ке пи во, ма -
ло да ље дру га ле жаљ ка и на њој
Она. Ето, то је са вр шен жи вот.”
061/2083...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта за вас пред -
ста вља сло бо да го во ра:

„Шта је сло бо да го во ра, зна ју они
што их ро ди те љи ни су од ма ле на
учи ли да ни је при стој но ре ћи ’не -
ћу’.” 063/1217...

„Оно за шта у Се вер ној Ко ре ји
ја ко ду го ни су чу ли.” 066/3558...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 9. сеп тем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко ја вре ме на су за вас
би ла нај бур ни ја?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

На кон вој ног
уда ра ко ји је
п у  к о в  н и к
Кар лос Ка -
сти љо Ар мас
из вео 1954.
го ди не у Гва -
те ма ли уз
фи нан сиј ску
и ло ги стич -
ку по моћ
Сје ди ње них
Аме рич ких
Д р  ж а  в а ,
про ду би ла се кри за у од но си ма
Ис то ка и За па да, чи је се по сле -
ди це по Ла тин ску Аме ри ку осе -
ћа ју и данас.

„Бур на вре ме на”
Ма ри ја Вар га са

Љо се

„Хо лан ђан ка”
Елен Кит

Два чи та о ца ко ји до 9. сеп тем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта је за вас нај ве ћа уце -
на?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Од ку ће до стре ља не
и Бе ле Цр кве, па
назад до ку ће

И та ко без од мо ра...

Ро ђен је у Ле сков цу, 1957. го -
ди не, али он је пра ви Пан че -
вац. У град на Та ми шу до се -
лио се са сво јом по ро ди цом
као ше сто ме сеч на бе ба и у ње -
му остао. Ово је при ча о Си ни -
ши Вељ ко ви ћу, тре не ру и ди -
рек то ру Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813”, али и о чо ве -
ку ко ји је цео свој жи вот по -
све тио, ка ко сам ка же, „ма гич -
ном тро у глу” – по ро ди ци, Фе -
ри јал ном са ве зу и „дру жи ни”.

– Без об зи ра на из у зет но бо -
гат дру штве ни жи вот, нај при -
јат ни је се осе ћам у кру гу по ро -
ди це, са си ном Ни ко лом и ћер -
ком Ма ри ном, ко је пра тим кроз
жи вот нај бо ље што мо гу. Ни ко -
ла је ин же њер ау дио-ви део тех -
но ло ги је и све је успе шни ји и
са мо стал ни ји у том по слу. Је -
дан је од осни ва ча фир ме „Пне -
у ма филмс”, с ко јом се про би ја
у све ту про дук ци је, у ко јем се с
ко ле га ма успе шно раз ви ја.
Оства рио се и у афир ма ци ји
мла дих пре ко „Ко нек тин га” и
уче шћа у ви ше европ ских про -
је ка та у Ср би ји, Грч кој, Не мач -
кој и ње му нај дра жој Пор ту га -
ли ји. Сте као је бо га то ис ку ство
и зна ње, цер ти фи кат ли де ра,
та ко да је и пре да вао на ра ди о -
ни ца ма мла дих, а тре нут но је у
Пет ни ци. Дра го ми је што је
кре а ти ван и што сти же да ра ди
и пре лом но ви на Стре љач ког
са ве за Ср би је. Ма ри на је ин же -
њер елек трон ског по сло ва ња,
ра ди ла је ви ше по сло ва, а са да
је у „Рај фај зен бан ци”. Она је
већ бри жна мај ка де ве то ме сеч -
не Вик то ри је, мо је уну ке, ко ја
је уне ла ра дост и ве дри ну у на -
шу по ро ди цу, за јед но са зе том
Не на дом. Ма ри на је би ла успе -
шан так ми чар у стре ља штву од
2003. го ди не и пра ти ла ме је
кроз сва до га ђа ња у стре ља ни,
а та ко је и да нас. И да ље се так -
ми чи у се ни ор ској ка те го ри ји
и до бро га ђа, али је и стре љач -
ки су ди ја на так ми че њи ма у
Пан че ву. Ве о ма се до бро раз у -
ме мо и има мо пла но ве да се
оства ри мо и у би зни су у на ред -
ном пе ри о ду. Ина че, увек сам
се ба вио ра зним по сло ви ма ко -
ји су по ма га ли раз вој де це и
по ро ди це. Про да вао сам па ке -
ти ће за Но ву го ди ну, био успе -
шан Де да Мраз, про да вао сла -
до лед де сет се зо на у цен тру гра -
да у вре ме ин фла ци је и санк -
ци ја, ба вио се ту ри змом, сни -
мао и фо то гра фи сао про сла ве,
чи ме сам ко мер ци ја ли зо вао ве -
ли ку љу бав пре ма фо то гра фи ји
још од основ не шко ле. По ма -
гао сам у по љо при вре ди, га јио
ко ке но си ље, тов не пи ли ће, па
и пра си ће. Од ма ле на сам по -
ма гао у град њи по ро дич не ку -
ће у Вој ло ви ци, играо се у ра -
ди о ни ци свог оца Ви до ја Вељ -
ко ви ћа, ко ји је знао 20 за на та,

али ме је ипак нај бо ље на у чио
да играм шах – за по чи ње сво ју
жи вот ну при чу наш са го вор ник.

По ред то га што се ни је ли -
био да се ла ти би ло ког по сла,
Си ни ша је ве ли ки за љу бље ник
и у пу то ва ња.

– Ра дио сам у „Утви” 14 го -
ди на, као ма шин ски тех ни чар
на „Га ле бу”, по том као ин же -
њер ста ти сти ке у слу жби пла на
и ана ли зе СО УР-а, а он да и у
„Утва –Во зи ли ма”. Та да сам био
ак ти ван и у омла дин ској ор га -
ни за ци ји, па сам био пред сед -
ник омла ди не 1983. го ди не, а

по сле од слу же ња вој ног ро ка
про вео сам ја ко ле пе тре нут ке
с 1.200 мла дих ко ле га с ко ји ма
сам пу то вао сва ког ви кен да. То
ме је и ори јен ти са ло у жи во ту,
та ко да сам на ста вио да пу ту -
јем с фе ри јал ци ма из це ле Ср -
би је и на ста вио ак тив но сти, по -
чев од 1979. го ди не у Фе ри јал -
ном са ве зу Пан че во као пред -
сед ник, а по том и у Но вом Са -
ду. Био сам се кре тар Фе ри јал -
ног са ве за Вој во ди не, а на про -
фе си о нал ној функ ци ји сам про -
вео пет го ди на, од 1987. до 1992.
Са да сам пред сед ник ФС Вој -
во ди не и пот пред сед ник ФС Ср -
би је, док сам у Фе ри јал ном са -
ве зу Пан че во члан Управ ног од -
бо ра са Сла ђа ном Ду ми ћем и
Пе тром Или ћем, ко јег смо иза -
бра ли за до жи вот ног пред сед -
ни ка. По де ли ли смо по сао, они
ра де учла ње ња, из ле те и „пла ве
ве че ри”, а ја већ 20 го ди на во -
дим камп пан че вач ких фе ри ја -
ла ца на Град ском је зе ру у Бе -
лој Цр кви. Од 2008. сам до ма -
ћин ку ће Фе ри ја ла ца Пан че ва,
са пет со ба и два пре ле па дво -
ри шта, на 20 ме та ра од див не
ма ле пла же, на ко јој ужи ва мо
од ма ја до сеп тем бра сва ке го -
ди не. Мо ја де ца су у кам пу про -
во ди ла по два ме се ца, за јед но с
мно штвом де це ко ја су сва ке
го ди не про шла кроз камп у сме -
на ма од по пе де се то ро љу ди.
Камп смо фор ми ра ли од мах по -
сле бом бар до ва ња 1999. го ди -
не, за хва љу ју ћи офи ци ру Дра -
ги ши Жи ги, ко ји нам је обез бе -
дио опре му, а ло ка ци ју смо за -
јед но иза бра ли, јер је у Бе лој
Цр кви нај чи сти ји ва здух, као и
во да у свих се дам је зе ра, али и
у хлад ној Не ри. Та ко је и да нас,

а ми смо од на ше ку ће на пра -
ви ли при ја тан ку так за све чла -
но ве Фе ри јал ног са ве за Пан че -
ва, кроз ко ји је до са да про шло
2.000 љу ди. Ре дов но до ла зе чла -
но ви из Сме де ре ва, Но вог Са -
да, Бе о гра да и окол них ме ста.
Нај бо љи са рад ник из Бе ле Цр -
кве ми је Иван Бра ни са вље вић,
по знат као пред сед ник СД-а
„Од бра на” из Бе ле Цр кве, ко ји
је увек спре ман да пру жи сва ку
по моћ. Че сти го сти су нам му -
зи ча ри, ку ва ри и умет ни ци на
сли кар ским ко ло ни ја ма Стре -
љач ке дру жи не „Пан че во 1813”

ко је се ре дов но одр жа ва ју у на -
шем дво ри шту. Та ко смо на -
пра ви ли „фу зи ју” фе ри ја ла ца и
стре ла ца, с об зи ром на то да ја
успе шно во дим Стре љач ку дру -
жи ну „Пан че во 1813” већ 26 го -
ди на, као се кре тар, па ди рек -
тор, а по след ње че ти ри го ди не
и као тре нер свих се лек ци ја –
пре при ча ва Вељ ко вић свој жи -
вот у ма гич ном тро у глу.

Љу бав пре ма стре ља штву сте -
као је још као де чак. На сре ћу
број них так ми ча ра из на шег
гра да, та емо ци ја га ни је на пу -
сти ла до да нас.

– У де тињ ству сам имао пу но
пи што ља и пу ша ка, те ми је би -
ло ин те ре сант но да по га ђам ци -
ље ве и мно го сам ве жбао у дво -
ри шту. За то ми ни је био про -
блем да се 1975. го ди не са школ -
ског так ми че ња од мах укљу чим
у ју ни ор ску еки пу СД-а „Пан -
че во 1813”, у ко јој сам се про -
на шао као спор ти ста, дру штве -
ни рад ник, мај стор за по прав -
ке, стре љач ки су ди ја, ин струк -
тор за ре кре а ци ју, тре нер и ор -
га ни за тор ве ли ких так ми че ња,
а сма трам да је вр ху нац мо је
љу ба ви пре ма стре ља штву из -
да ва ње ча со пи са Стре љач ког са -
ве за Ср би је од 2006. го ди не до
да нас. Да бих ис ка зао успе хе
на ше дру жи не, спро вео сам иде -
ју у де ло и сми слио кон цеп ци ју
је ди ног ча со пи са о спорт ском
стре ља штву, ко ја је при ме ће на
од љу ди из ССС-а, по стао сам
уред ник ча со пи са, на у чио за нат
у штам па ри ји „Гра фос ин тер -
на ци о нал” од Пе це Ми ло ва но -
ви ћа, а по том је исто учи нио и
мој син, та ко да га и са да успе -
шно при пре ма мо два пу та го -
ди шње. Био сам члан УО ССВ-а

и ССС-а у че ти ри ман да та, до
2017. го ди не, а у јед ном и пот -
пред сед ник, за хва љу ју ћи ак тив -
но сти ма и ус пе си ма у пан че -
вач кој „дру жи ни”. На ша еки па
се ни о ра је кон стант но дру га у
др жа ви, а се ни ор ке су 2014. би -
ле шам пи он ке, исте го ди не ка -
да је на ша жен ска ре пре зен та -
ци ја Ср би је по ста ла шам пи он
Евро пе. По но сим се и ти ме што
је Ми ли ца Сре те но вић на ста -
ви ла ка ри је ру тре не ра у Ду ба и -
ју, на кон успе шне спорт ске ка -
ри је ре и пет го ди на ра да у кан -
це ла ри ји „дру жи не” и на ча со -
пи си ма ССС-а. По но сан сам и
на на ше се ни о ре „пи што ља ше”
ко ји су 2012. го ди не би ли пр -
ва ци Ср би је у А-про гра му, а већ
де сет го ди на су пр ва ци Ср би је
у Ц-про гра му. Са ша Пе тро вић
и Јо ви ца Бу ба ло су осва ја чи пр -
вог и дру гог ме ста по је ди нач но
на свим пр вен стви ма Ср би је и
Вој во ди не. Све еки пе ју ни о ра и
се ни о ра у Ц-про гра му су ре дов -
но у вр ху, као и пи о ни ри ко је ја
при пре мам од 2016. го ди не. Та -
ко је Алек са Ра ко њац по стао
нај бо љи пи о нир на ранг-ли сти
ССВ-а и ССС-а за 2019. го ди ну,
а за хва љу ју ћи ус пе си ма у га ђа -
њу из стан дард не ва зду шне пу -
шке – и нај бо љи ка дет Пан че -
ва. Да је Спорт ски са вез Пан че -
ва био у пра ву, Алек са је ове го -
ди не до ка зао осва ја њем и пр -
вог ме ста у фи на лу ју ни о ра у
А-про гра му. Има мо и од лич ну
еки пу пи о нир ки и ка дет ки ња,
где су успе шне Ива Ра ко њац и
Те о до ра Кон дић осва ја чи це ме -
да ља и на сту па ју у свим фи на -
ли ма, а ту су и од лич ни пи што -
ља ши Сте фан Ке шиш јан, Ве ли -
мир и Мар ко Нин ко вић, ко ји
су већ осва ја чи ме да ља и на ко -
је ра чу на мо у на ред ном пе ри о -
ду. Тре нут но сам је ди ни ли цен -
ци ра ни тре нер у „дру жи ни”, али
док не про на ђе мо дру ге, ни је
ми те шко да др жим све се лек -
ци је под кон тро лом и да их пра -
тим на так ми че њи ма. За до вољ -
ство ми је да на шим так ми ча -
ри ма по мог нем у оства ри ва њу
ре зул та та и осва ја њу ме да ља.
Ре дов но на сту па мо на свим так -
ми че њи ма уз по моћ ро ди те ља
и при ја те ља стре љач ког спор та,
а ре дов но се и укљу чу ју мла ди
од 10 до 15 го ди на у шко лу стре -
ља штва и на сту па ју у Ли ги Вој -
во ди не, за ко ју сам ја био ини -
ци ја тор и ус пео да је фор ми рам
пре 20 го ди на. Уз по моћ ССВ-а
и Се кре та ри ја та за спорт АП
Вој во ди не, на ба ви ли смо опре -
му и елек трон ску ме ту и адап -
ти ра ли ва зду шно стре ли ште, та -
ко да са да рас по ла же мо две ма
са ла ма са укуп но 22 стре љач ка
ме ста, где ре дов но спро во ди мо
Куп Ср би је, Пр вен ство Вој во ди -
не и ра зна школ ска так ми че ња
и так ми че ња рад ни ка и ин ва -
ли да. Је ди но ми је жао што Град
Пан че во не ма раз у ме ва ња за
стре ља штво у Пан че ву и не мо -
же мо да адап ти ра мо и ко ри сти -
мо отво ре но стре ли ште за ве -
ли ки и ма ли ка ли бар, већ пу ту -
је мо у Бе о град, Зре ња нин и Но -
ви Сад на тре нин ге. Град Пан -
че во већ се дам го ди на не из -
два ја сред ства за Стре љач ку дру -
жи ну, али ве ру јем да ће се то
про ме ни ти. За хва лан сам свим
стре љач ким рад ни ци ма, чла но -
ви ма и при ја те љи ма Стре љач ке
дру жи не, ко ја је осно ва на дав не
1813. го ди не у Те ми шва ру, са -
ма се фи нан си ра ла то ком 207
го ди на по сто ја ња и ства ра ла сво -
ју имо ви ну, згра ду и зе мљи ште
на ко јем ра ди мо, и што се це ло
на се ље Стре ли ште зо ве по на -
ма, иа ко нам је оно за тво ри ло
ва тре но стре ли ште. Ми исто ри -
ју по шту је мо и чу ва мо све екс -
по на те за му зеј стре ља штва ко -
ји ће мо уре ди ти у згра ди „дру -
жи не” – по га ђа у цен тар „пр ви
стре лац” на шег гра да.

Си ни ша Вељ ко вић – „ра ди -
ли ца” ко ја не ста је. И та ко већ
по ла ве ка... Сва ка част!

Алек сан дар Жив ко вић

Ули ца др Све ти сла ва Ка са пи -
но ви ћа пре се ца цен тар гра да
од Ке ја Ра до ја Да ки ћа до Ули -
це Ми ло ша Тре бињ ца. Исто -
и ме на ули ца по сто ји и у Но -
вом Са ду...

Све ти слав Ка са пи но вић се
ро дио 1839. го ди не у Пан че -
ву, од оца Ге ор ги ја, са пун џи -
је и за куп ца др жав не имо ви -
не, и мај ке Со фи је, ро ђе не
По по вић. Ку ћа им је би ла у
Мар ги ти, у Ја буч кој 47. Све -
ти слав је био пе то го ди шњак
кад му је отац из не на да умро,
а мај ка се тек по сле де сет го -
ди на пре у да ла за пан че вач -
ког тр гов ца и жи та ра Ђор ђа
Д. Ко коа. Та да су се пре се ли -
ли у ку ћу у ули ци ко ја да нас
но си ње го во име, на бро ју 5.
Све ти слав Ка са пи но вић је ту
жи вео на ред них 68 го ди на,
до сво је смр ти.

У Бе чу је студирао пра ва,
ко је је за вр шио са од лич ним
успе хом. Имао је 26 го ди на
ка да је про мо ви сан у док то ра
прав них на у ка и ка да се при -
кљу чио бор ци ма за ује ди ње -
ње и осло бо ђе ње Ср би је Све -
то за ру Ми ле ти ћу и Алек сан -
дру Сан ди ћу, ко ји су ту ра ди -
ли на по кре та њу по ли тич ког
ли ста „За ста ва”.

Био је по све ћен и ис тра јан
бо рац за очу ва ње и ја ча ње
срп ске на род но-цр кве не ау -
то но ми је у Ау стро у гар ском
цар ству, а ва тре не тек сто ве
об ја вљи вао је и у „Пан чев цу”.

У ви ше на вра та био је по -
сла ник Срп ског на род но-
-цр кве ног са бо ра, а 1876. и
1877. го ди не био је хап -
шен под оп ту жбом за
ве ле и зда ју, али је оба
пу та осло бо ђен. У
по ли тич ким пре ви -
ра њи ма је 1884. го -
ди не са сво јим ста -
вом остао у ма њи -
ни, па је, по ред
поли тич ких на па да,

до жи вео и исме ва ње и ру га -
ње од стра не Зма ја у ху мо ри -
стич ком ча со пи су „Стар ма -
ли”. По што је про грам од ба -
чен и од срп ских по ли ти ча ра
у Вој во ди ни и од ма ђар ске
вла де, Ка са пи но вић се, раз о -
ча ран, по ву као из по ли ти ке.

Од луч но се су прот ста вљао
гер ма ни за ци ји и ма ђа ри за ци -
ји у Ба на ту. Био је вр ло бли -
зак с Ла зом Ко сти ћем и про -
том Ва сом Жив ко ви ћем, а је -
дан од мла ђих при ја те ља био
му је и сли кар Урош Пре дић.

Го ди на ма је био ис так ну ти
члан пан че вач ке пра во слав -
не цр кве не оп шти не и, за хва -
љу ју ћи ње го вом угле ду, мно -
ги пле ме ни ти Пан чев ци су
за ве шта ли сво ја има ња пра -
во слав ној цр кви у Пан че ву.
Осно вао је Дру штво за распро -
сти ра ње ко ри сних књи га и
Дру штво за пот по ма га ње си -
ро ма шних ђа ка у срп ским
основ ним шко ла ма, а за хва -
љу ју ћи ње го вом за ла га њу у
Пан че ву је 1874. го ди не осно -
ва на Срп ска ви ша де во јач ка
шко ла.

Успе шно се ба вио и адво ка -
ту ром у Пан че ву и био це њен
по струч но сти и лич ном по -
ште њу. Због сво је обра зо ва но -
сти, пре фи ње но сти, еле ган ци -
је, те пле ме ни тог и не се бич -
ног ка рак те ра Пан чев ци су га
зва ли „док тор свих вр ли на”.

Ка са пи но вић је остао не -
же ња, иа ко се зна ло да је за -
љу бљен у Со фи ју, кће р ку про -
те Ва се Жив ко ви ћа, ко ја се
ка сни је уда ла за бе о град ског

ин же ње ра и ар хи тек ту
Мар ка Жив ко ви ћа.

Умро је у ду бо кој ста -
ро сти, као за слу жни
углед ни гра ђа нин,
1922. го ди не у род -
ном Пан че ву.

Парк у цен тру
гра да кра си ње го ва

би ста.

Кућа у којој је живео Светислав Касапиновић

Јан ко Бар јак та ро вић
Са жи вот не сце не си шао је при -
ма ри јус др Јан ко Бар јак та ро вић.
У пан че вач ком здрав ству оста вио
је не из бри сив траг и због то га ће
га се ње го ве ко ле ге и број ни па -
ци јен ти се ћа ти с по што ва њем.

Ро ђен је 26. ав гу ста 1937. у Но -
вом Па за ру. Сту ди је ме ди ци не
за вр шио је 1964. године у Бе о -
гра ду. Во ђен ср цем, од лу чио је
да свој жи вот ни пут на ста ви у
Пан че ву, где се оже нио сво јом
ко ле ги ни цом док тор ком Мир ја ном Да ви до вић. Спе ци ја -
ли за ци ју ин тер не ме ди ци не за вр шио је 1974, а ужу спе -
ци ја ли за ци ју из кар ди о ло ги је 1978. го ди не на Ме ди цин -
ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

За у век ће оста ти за пам ће но да је 1977. го ди не у Оп штој
бол ни ци Пан че во на Ин тер ном оде ље њу офо р мио Ко ро -
нар ну је ди ни цу, што је за оно вре ме био из у зе тан и ве ли ки
на пре дак у ле че њу нај те жих кар ди о ло шких па ци је на та.

За хва љу ју ћи струч но сти и ор га ни за ци о ним спо соб но -
сти ма, док тор Јан ко Бар јак та ро вић био је ви ше го ди на
ди рек тор Оп ште бол ни це Пан че во, а по том по моћ ник
ди рек то ра Здрав стве ног цен тра „Ју жни Ба нат”. Пра тио је
са вре ме на до стиг ну ћа и уче ство вао на мно гим до ма ћим
и ино стра ним на уч ним ску по ви ма, где је пре зен то вао
сво је ра до ве, а об ја вио их је укуп но се дам де сет два.

Зва ње при ма ри ју са до био је 1982. го ди не. Пре го ран док -
то ров рад и ан га жо ва ње, по ред ње го вих ко ле га и па ци је на -
та, пре по зна ла је и ши ра дру штве на за јед ни ца, па је 1993.
за вре део та да шње нај ви ше оп штин ско при зна ње – Ок то -
бар ску на гра ду, на ко ју је био вр ло по но сан. Же ле ћи да
одр жи кон такт са стру ком, на кон пен зи о ни са ња је ви ше го -
ди на ра дио као про фе сор у Сред њој ме ди цин ској шко ли
„Сте ви ца Јо ва но вић”. Свој рад ни век за вр шио је 1997. го -
ди не на по зи ци ји са вет ни ка ди рек то ра Здрав стве ног цен -
тра, а овај свет на пу стио је 22. ав гу ста 2020. го ди не.

Веч на му сла ва и хва ла!

IN ME MO RI AM

НАШ ГОСТ: СИ НИ ША ВЕЉ КО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР СТРЕ ЉАЧ КЕ ДРУ ЖИ НЕ „ПАН ЧЕ ВО 1813”

ЖИ ВОТ У МА ГИЧ НОМ ТРО У ГЛУ
УЛИ ЦА ДР СВЕ ТИ СЛА ВА КА СА ПИ НО ВИ ЋА

Док тор свих вр ли на

ПРИ ЗНА ЊЕ ЕВРОП СКЕ СТРЕ ЉАЧ КЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ

Мно го то га је Си ни ша дао

стре љач ком спор ту у Ср би ји.

Го то во це лог се бе.

– Мо јих че тр де се так ко ле га

из СД-а „Пан че во 1813” и ја,

од мах на кон бом бар до ва ња,

на пра ви ли смо нај ве ћу стре -

ља ну на Бал ка ну, са 60 стре -

љач ких ме ста, у Цр ве ном ма -

га ци ну. Од 2000. до 2008.

сва ке го ди не смо ор га ни зо ва -

ли пр вен ства Ср би је и Вој во -

ди не у ви ше ка те го ри ја, рад -

нич ка и школ ска пр вен ства и

дру жи ли се. Та да смо има ли

37 стре љач ких су ди ја, а ја

сам по ло жио за ин тер на ци о -

нал ног су ди ју и од та да оба -

вљам функ ци ју тех нич ког де -

ле га та. Успе шно смо спро -

вели два европ ска пр вен ства

у ди сци пли ни 300 ме та ра пу -

шком ве ли ког ка ли бра (2005.

и 2011) на стре ли шту у ка сар -

ни „Сте ви ца Јо ва но вић”, ко је

сам с ко ле га ма адап ти рао у

про ле ће 2005. го ди не, по сле

пет ме се ци не пре кид ног ра -

да. На оба сам био шеф стре -

ли шта, с на шом су диј ском

еки пом ко ја је по сао оба ви ла

без гре шке, па и шеф про то -

ко ла це лог Пр вен ства Евро -

пе, за шта сам до био и при -

зна ње Европ ске стре љач ке

кон фе де ра ци је. Та да смо и

на стре ли шту Ко ви ло во спро -

ве ли и два пр вен ства Бал ка -

на, па и Свет ски куп 2010. го -

ди не, на ко јем сам био шеф

про то ко ла, а ра ди ло је и де се -

так на ших су ди ја. Би ли смо у

то вре ме нај ја чи као тим и ве -

о ма успе шни на так ми че њи -

ма; уз од лич ну са рад њу с

тре не ром Ива ном Ма ној ло ви -

ћем, Та ша на Бо га ти нов ски је

осво ји ла брон за ну ме да љу у

га ђа њу ма ло ка ли бар ском пу -

шком на Пр вен ству Евро пе у

Ко ви ло ву, а по ред ње у ре -

пре зен та ци ји су би ли и: Ти ја -

на Ко ла рик, Га бри ел Да у то -

вић, Ву ка шин Јо си по вић, Ми -

ли ца Сре те но вић и на рав но

Де јан Пе шић, ко ји је др жао

чак се дам ју ни ор ских ре кор -

да, а и да нас је ве о ма успе -

шан се ни ор – по но сно ка же

Вељ ко вић.
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По тру ди те се да не бу де те
пре ви ше бр зо пле ти у до но ше -
њу од лу ка, по го то во ако су
оне ве за не за ста ри је чла но -
ве по ро ди це. На по слу са гле -
дај те си ту а ци ју и из дру гог
угла.

Ако сте сло бод ни, пред ва ма
је за ни мљи ва аван ту ра. Због
ло ши је ко му ни ка ци је мо гу ћи
су ма њи про бле ми за Ва ге
ко је ра де у ме ди ји ма. Кон -
цен тра ци ја вам је на ни ском
ни воу.

Не ус кра ћуј те парт не ру мо -
гућ ност да вам по мог не да
пре бро ди те овај те жак пе ри -
од. За ра ђу је те ма ње не го
што тро ши те. Об у здај те се,
јер вам пре ти фи нан сиј ски
ко лапс.

Мо же те оче ки ва ти по вољ ну
по слов ну при ли ку. Има те по -
др шку ути цај не осо бе. Во ди те
ра чу на да се не ка не при јат -
ност не ис пре чи у ва шој ве зи
и по гор ша кли ма ве од но се.

Пред ва ма су из у зет но по -
вољ не по слов не по ну де. До -
бро из ва гај те ко ме ће те се
при кло ни ти. У по ро ди ци вам
пред сто ји леп пе ри од и мо гу -
ће је ве ли ко по ро дич но
славље.

Ове сед ми це ће те пре те ри ва -
ти у све му: у љу ба ви, је лу,
пи ћу, за ба ва ма, али и сва ђа -
ма. Ма ло се уме ри те јер
парт нер не ће има ти бес крај -
но стр пље ње. По сло ви вам
до бро иду.

Из не на ди ће вас по зив ста рог
знан ца за из ла зак. По сло ви
тре нут но ми ру ју, али ва ши
пла но ви има ју све пре ди спо -
зи ци је да се у ско рој бу дућ -
но сти оства ре. Кон так ти са
стран ци ма.

Ка да на у чи те ка ко да се за у -
ста ви те, пре пре ке и од ла га -
ња би ће иза вас, али и по др -
шка са рад ни ка ће би ти отво -
ре ни ја и ди рект ни ја. Раз го ва -
рај те с парт не ром, јер вам се
не ко ме ша у ве зу.

Осе ћа те да сте пре за си ће ни
на по слу и хит но вам је по -
тре бан кра ћи од мор, али тре -
ба и да раз ми сли те о по слов -
ној по ну ди ко ју сте не дав но
до би ли. Парт нер вас у све му
по др жа ва.

По ро ди ца и при ја те љи вр ше
при ти сак на вас да се по ми -
ри те са ста рим парт не ром,
али то је ваш жи вот, па и од -
лу ка не ка бу де ва ша. За не -
ма ру је те по сло ве па се за ви -
дљив ци ра ду ју.

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)

Во ди те ра чу на да не бу де те
пре ви ше по хлеп ни, јер вам
се све мо же рас пр ши ти као
ме хур од са пу ни це. По ма ло
сте не си гур ни у сво ја осе ћа -
ња пре ма парт не ру, али не
жу ри те.

Ва ше ре ак ци је су ениг ма за
парт не ра. Јед но став но не мо -
же да вас пра ти. Об у здај те
ма ло свој его. Са рад ни ци
вам за ви де на ефи ка сно сти,
али има те по др шку прет по -
ста вље них.
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Исто риј ске чи ње ни це ни су ни -
шта дру го не го по твр да веч ног
сме њи ва ња слич них про це са. А
о њи ма су љу ди че сто во ди ли
днев ни ке, чу ва ли пре пи ске, сла -
га ли успо ме не у ку ти је, фиоке...
– „бе ле жи ли су вре ме” у бор би
пам ће ња про тив за бо рава.

Стра хи ња Ата нац ко вић, при -
ме ран ђак из Али бу на ра, ко ји
је пре го то во јед ног ве ка по ха -
ђао шко лу у Бе о гра ду, на шој
Град ској би бли о те ци је та ко
по кло нио сво је ђач ке књи жи -
це. Ра ди ле пог се ћа ња и ожи -
вља ва ња про шлог вре ме на, вла -
сник ових до ку ме на та ми слио
је и на сво ја по ко ле ња. Оста -
вио нам је до ку мен те о свим
оба ве за ма он да шњег до бр ог ђа -
ка, и све то ле по сто ји у овом
та на ном џеп ном из да њу.

Књи жи це из 1934, 1938. и
1941. го ди не, то јест из пр вог,
че твр тог и сед мог раз ре да гим -
на зи је овог уче ни ка, жи во осли -
ка ва ју оно вре ме и при ли ке у
шко ла ма. Тре ба има ти на уму
да пр ва че ти ри раз ре да гим на -
зи је од го ва ра ју да на шњим ви -
шим раз ре ди ма основ не шко -
ле, а да је „ви ша гим на зи ја”,
од пе тог од осмог раз ре да, оно
што ми да нас на зи ва мо сред -
њом шко лом.

Фран цу ски и фи ло зо фи ја

Ре ци мо, ђач ка књи жи ца тих
го ди на сма тра ла се ве о ма ва -
жним до ку мен том. Слу жи ла је
уме сто лич не кар те и њо ме су
уче ни ци по твр ђи ва ли свој
иден ти тет. „Уче ник је ду жан
стал но но си ти са со бом сво ју
ђач ку књи жи цу и на зах тев сва -
ке вла сти по ка за ти је ра ди ле -
ги ти ми са ња”, пи ше у овом
доку мен ту.

Имао је шест ча со ва то ком
пет рад них да на у не де љи. Као
што се ми чу ди мо пред ме ту
„срп ско хр ват ски је зик” ко ји су
има ли на ши ро ди те љи, та ко
они мо гу да из ви ју обр ве кад
про чи та ју да је овај ђак из Али -
бу на ра у Кра ље ви ни Ју го сла -
ви ји имао ча со ве „срп ско хр ват -
ско-сло ве нач ког је зи ка”. Оста -
ли ње го ви пред ме ти би ли су

фран цу ски, ма те ма ти ка, на црт -
на ге о ме три ја, пи са ње, цр та ње
и пе ва ње (да нас се то зо ве ли -
ков на и му зич ка кул ту ра), за -
тим гим на сти ка и руч ни рад.

По што је ове на у ке успе шно
са вла дао, у ви шим раз ре ди ма
до био је и ве ро на у ку, исто ри -
ју, зе мљо пис, при ро до пис, фи -
зи ку, хе ми ју, хи ги је ну, умет -
ност и шта дру го не го осно ве
фи ло зо фи је, од ко јих на рав но
све и по чи ње.

Али он да шња ђач ка књи жи -
ца, по ред оце на из ових пред -
ме та, са др жа ла је и пра ви ла ле -
пог по на ша ња, да би ђак из ра -
стао у ис прав ног чо ве ка. Његов

родитељ или ста ра тељ је сво јим
пот пи сом по твр ђи вао ко ли ко се
уче ник др жао ових пра ви ла.

Мо жда је бо ље уме сто „пра -
ви ла ле пог по на ша ња” на пи са -
ти „ђач ки за кон”, јер су упут -
ства за ђа ке, пра ви ла и про пи -
си би ли раз де ље ни на чла но ве,
као у пра вом за кон ском ак ту.

Та ко, на јед ном ме сту се ка -
же: „Уче ни ци се мо ра ју вла да -
ти, у шко ли и ван ње,
она ко ка ко
до ли ку је
вас пи та -
ној омла -
ди ни и
кло ни ти се
све га што
би би ло
штет но по
њ и  х о в
углед, здра -
вље и до сто јан -
ство”, а у на став ку:
„Ста ри ји уче ни ци тре ба у
ово ме да слу же за углед
млађима”.

На гла ша ва се да је нај ва жни -
је да „уче ни ци увек го во ре исти -
ну и да су ис кре ни, скром ни,
па жљи ви и љу ба зни пре ма сва -
ко ме”, а раз лог је јед но ста ван:

„Ла га ње, пре тва ра ње и не ис -
кре ност ни су до стој ни уче ника”.

Тај на успе ха је про ста: „Ду -
жност је уче ни ка да сво је по -
сло ве свр ша ва ју тач но и на вре -
ме, да ра де са ве сно и са љу ба -
вљу, јер са мо та кав рад но си у
се би за до вољ ство и во ди на -
прет ку”.

Без улеп ша ва ња ли ца

Здрав дух тре ба да је у здра -
вом те лу, одав но се зна ло...

„Уче ни ци тре ба да па зе на
чи сто ту те ла и оде ла, јер је чи -
сто та пр ви услов здра вља, а чу -
ва ње здра вља јед на је од пр вих
ду жно сти, сто га уче ник не 

сме дола зи ти у шко лу пр љав,
поцепан, не у ми вен и
неочешљан...”

Шта ли би он да шњи ђа ци ка -
за ли да ви де са да шње „ко ле -
ге”!? Јер, та да је би ло про пи -
са но: „Оде ло уче ни ко во мо ра
би ти увек уред но и скром но, и
мо ра у све му од го ва ра ти школ -
ским про пи си ма о оде ва њу уче -
ни ка (школ ске ке це ље, ка пе и

др.). За бра ње на је
упо тре ба сред -
ста ва за улеп ша -
ва ње ли ца, као
и но ше ње свих
н е  п о  т р е б  н и х
укра са...”

Мо жда да нас
зву чи не ве ро -
ват но, али је он -
да за и ста та ко
било!

Ни ово не зву -
чи мно го са вре ме -

но: „Ду жност је уче ни -
ка да из ме ђу се бе не гу ју дру -
же љу бље, да су па жљи ви и тр -
пе љи ви је дан пре ма дру го ме.
Ако би се ме ђу уче ни ци ма де -
си ле раз ми ри це, тре ба да се
тру де да их са ми от кло не на
леп дру гар ски на чин; а ако то
ни је мо гу ће, да се обра те школ -
ској вла сти... За на не се ну увре -
ду уче ник не сме сам се би при -
ба вља ти за до во ље ње”.

Као што се  да нас раз ред не
мо же за ми сли ти без ре да ра, та -
ко ни је мо гао ни оне дав не
1934. го ди не. Али њи хов спи -
сак оба ве за био је ду жи: по ред
при ја вљи ва ња из о ста на ка, про -
ве ре школ ског при бо ра, про -
ве тра ва ња учи о ни ца, њи хов за -
да так је био и да чи та ју мо ли -
тву пред по че так пр вог и на
свр шет ку по след њег ча са!

Мо ра се при зна ти да се он да
ви ше др жа ло до ре чи!

Ро ди те љи или ста ра те љи су,
та ко, мо гли да прав да ју из о -
стан ке у слу ча ју бо ле сти. Ле -
кар ско уве ре ње до но си ло се са -
мо у из у зет ним слу ча је ви ма –
ако су школ ске вла сти сум ња -
ле у пре ва ру... А са из о стан ци -
ма ни је би ло ша ле, па су та ко
и „днев ни и по лу днев ни из ле -
ти (екс кур зи је)” би ли оба ве зни,
а из о стан ци с њих ра чу на ли су
се као из о стан ци са ча со ва.

По ли ти ка из ба че на из
учио ни ца

Да би де те по ста ло чо век, шко -
ла је за бра њи ва ла „кар та ње,
коц ка ње, за ду жи ва ње, тр го ва -
ње, пу ше ње”, али и „ску пља ња

нов ца ма за ка кву свр ху без до -
пу ште ња школ ске вла сти”!

Што се по ли ти ке ти че, ђа ци
ни су мо гли да са зи ва ју збо рове,
да об ја вљу ју сво је са ста ве или
да по кре ћу и уре ђу ју ли сто ве
са мо и ни ци ја тив но. „Одо бре -
ним ђач ким дру жи на ма до пу -
шта се рад са мо у школ ској
згра ди и под над зо ром школ -
ске вла сти.” Што је си гур но,
си гур но је! Под се ти мо, то је
вре ме пре ви ра ња и ја ча ња со -
ци јал них и ле вих по кре та и
пар ти ја, и цео др жав ни апа рат
био је упрег нут у су зби ја ње
кому ни зма!

Те ле ви зиј ски про гра ми и
фил мо ви да нас има ју озна ку
12+ и 18+, ко ја су ге ри ше са -
др жа је не при ме ре не на зна че -
ном уз ра сту. У оно вре ме ства -
ри су би ле јед но став ни је:

„Без одо бре ња школ ске вла -
сти уче ни ци ма је за бра ње но
по хо ди ти: по зо ри шне, би о скоп -
ске, цир ку ске и дру ге прет ста -
ве, свад бе и днев не за ба ве с
игран ка ма. Уче ни ци ма је за -
бра ње но по се ћи ва ње свих ноћ -
них за ба ва с игран ка ма.”

Али по што је мла дост тра -
жи ла сво је, игран ке, од но сно
жу ре ви, ор га ни зо ва ни су у са -
мим шко ла ма. На рав но, без ал -
ко хо ла и под стро гим над зо -
ром де жур них про фе со ра.

Озбиљ не ка зне

На рав но, и он да и са да зна ло
се да су пра ви ла по на ша ња са -
мо спи сак ле пих же ља уко ли -
ко се за њи хо во не по што ва ње
не из ри чу ка зне. Као и са да,
нај бла же су би ле уко ри ра зних
ни воа. Али то ни из да ле ка ни -
је би ло све. По сле уко ра су
сле ди ли:

„Уда ље ње за јед ну школ ску
го ди ну по од лу ци ди рек то ро -
вој, а на пред лог раз ред ног
ве ћа. Та кав се уче ник не мо -
же упи са ти те го ди не ни у 
јед ну сред њу шко лу у истом
ме сту.”

„Ис кљу че ње из свих сред њих
шко ла у то ме ме сту за јед ну
или две школ ске го ди не, по од -
лу ци на став нич ког са ве та, ко -
ја се до но си ве ћи ном гла со ва.”

„Из гна ње из свих сред њих
шко ла у Кра ље ви ни, с пра вом
или без пра ва на по ла га ње при -
ват ног ис пи та, по од лу ци нај -
ма ње две тре ћи не при сут них
чла но ва на став нич ког са ве та.”

И он да, као и са да, од ђа ка и
њи хо вих ро ди те ља тра жи ло се
да да ју па ре за ра зно ра зне да -
жби не: школ ске 1938/1939. го -
ди не пла ћа ло се за здрав стве -
ни фонд 20 ди на ра, за за јед ни -
цу до ма и шко ле – 24, за под -
мла дак Цр ве ног кр ста – че ти -
ри, го ди шњи из ве штај – 10...
Све у све му, на при зна ни ци о
це ло куп но пла ће ној шко ла ри -
ни, с још не ким пла ћа њи ма,
пи са ло је 150 (сто пе де сет ди -
на ра). По ре ђе ња ра ди, днев не
но ви не ко шта ле су ди нар, па
се не ко по ре ђе ње с да на шњим
це на ма мо же из ве сти ако се
ове број ке по мно же са 40, ко -
ли ко но ви не ко шта ју да нас.

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 -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Из ба че ни штен ци
Не ки не чо век из ба цио је ових
пет пре слат ких ма ли ша на тик
по ред про мет ног пу та у Ска дар -
ској ули ци на Kудељарском на -
си пу. Ни је ни по ку шао да их
удо ми, већ их је оста вио на ми -
лост и не ми лост су ро вом све ту.

Ве ро ват но би уги ну ли да ни -
су пре ба че ни ма ло да ље од пу -
та, али ни та мо ни су си гур ни,
бу ду ћи да има дру гих па са и са -
о бра ћај их ве о ма угро жа ва.

Би ли су ве о ма упла ше ни, а са да су ку ди ка мо опу ште ни ји
и раз и гра ни ји. Сре ћом, је дан од њих је већ удо мљен, а за ин -
тер со ва ни за пре о ста ла че ти ри „слат ки ша” мо гу да се ја ве на
те ле фон 064/861-22-29.

То пи
Овај ма ли ша је про на ђен из ме ђу
две пру ге на по чет ку Ска дар ске ули -
це, не да ле ко од то пла не ко ја се на -
ла зи по ред не ка да шње пи ва ре. То -
пи је уне зве ре но тр чао по пу ту и за
дла ку из бе гао да га не уда ри воз.

У пи та њу је ве сео муж јак, стар го -
ди ну да на; од ра стао је и ста сао за но ви по че так у не чи јем си -
гур ном до му.

Очи шћен је од гли ста, бу ва и кр пе ља, а обез бе ђе на му је и
бес плат на ка стра ци ја, док се све дру го мо же са зна ти на број
те ле фо на ý061/175-96-ý92.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на имејл адре си
ljubimci.pancevo@gmail.com. Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног

пса или ште не, ра сног или ме шан ца, или је жи во ти њу из гу био,
требало би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.

На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља за цео живот!

Испа да да је он да шњих 150 ди -
на ра би ло као да нас 6.000. И
он да и да нас, за обич не љу де –
до ста!

Шта је шко ла тра жи ла 
од ро ди те ља

Ја сно и гла сно: „Здрав од нос
из ме ђу шко ле и до ма мо же по -
чи ва ти са мо на чи стој и пу ној
исти ни. Ма да у пр ви мах не -
ви дљи во, зло се спре ма са мо -
ме уче ни ку, ако дом не го во ри
шко ли отво ре но пу ну и чи сту
исти ну о сви ма ње го вим осо -
би на ма а на ро чи то ма на ма и
не до ста ци ма, ако дом ма ко ји
ње гов по сту пак или при кри ва
или из вр ће или ту ма чи у ње го -
ву ко рист.”

По ред оба ве за ђа ка, шко ла
је про пи са ла и оба ве зе ро ди те -
ља или ста ра те ља:

„Ста ра лац мо ра да бу де тач -
но упо знат са рас по ре дом ра да
у шко ли, и да у сва ком тре нут -
ку зна где се ње гов уче ник
налази ван шко ле, и он да ка да
из ла зи у шет њу или на игру.”

Осим овог, „ста ра лац сва ко -
га да на раз го ва ра с уче ни ком о
све му што је уче ник у шко ли
опа зио, ви део, чуо, на у чио” и
мо ра да па зи да „уче ник ни кад
не ма при се би но ва ца ко ји ма
би рас по ла гао по сво ме на хо -
ђе њу, не по ла жу ћи ни ко ме ра -
чу на”. Та ко ђе, ро ди тељ мо ра
да па зи да „уче ник, сем сво јих
школ ских књи га, сме чи та ти
са мо књи ге ко је му је шко ла

пре по ру чи ла или по ње го ву из -
бо ру одо бри ла, или књи ге чи ју
по у зда ну вред ност по зна је сам
ста ра лац уче ни ков, а да не сме
чи та ти днев не ли сто ве, јер они
ни су на ме ње ни де ци и мла ди -
ћи ма већ зре лим љу ди ма, ко ји
уме ју до бро раз ли ко ва ти вред -
ност здра вих или бо ле сних по -
ја ва у дру штву ко је јав ност ре -
ги стру је”.

А кад је по на ша ње ђа ка у пи -
та њу, упо зо ре ња и пра ви ла ни -
кад до ста. Од он да шњих, ре -
кли би смо да нас: ти неј џе ра,
оче ки ва ло се:

• да „уче ник бу де скро ман –
јер скром ност зна чи ра зум ност
и ја сну свест о бес крај ном по -
љу људ ско га не зна ња”;

• да „бу де уз др жљив и са вла -
ђу је афе кат – јер је то пр ва од -
ли ка кул тур ног чо ве ка и зна чи
сна гу”;

• да „пре ко ње го вих уса на
ни ка да не пре ђе ру жна или ска -
рад на реч – јер псов ка сра моти
и по ни жа ва чо ве ка и на род ко -
ме он при па да”;

• да „увек по слу ша глас са -
ве сти – јер је коб но оглу ши ти
се о бо жан ски глас у на ма”.

И он да, као и да нас, ви ди мо
из овог је дин стве ног до ку мен -
та, ста ри ји су од де це тра жи ли
да бу ду бо ља од њих од ра слих!

Али ви ди мо и то да свет ни -
је про пао за то што де ца ни су
испу ни ла све њи хо ве же ље и
зах теве!

Је ле на Ка та на

КА КВЕ СУ БИ ЛЕ ОБА ВЕ ЗЕ УЧЕ НИ КА ПРЕ ОСАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

ЗА БРА НЕ, ЗА БРА НЕ, И УЗА ЛУД НИ СА ВЕ ТИ



На шим су гра ђа ни ма
чак три на ест ме да ља

Сјај на ат мос фе ра 
у ти му

Ве слач ка ре га та „Вој во ди на
опен”, ко ја се ујед но бо ду је и
за Пр вен ство Вој во ди не, одр -
жа на је про шлог ви кен да на
Па ли ћу. У ге не рал ном пла -
сма ну ВК Та миш је осво јио
дру го ме сто, с 13 од лич ја. Шест
злат них, три сре бр не и че ти -
ри брон за не ме да ље до не ли
су ве сла чи овог клу ба у сво је
Пан че во.

Кон ку рен ци ја је би ла из у зет -
но ја ка јер су уче ство ва ли сви
ве слач ки клу бо ви из Ср би је, а
ВК Та миш је на сту пио с ре -
корд ним бро јем так ми ча ра у
свим ди сци пли на ма, од пи о -
ни ра до се ни о ра.

Же тву злат них ме да ља за по -
чео је наш про сла вље ни ре пре -
зен та ти вац Ми лош Ста но је вић,
ко ји је до ми ни рао у ла ком и
те шком ски фу, као и у ла ком
дубл-ску лу с мла дим и пер -
спек тив ним пан че вач ким ка -
де том Не ма њом Ба др љи цом.
Не ма ња је зби ру ме да ља до дао
и сре бро у скул-че твер цу, у ком -
би на ци ји с ВК-ом Гра фи чар, и
брон зу у ски фу за ка де те у нај -
ја чој мо гу ћој кон ку рен ци ји од
18 ча ма ца.

Пи о нир ски че тве рац-скул ко -
ји су чи ни ли: Ми хај ло Мар ко -
вић, Ог њен Ви де нов, Пе тар Пе -
рић и Мар ко Јан чи кин на свом
пр вом на сту пу у овом са ста ву
оки тио се злат ном ме да љом.

Пр ви дан так ми че ња тро фе -
ји ма су за вр ши ли Мар ти на
Герст нер у ди сци пли ни скиф за
пи о нир ке и Бо јан Си мић у ски -
фу за ла ке се ни о ре, ко ји су се
оки ти ли брон за ним од лич ји ма.

Дру гог да на, по твр ђу ју ћи свој
рас ко шан та ле нат, пи о нир ски
дубл-скул у са ста ву Ми хај ло

Мар ко вић и Пе тар Пе рић осво -
јио је нај вред ни ји тро феј. У ис -
тој тр ци је уче ство вао и дубл-
скул ко ји су чи ни ли Ог њен Ви -
де нов и Мар ко Јан чи кин. Ови
де ча ци су за слу жи ли брон за не
ме да ље.

Де вој ке из Та ми ша у че тве -
рац-ску лу за пи о нир ке: Мар та
Стан чић, Те о до ра Дан гу бић,
Ан ђе ла Зенг и Мар ти на Герст -
нер по ка за ле су сво ју бор бе -
ност и упор ност и осво ји ле ти -
ту лу ви це шам пи о на Вој во ди -
не. Же тву ме да ља су за вр ши ли

Ми лош Ста но је вић, Ми лош Ба -
др љи ца, Бо јан Си мић и Не ма -
ња Ба др љи ца, ко ји су у че твер -
цу за се ни о ре осво ји ли злат ну
ме да љу.

Еки пу Та ми ша су пред во ди -
ли мла ди тре не ри Ог њен Ма -
ти је вић и Иг њат Ра до ва но вић,
ко ји су уз по моћ пре ка ље ног
аса Ми ло ша Ста но је ви ћа, ка -
пи те на еки пе, ус пе ли да на -
пра ве из у зет ну так ми чар ску ат -
мос фе ру ме ђу ве сла чи ма, што
је ре зул ти ра ло осва ја њем не -
ве ро ват них три на ест ме да ља.

СПОРТ
Петак, 4. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ВЕ СЛА ЊУ

ТА МИШ „ПРЕ ПЛА ВИО” ПА ЛИЋ КО ЈЕ ЗЕ РО

Раг би сти Ди на ма 1954 пре тр -
пе ли су по раз у Пр вој ли ги Ср -
би је, и то од ак ту ел ног пр ва ка
др жа ве Пар ти за на. Утак ми ца
ко ја је отво ри ла је се њи део се -
зо не оправ да ла је оче ки ва ња
по кло ни ка игре с ја ја стом лоп -
том.

Пар ти зан је сла вио по бе ду
над мла дом еки пом Ди на ма
1954, с ре зул та том 60:12. По -
пу лар ни пан че вач ки „ди вљи ве -
пр о ви” до бро су се др жа ли у
пр вом по лу вре ме ну, у јед ном
тре нут ку су при шли на са мо
се дам по е на за о стат ка, али ни -
су има ли до вољ но сна ге и ис -
ку ства да одр же ри там из првог
де ла и у на став ку утак ми це.

Пар ти зан је бр зо по вео са
12:0, Ди на мо 1954 је сма њио
пре ко Алек сан дра Кр кљу ша на
12:5, али „цр но-бе ли” су у

настав ку ме ча по ка за ли због
че га су шам пи о ни.

Све што су Пан чев ци ус пе ли
да учи не, је сте Во шти ћев есеј

у 57. ми ну ту и Та ти ће ва тран -
сфор ма ци ја за сма ње ње ре зул -
та та на 55:12. У по след њим тре -
ну ци ма ме ча Пар ти зан је сти -
гао до ко нач них 60:12.

Ди на мо 1954 играо је у са -
ста ву: Вид Пе јо вић, Вла ди мир
Ам бруш, Бо јан Не шић, Сте фан
Дра ми ћа нин, Да вид Пал, Сте -
фан Ми лев ски, Ми лан Кр не -
тић, Пе тар Хи нић, Ни ко ла
Адви гов, Ни ко ла Та тић, Ду шан
Га ври ло вић, Алек сан дар Кр -
кљуш, Ва ња Цве та но вић, Иван
Во штић, Алек са Кри шан и Ва -
лен тин Шу ша.

На ред ног ви кен да „ди вљи ве -
пр о ви” до че ку ју еки пу бе о град -
ског Ра да.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ШАМ ПИ ОН ЈАК ЗА „ДИ ВЉЕ ВЕ ПР О ВЕ”

Уме сто да го сто ва ње Же ле зни -
ча ра у Чач ку, у тре ћем ко лу
Пр ве ли ге Ср би је, бу де још је -
дан меч ко ји ће ући у клуп ску
ар хи ву као ве ли чан ствен до -
га ђај, на по нос свих оних ко ји
су се бе утка ли у ве ли ки успех
и успон овог спорт ског ко лек -
ти ва, пре тво ри ло се у пра ву
мо ру.

Тре ба ло је да то бу де још је -
дан пра зник фуд ба ла, јер је пан -
че вач ки „Же ља” од ме рио сна ге
с ре но ми ра ним ри ва лом, не ка -
да шњим су пе ли га шем, а утак -
ми ца је од и гра на на ле пом фуд -
бал ском зда њу крај Мо ра ве, под
све тло шћу ре флек то ра. Али...
На жа лост љу би те ља фуд ба ла у
Пан че ву, уме сто по лепом, овај

су срет ће оста ти упам ћен по не -
схва тљи вим, по чет нич ким гре -
шка ма по је ди них фуд ба ле ра „ди -
зел ке” из Пан че ва: Бо рац 1926
– Же ле зни чар 2:1 (1:0).

До ма ћи тим је у пр вом по -
лу вре ме ну био знат но до ми -
нант ни ји и пра ва је сре ћа што
је по сти гао са мо је дан по го -
дак. Цен тар фор Ча ча на Ан дри -
ја Рат ко вић про пи сно се обру -
као про ма ша ји ма...

У на став ку су сре та је при ка -
за но мно го бо ље из да ње Же ле -
зни ча ра. Из вр ше не су из ме не
ко је су до не ле бо љи так у игри,
па је из гле да ло да ће Бо рац би -
ти ка жњен за сво је про ма ша је
и да ће утак ми ца до би ти дру -
га чи ји ток. По сле јед не сјај не

ак ци је Лу ке Сто ја но ви ћа и
Мило ша Са ва но ви ћа „ди зел ка”
је из јед на чи ла на вре ме, у 63.
ми ну ту, а стре лац по гот ка био
је сјај ни Са ва но вић, нај бо љи
фуд ба лер Же ле зни ча ра, ко ји је
та ко по сти гао и свој тре ћи гол
од по чет ка шам пи о на та.

И ка да се учи ни ло да су Пан -
чев ци пре у зе ли ини ци ја ти ву,
да има ју сна ге и за пот пу ни
пре о крет, усле ди ла је још јед -
на по чет нич ка гре шка у од бра -
ни, баш као и у пр ва два ко ла.
Та ко су Ча ча ни јед ну по клон-
лоп ту пре тво ри ли у вред ну по -
бе ду и ве ли ко сла вље, а Пан -
чев ци ма оста ви ли бри гу.

Же ле зни чар је играо у са -
ста ву: Кне же вић, Јан ку лов

(Стани ми ро вић), Да шић (Сто -
ја но вић), Плав шић, Ра ди во је -
вић (Ко ва че вић), Н. Мар ко вић,
Зо ри ца (Ста нић), Ми тро вић,
Јо ва но вић (Пе тро вић), Л. Мар -
ко вић и Са ва но вић.

По сле три одр жа на ко ла у
Пр вој ли ги Ср би је Же ле зни -
чар и да ље има са мо је дан
бод. При ли ку да по пра ви свој
бо дов ни сал до има ће у пе так,
4. сеп тем бра, ка да ће на СЦ-у
„Мла дост”, од 16.30, уго сти -
ти Зе мун. Би ће то још је дан
ду ел пан че вач ке „ди зел ке” с
не ка да шњим су пер ли га шем,
али због епи де ми о ло шке 
си ту а ци је у зе мљи пу бли ци
не ће би ти до зво љен улаз на
три би не.

ФУД БАЛ СКА ПР ВО ЛИ ГА ШКА ПА НО РА МА

ПО ЧЕТ НИЧ КЕ ГРЕ ШКЕ ОД НЕ ЛЕ БОД(ОВЕ)

ЈУ НИ ОР СКО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

ТРО ФЕ ЈИ ЗА 
АЛЕК СУ И МА РИ ЈУ

У Кру шев цу је про шлог ви -
кен да одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у атле ти ци за ста ри је ју -
ни о ре, на ко ме су за па же не
ре зул та те оства ри ли и так ми -
ча ри пан че вач ког Ди на ма.

Алек са Жи ва нов је по стао
пр вак Ср би је у ба ца њу ко пља,
а до нај сјај ни јег од лич ја сти -
гао је с хи цем од 51,50 ме та -
ра. Иа ко то ни је ње гов нај бо -
љи ре зул тат, с об зи ром на то
да је још увек мла ђи ју ни ор,
овај тро феј има још ве ћу вред -
ност. Љу ди из Ди на ма оче ку -
ју да ће Алек са до би ти и по -
зив се лек то ра за уче шће на
Пр вен ству Бал ка на у Ис тан -
бу лу.

Ма ри ја Мр ке ла је осво ји ла
сре бр ну ме да љу у тр ци на 400
ме та ра, с ре зул та том од 57,53
се кун де. Би ло је то још јед но
до бро из да ње пан че вач ке пи -
о нир ке, ко ја се рав но прав но
так ми чи и са ста ри јим ју ни -
ор ка ма, де вој чи ца ма ко је су
че ти ри го ди не ста ри је од ње.
С об зи ром на то да Ма ри ја
већ две го ди не на сва ком др -
жав ном пр вен ству осва ја тро -
фе је, ве ли ке ам би ци је у ве зи

с њом има и Атлет ски са вез
Ср би је. Ова сјај на атле ти чар -
ка се пла си ра ла и у фи на ле
тр ке на 200 ме та ра, али у до -
го во ру с тре не ром про пу сти -
ла је над ме та ње због уче шћа
у шта фе ти на 4 x 400 ме та ра.

– Ди на мо ће у на ред них
три де се так да на по ка за ти сву
сна гу сво јих атле ти ча ра и уме -
ће њи хо вих тре не ра. Си гур -
ни смо да ће мо би ти пе ти
клуб у Ср би ји, што би био нај -
бо љи пла сман у исто ри ји клу -
ба – ре као је тре нер Љуп чо
Цвет ко ски.

За па жен је био и Стра хи ња
Стев шић, ко ји је био че твр ти
у тр ци на 800 ме та ра, ис тр -
чав ши лич ни ре корд од 1,59
се кун ди. Са мо две де се тин ке
де ли ле су га од ме да ље. Пе то
ме сто је за у зе ла и жен ска шта -
фе та у над ме та њу на 4 x 400
ме та ра, у са ста ву: Ан ђе ла Ки -
ћо вић, Ана ста си ја Мр ке ла,
Ми о на Бр кић и Ма ри ја Мр -
ке ла. Успе шну тр ку је имао и
Ан дре ја Бо жа нић на 800 ме -
та ра, при че му је оства рио
но ви лич ни ре корд од 2,08
ми ну та.



Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 ни -
жу по бе де у Срп ској ли ги гру -
па „Вој во ди на”. По сле не пла -
ни ра ног кик са у Ста рој Па зо ви
мом ци ко је пред во ди тре нер
Жар ко То до ро вић оства ри ли
су две зна чај не по бе де, у ме че -
ви ма про тив ја ких ри ва ла, па
су по но во на са мом вр ху пр -
вен стве не та бе ле.

Дер би тре ћег ко ла, а мо жда
и це ле је се ње по лу се зо не, од и -
гран је 26. ав гу ста на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву. Сна ге су
од ме ри ли, по мно ги ма, глав ни
фа во ри ти за осва ја ње пр вог ме -
ста: Ди на мо 1945 и Рад нич ки
1912 из Сом бо ра. Би ла је то
пра ва пр вен стве на утак ми ца, а
„бр зи воз” ни је устук нуо ни ка -
да су го сти по ве ли. На про тив,
већ до по лу вре ме на ус пео је да
пре о кре не ре зул тат: Ди на мо
1945 – Рад нич ки 1912 3:1.

Тим из на шег гра да играо је у
са ста ву: Ан џић, Ани чић, Ка ран -
фи лов ски, Кр мар, Ах чин, Ан -
дрић (Дри нић), Пе ште рац, Бо -
дло вић, Кр стић, Осман (Ра дова -
но вић) и Злат ко вић (Бра јо вић).

Сом бор ци су по ве ли у 37.
ми ну ту, али са мо 120 се кун ди
ка сни је Игор Ани чић је из јед -
на чио из сло бод ног уда р ца. У
по след њим тре ну ци ма пр вог
по лу вре ме на и Фи лип Пе ште -
рац је по го дио мре жу го сти ју,
па је Ди на мо 1945 на од мор
оти шао с пред но шћу.

По сле три ми ну та игре у дру -
гом по лу вре ме ну по бед ник је
био од лу чен. Не ма ња Злат ковић

је по сти гао евро гол. Шу ти рао
је са два де сет пет ме та ра и лоп -
та је нај пре по го ди ла ста ти ву, а
по том се од би ла у мре жу го -
сти ју и то је би ло – 3:1.

Фуд ба ле ри „бр зог во за” би -
ли су ефи ка сни и про шлог ви -
кен да, ка да су го сто ва ли у Ба -
нат ском Ве ли ком Се лу. Ри вал
је по но во по вео, а он да су Иван
Ка ран фи лов ски и ње го ви са и -
гра чи до да ли гас... Ко за ра –
Ди на мо 1945 2:3.

Го ло ве за еки пу тре не ра Жар -
ка То до ро ви ћа по сти гли су Не -
ма ња Злат ко вић, Игор Кр мар
и Ан дреј Ја ко ва шић.

Овог пу та еки па из на шег
гра да на сту пи ла је у са ста ву:
Ан џић, Ка ран фи лов ски,
Аничић (Ја ко ва шић), Ра до ва -
но вић, Кр мар, Дри нић
(Радоса вље вић), Ан дрић, Пе -
ште рац, Бо дло вић, Кр стић
(Бра јо вић) и Злат ко вић
(Марко вић).

Иду ћег ви кен да у Пан че во
до ла зи Вој во ди на 1928 из Пер -
ле за. Утак ми ца се игра у су бо -
ту, од 16.30, а љу би те љи фуд ба -
ла у Пан че ву оче ку ју на ста вак
по бед нич ке се ри је „бр зог во за”.

СПОРТ
Петак, 4. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Фуд бал

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –ЗЕ МУН
пе так, 16.30

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ВОЈ ВО ДИ НА 1928
су бо та, 16.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Чен та: БА НАТ –МЛА ДОСТ
Стар че во: БО РА Ц–ЈЕ ДИН СТВО
не де ља, 16.30

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –ПОТ ПО РАЊ
Идвор: ПО ЛЕТ –СЛО ГА
Гај: ПАР ТИ ЗАН – СТА РИ ТА МИШ
Хај ду чи ца: ХАЈ ДУ ЧИ ЦА –СТРЕ ЛА

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Ка ча ре во: ЈЕДИНСТВО–МУНДИJАЛ

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Б. Бре сто вац: БУ ДУЋ НО СТ–ЈЕ ДИН СТВО
До ло во: ДО ЛО ВО –ПРО ЛЕ ТЕР

Про шло не дељ ни
резул та ти

Фуд бал

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Ча чак: БО РАЦ 1926 – ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 2:1

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Б. В. Се ло: КО ЗА РА – ДИ НА МО 1945 2:3

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Стар че во: БО РАЦ –КРА ЈИ НА 3:1
С. Цр ња: БУ ДУЋ НОСТ–МЛА ДОСТ 1:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Па влиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 1:0
Ива но во: СТРЕ ЛА – ПАР ТИ ЗАН (У) 2:1
С. Та миш: СТА РИ ТА МИШ – ПО ЛЕТ 2:0
Б. Н. Се ло: СЛО ГА –ПОТ ПО РАЊ 0:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –ПО БЕ ДА 6:2
Уз дин: УНИ РЕА – ЈЕ ДИН СТВО СТЕ ВИЋ 0:1
Пан че во: МУНДИJАЛ – ОМЛА ДИ НАЦ 1927 2:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО 1:2
Де ли бла то: ОМЛА ДИ НАЦ –БУ ДУЋ НОСТ 3:2

Три злат на од лич ја
на нај ја чем до ма ћем
так ми че њу

Пе то стру ки др жав ни
шам пи он

Пан че во та квог мом ка одав но
ни је има ло! Он је истин ски
спорт ски би сер Ср би је, то је
деч ко на ко га спорт ски струч -
ња ци мо ра ју по себ но да обра -
те па жњу. Он је већ са да ве ли -
ки шам пи он!

Наш су гра ђа нин, де вет на е -
сто го ди шњи Сте фан Ми хај лов,
члан АК-а Цр ве на зве зда, оства -
рио је исто риј ски успех, јер је
про шлог ви кен да у Кру шев цу
осво јио три злат не ме да ље на
по је ди нач ном Пр вен ству Ср -
би је у атле ти ци за ју ни о ре до
два де сет го ди на.

Сте фан је пр вог да на так ми -
че ња, у ква ли фи ка ци ја ма, за -
бе ле жио нај бо љи ре зул тат у тр -
ци на 100 ме та ра. Овај из у зет -
ни сприн тер је убе дљи во три -
јум фо вао и у фи на лу, с ре зул -
та том од 10,98 се кун ди, па се
та ко оки тио ти ту лом шам пи о -
на на ше зе мље.

Ни је то би ло све од овог сјај -
ног мом ка. Истог да на, у ве -
чер њим са ти ма, на Атлет ском
ста ди о ну у Кру шев цу, под све -
тло шћу ре флек то ра, Сте фан је
за јед но са сво јим клуп ским дру -
га ри ма из Цр ве не зве зде осво -
јио још јед но нај сјај ни је од -
лич је. Овог пу та то је би ло у
шта фе ти 4 x 100 ме та ра, а „цр -
ве но-бе ли” тим су чи ни ли: Бог -
дан Ви дој ко вић, Урош Ду ба -
јић, Сте фан Ка љуш и Сте фан
Ми хај лов.

У не де љу, 30. ав гу ста, дру гог
да на по је ди нач ног ју ни ор ског
Пр вен ства Ср би је, Сте фа на је
че ка ла тр ка и на 200 ме та ра.

Овај мла дић је знао да би осва -
ја њем још јед ног зла та оства -
рио фан та сти чан успех на нај -
ја чем до ма ћем так ми че њу...
Кон ку рен ци ја је би ла ве о ма ја -
ка, али по пу лар ни Стеф, тај
мир ни деч ко са Стре ли шта, тај
мо мак за ко га ће се тек чу ти и
о ко ме ће се тек пи са ти, ве ро -
вао је у се бе. Знао је да вре ди,
да је, јед но став но, нај бр жи.

У ква ли фи ка ци ја ма је био
нај бо љи у сво јој гру пи, да би у
фи нал ној тр ци, ко ја је по ми -
шље њу мно гих струч ња ка би -
ла јед на од нај бо љих тр ка на
шам пи о на ту, пр ви про шао кроз
циљ, уз но ви лич ни ре корд, ко -
ји са да из но си 22,34 се кун де.

Са да је све ја сно. Нај бр жи
сприн тер у Ср би ји у кон ку рен -
ци ји атле ти ча ра до два де сет
го ди на је – Сте фан Ми хај лов.
Овај мо мак је ове се зо не на -
пра вио исто риј ски успех, јер је
у пет раз ли чи тих сприн тер ских
ди сци пли на осво јио пет злат -

них ме да ља и та ко по стао пе -
то стру ки ју ни ор ски шам пи он
Ср би је, што је мак си ма лан ре -
зул тат ски учи нак јед ног сприн -
те ра на нај ја чим др жав ним так -
ми че њи ма.

Сте фан је зва нич ни ју ни ор -
ски шам пи он Ср би је на 60 ме -
та ра у дво ра ни, за тим у шта -
фе ти 4 x 200 ме та ра у дво ра -
ни, уз на ци о нал ни ре корд, те
пр вак др жа ве на 100 м и 200
ме та ра и у шта фе ти 4 x 100
ме та ра. Ова кав успех јед ног
сприн те ра не пам те ни мно го
ис ку сни ји и ста ри ји спорт ски
рад ни ци, а пи та ње је вре ме на
да ли ће и ка да још не ко на -
пра ви ти ова кав ре зул тат.

Нај сјај ни ја од лич ја у нај по -
пу лар ни јим и нај те жим ди сци -
пли на ма. То за и ста не мо же
сва ко... Сва ка част, мом чи но!

Сте фа ну за две не де ље пред -
сто ји и Пр вен ство Бал ка на у
Тур ској, где ће на сту пи ти као
члан ре пре зен та ци је Ср би је.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗА ХУК ТАО СЕ СРП СКО ЛИ ГА ШКИ КА РА ВАН

„БР ЗИ ВОЗ” НА ПО БЕД НИЧ КОМ КО ЛО СЕ КУ

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕ ЛИ ЧАН СТВЕН УСПЕХ НА ШЕГ МЛА ДОГ СУ ГРА ЂА НИ НА

СТЕ ФАН МИ ХАЈ ЛОВ – 
СПОРТ СКИ ДРА ГУЉ СР БИ ЈЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де2

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

БРОН ЗА ЗА 
МАР КА

Так ми ча ри Атлет ског клу ба Па -
но ни ја би ли су ве о ма ак тив ни
про шлог ви кен да.

Пи о ни ри су се над ме та ли на
Отво ре ном пр вен ству Вој во ди -
не у Но вом Са ду, где су по сти -
гли за па же не ре зул та те.

Нај бо љи ре зул тат је оства -
рио Зан ди Штр каљ у тр ци на
300 ме та ра, с но вим лич ним
ре кор дом од 44,02 се кун де. За -
па же не су би ле и Је ле на Гру ји -
чић и Иси до ра Па вло вић у тр -
ци на 100 ме та ра, као и Ана
Дра го је вић и Лај чи Штр каљ у
тр ци на 300 ме та ра, али и жен -
ска шта фе та Па но ни је у над -
ме та њу на 4 x 100 ме та ра.

У не де љу, 30. ав гу ста, на Пр -
вен ству Ср би је за ста ри је ју ни -
о ре Па но ни ја је на сту пи ла с
три так ми ча ра. Алек сан дар Ду -
гић је та ко у тр ци на 800 м
оства рио лич ни ре корд од
2:04,89, док Ма ри ја Га јић услед
ве ли ких вру ћи на ни је до кра ја
ис тр ча ла тр ку на 3.000 метара.

Брон за ну ме да љу у ба ца њу
ко пља осво јио је Мар ко Сто ји -
ло вић, ко ји је до ме да ље до -
шао с хи цем од 43,14 ме та ра.

На ред ног ви кен да „па нон ци”
ће на сту пи ти на Пр вен ству Срби -
је за се ни о ре у Но вом Па за ру,
као и на ул тра ма ра то ну у тр ка -
ма на 50 и 100 км на Палићу.

КАДЕТ МЕЂУ
СЕНИОРИМА

Најбољи панчевачки кадет, мла-
ди Алекса Ракоњац, члан Стре-
љачке дружине „Панчево 1813”,
опробао се и у гађању малока-
либарском пушком. Он је про-
шлог викенда учествовао на Пр-
венству Србије у Новом Саду, у
категоријама јуниора и сениора.

Иако с малим бројем тренин-
га, успео је да се пласира на де-
вето место у троставу јуниора
(3 x 40 метака), са одличним
резултатом од 1.122 круга, и то:
у клечећем ставу 364, у леже-
ћем 380, а у стојећем чак 378
кругова. Недостајала су му са-
мо два круга за улазак у фина-
ле и борбу за медаљу.

Алекса се надметао и у ди-
сциплини 60 метака у леже-
ћем ставу, али више због тре-
нинга, јер се та дисциплина ви-
ше не бодује.

У конкуренцији сениора мла-
ди Ракоњац је поновио добар
резултат у троставу и погодио
1.121 круг, и тако заузео 11.
место, али је стекао богато ис-
куство за наредну годину, када
ће се борити за освајање медаља.

У наредном периоду Алекси
предстоје заостала такмичења
у гађању из ваздушне пушке, а
почиње и нова сезона.

СВЕТ СТИЖЕ
У ПАНЧЕВО

Први пут у историји српског
јуниорског тениса, у Србији ће
бити одржан један турнир пр-
ве категорије. И то у Панчеву,
у организацији ТК-а Динамо.
На реду је још један ITF тур-
нир до осамнаест година.

У среду, 9. септембра, почи-
ње и главни турнир, на ком ће
учествовати по 32 играча у обе
конкуренције.

– Први носилац у мушкој
конкуренцији је Италијан, тре-
нутно девети на свету, док је у
женској конкуренцији први но-
силац на нашем турниру тре-
нутно 35. играчица света. Уче-
шће су најавили тенисери и те-
нисерке из: Америке, Јапана,
Колумбије, Аустралије, готово
целе Европе... Морам да на-
гласим да ће због познате епи-
демиолошке ситуације, а по
прописима Светске тениске ор-
ганизације, улаз на терене на
СЦ-у „Младост” који користи
ТК Динамо бити омогућен са-
мо играчима, који ће моћи да
имају само једног пратиоца, и
то уз акредитацију. Сви посе-
тиоци који би желели да по-
гледају добар тениски меч мо-
раће да улазе на главни улаз
СЦ-а „Младост”, али и да по-
штују све прописане мере –
рекао је председник ТК-а Ди-
намо Младен Вуковић.

Дакле, од 9. до 13. септем-
бра епицентар тениског земљо-
треса биће у нашем граду.



Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 ни -
жу по бе де у Срп ској ли ги гру -
па „Вој во ди на”. По сле не пла -
ни ра ног кик са у Ста рој Па зо ви
мом ци ко је пред во ди тре нер
Жар ко То до ро вић оства ри ли
су две зна чај не по бе де, у ме че -
ви ма про тив ја ких ри ва ла, па
су по но во на са мом вр ху пр -
вен стве не та бе ле.

Дер би тре ћег ко ла, а мо жда
и це ле је се ње по лу се зо не, од и -
гран је 26. ав гу ста на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву. Сна ге су
од ме ри ли, по мно ги ма, глав ни
фа во ри ти за осва ја ње пр вог ме -
ста: Ди на мо 1945 и Рад нич ки
1912 из Сом бо ра. Би ла је то
пра ва пр вен стве на утак ми ца, а
„бр зи воз” ни је устук нуо ни ка -
да су го сти по ве ли. На про тив,
већ до по лу вре ме на ус пео је да
пре о кре не ре зул тат: Ди на мо
1945 – Рад нич ки 1912 3:1.

Тим из на шег гра да играо је у
са ста ву: Ан џић, Ани чић, Ка ран -
фи лов ски, Кр мар, Ах чин, Ан -
дрић (Дри нић), Пе ште рац, Бо -
дло вић, Кр стић, Осман (Ра дова -
но вић) и Злат ко вић (Бра јо вић).

Сом бор ци су по ве ли у 37.
ми ну ту, али са мо 120 се кун ди
ка сни је Игор Ани чић је из јед -
на чио из сло бод ног уда р ца. У
по след њим тре ну ци ма пр вог
по лу вре ме на и Фи лип Пе ште -
рац је по го дио мре жу го сти ју,
па је Ди на мо 1945 на од мор
оти шао с пред но шћу.

По сле три ми ну та игре у дру -
гом по лу вре ме ну по бед ник је
био од лу чен. Не ма ња Злат ковић

је по сти гао евро гол. Шу ти рао
је са два де сет пет ме та ра и лоп -
та је нај пре по го ди ла ста ти ву, а
по том се од би ла у мре жу го -
сти ју и то је би ло – 3:1.

Фуд ба ле ри „бр зог во за” би -
ли су ефи ка сни и про шлог ви -
кен да, ка да су го сто ва ли у Ба -
нат ском Ве ли ком Се лу. Ри вал
је по но во по вео, а он да су Иван
Ка ран фи лов ски и ње го ви са и -
гра чи до да ли гас... Ко за ра –
Ди на мо 1945 2:3.

Го ло ве за еки пу тре не ра Жар -
ка То до ро ви ћа по сти гли су Не -
ма ња Злат ко вић, Игор Кр мар
и Ан дреј Ја ко ва шић.

Овог пу та еки па из на шег
гра да на сту пи ла је у са ста ву:
Ан џић, Ка ран фи лов ски,
Аничић (Ја ко ва шић), Ра до ва -
но вић, Кр мар, Дри нић
(Радоса вље вић), Ан дрић, Пе -
ште рац, Бо дло вић, Кр стић
(Бра јо вић) и Злат ко вић
(Марко вић).

Иду ћег ви кен да у Пан че во
до ла зи Вој во ди на 1928 из Пер -
ле за. Утак ми ца се игра у су бо -
ту, од 16.30, а љу би те љи фуд ба -
ла у Пан че ву оче ку ју на ста вак
по бед нич ке се ри је „бр зог во за”.

СПОРТ
Петак, 4. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Фуд бал

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –ЗЕ МУН
пе так, 16.30

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ВОЈ ВО ДИ НА 1928
су бо та, 16.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Чен та: БА НАТ –МЛА ДОСТ
Стар че во: БО РА Ц–ЈЕ ДИН СТВО
не де ља, 16.30

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –ПОТ ПО РАЊ
Идвор: ПО ЛЕТ –СЛО ГА
Гај: ПАР ТИ ЗАН – СТА РИ ТА МИШ
Хај ду чи ца: ХАЈ ДУ ЧИ ЦА –СТРЕ ЛА

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Ка ча ре во: ЈЕДИНСТВО–МУНДИJАЛ

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Б. Бре сто вац: БУ ДУЋ НО СТ–ЈЕ ДИН СТВО
До ло во: ДО ЛО ВО –ПРО ЛЕ ТЕР

Про шло не дељ ни
резул та ти

Фуд бал

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Ча чак: БО РАЦ 1926 – ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 2:1

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Б. В. Се ло: КО ЗА РА – ДИ НА МО 1945 2:3

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Стар че во: БО РАЦ –КРА ЈИ НА 3:1
С. Цр ња: БУ ДУЋ НОСТ–МЛА ДОСТ 1:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Па влиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 1:0
Ива но во: СТРЕ ЛА – ПАР ТИ ЗАН (У) 2:1
С. Та миш: СТА РИ ТА МИШ – ПО ЛЕТ 2:0
Б. Н. Се ло: СЛО ГА –ПОТ ПО РАЊ 0:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –ПО БЕ ДА 6:2
Уз дин: УНИ РЕА – ЈЕ ДИН СТВО СТЕ ВИЋ 0:1
Пан че во: МУНДИJАЛ – ОМЛА ДИ НАЦ 1927 2:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО 1:2
Де ли бла то: ОМЛА ДИ НАЦ –БУ ДУЋ НОСТ 3:2

Три злат на од лич ја
на нај ја чем до ма ћем
так ми че њу

Пе то стру ки др жав ни
шам пи он

Пан че во та квог мом ка одав но
ни је има ло! Он је истин ски
спорт ски би сер Ср би је, то је
деч ко на ко га спорт ски струч -
ња ци мо ра ју по себ но да обра -
те па жњу. Он је већ са да ве ли -
ки шам пи он!

Наш су гра ђа нин, де вет на е -
сто го ди шњи Сте фан Ми хај лов,
члан АК-а Цр ве на зве зда, оства -
рио је исто риј ски успех, јер је
про шлог ви кен да у Кру шев цу
осво јио три злат не ме да ље на
по је ди нач ном Пр вен ству Ср -
би је у атле ти ци за ју ни о ре до
два де сет го ди на.

Сте фан је пр вог да на так ми -
че ња, у ква ли фи ка ци ја ма, за -
бе ле жио нај бо љи ре зул тат у тр -
ци на 100 ме та ра. Овај из у зет -
ни сприн тер је убе дљи во три -
јум фо вао и у фи на лу, с ре зул -
та том од 10,98 се кун ди, па се
та ко оки тио ти ту лом шам пи о -
на на ше зе мље.

Ни је то би ло све од овог сјај -
ног мом ка. Истог да на, у ве -
чер њим са ти ма, на Атлет ском
ста ди о ну у Кру шев цу, под све -
тло шћу ре флек то ра, Сте фан је
за јед но са сво јим клуп ским дру -
га ри ма из Цр ве не зве зде осво -
јио још јед но нај сјај ни је од -
лич је. Овог пу та то је би ло у
шта фе ти 4 x 100 ме та ра, а „цр -
ве но-бе ли” тим су чи ни ли: Бог -
дан Ви дој ко вић, Урош Ду ба -
јић, Сте фан Ка љуш и Сте фан
Ми хај лов.

У не де љу, 30. ав гу ста, дру гог
да на по је ди нач ног ју ни ор ског
Пр вен ства Ср би је, Сте фа на је
че ка ла тр ка и на 200 ме та ра.

Овај мла дић је знао да би осва -
ја њем још јед ног зла та оства -
рио фан та сти чан успех на нај -
ја чем до ма ћем так ми че њу...
Кон ку рен ци ја је би ла ве о ма ја -
ка, али по пу лар ни Стеф, тај
мир ни деч ко са Стре ли шта, тај
мо мак за ко га ће се тек чу ти и
о ко ме ће се тек пи са ти, ве ро -
вао је у се бе. Знао је да вре ди,
да је, јед но став но, нај бр жи.

У ква ли фи ка ци ја ма је био
нај бо љи у сво јој гру пи, да би у
фи нал ној тр ци, ко ја је по ми -
шље њу мно гих струч ња ка би -
ла јед на од нај бо љих тр ка на
шам пи о на ту, пр ви про шао кроз
циљ, уз но ви лич ни ре корд, ко -
ји са да из но си 22,34 се кун де.

Са да је све ја сно. Нај бр жи
сприн тер у Ср би ји у кон ку рен -
ци ји атле ти ча ра до два де сет
го ди на је – Сте фан Ми хај лов.
Овај мо мак је ове се зо не на -
пра вио исто риј ски успех, јер је
у пет раз ли чи тих сприн тер ских
ди сци пли на осво јио пет злат -

них ме да ља и та ко по стао пе -
то стру ки ју ни ор ски шам пи он
Ср би је, што је мак си ма лан ре -
зул тат ски учи нак јед ног сприн -
те ра на нај ја чим др жав ним так -
ми че њи ма.

Сте фан је зва нич ни ју ни ор -
ски шам пи он Ср би је на 60 ме -
та ра у дво ра ни, за тим у шта -
фе ти 4 x 200 ме та ра у дво ра -
ни, уз на ци о нал ни ре корд, те
пр вак др жа ве на 100 м и 200
ме та ра и у шта фе ти 4 x 100
ме та ра. Ова кав успех јед ног
сприн те ра не пам те ни мно го
ис ку сни ји и ста ри ји спорт ски
рад ни ци, а пи та ње је вре ме на
да ли ће и ка да још не ко на -
пра ви ти ова кав ре зул тат.

Нај сјај ни ја од лич ја у нај по -
пу лар ни јим и нај те жим ди сци -
пли на ма. То за и ста не мо же
сва ко... Сва ка част, мом чи но!

Сте фа ну за две не де ље пред -
сто ји и Пр вен ство Бал ка на у
Тур ској, где ће на сту пи ти као
члан ре пре зен та ци је Ср би је.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗА ХУК ТАО СЕ СРП СКО ЛИ ГА ШКИ КА РА ВАН

„БР ЗИ ВОЗ” НА ПО БЕД НИЧ КОМ КО ЛО СЕ КУ

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕ ЛИ ЧАН СТВЕН УСПЕХ НА ШЕГ МЛА ДОГ СУ ГРА ЂА НИ НА

СТЕ ФАН МИ ХАЈ ЛОВ – 
СПОРТ СКИ ДРА ГУЉ СР БИ ЈЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де2

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

БРОН ЗА ЗА 
МАР КА

Так ми ча ри Атлет ског клу ба Па -
но ни ја би ли су ве о ма ак тив ни
про шлог ви кен да.

Пи о ни ри су се над ме та ли на
Отво ре ном пр вен ству Вој во ди -
не у Но вом Са ду, где су по сти -
гли за па же не ре зул та те.

Нај бо љи ре зул тат је оства -
рио Зан ди Штр каљ у тр ци на
300 ме та ра, с но вим лич ним
ре кор дом од 44,02 се кун де. За -
па же не су би ле и Је ле на Гру ји -
чић и Иси до ра Па вло вић у тр -
ци на 100 ме та ра, као и Ана
Дра го је вић и Лај чи Штр каљ у
тр ци на 300 ме та ра, али и жен -
ска шта фе та Па но ни је у над -
ме та њу на 4 x 100 ме та ра.

У не де љу, 30. ав гу ста, на Пр -
вен ству Ср би је за ста ри је ју ни -
о ре Па но ни ја је на сту пи ла с
три так ми ча ра. Алек сан дар Ду -
гић је та ко у тр ци на 800 м
оства рио лич ни ре корд од
2:04,89, док Ма ри ја Га јић услед
ве ли ких вру ћи на ни је до кра ја
ис тр ча ла тр ку на 3.000 метара.

Брон за ну ме да љу у ба ца њу
ко пља осво јио је Мар ко Сто ји -
ло вић, ко ји је до ме да ље до -
шао с хи цем од 43,14 ме та ра.

На ред ног ви кен да „па нон ци”
ће на сту пи ти на Пр вен ству Срби -
је за се ни о ре у Но вом Па за ру,
као и на ул тра ма ра то ну у тр ка -
ма на 50 и 100 км на Палићу.

КАДЕТ МЕЂУ
СЕНИОРИМА

Најбољи панчевачки кадет, мла-
ди Алекса Ракоњац, члан Стре-
љачке дружине „Панчево 1813”,
опробао се и у гађању малока-
либарском пушком. Он је про-
шлог викенда учествовао на Пр-
венству Србије у Новом Саду, у
категоријама јуниора и сениора.

Иако с малим бројем тренин-
га, успео је да се пласира на де-
вето место у троставу јуниора
(3 x 40 метака), са одличним
резултатом од 1.122 круга, и то:
у клечећем ставу 364, у леже-
ћем 380, а у стојећем чак 378
кругова. Недостајала су му са-
мо два круга за улазак у фина-
ле и борбу за медаљу.

Алекса се надметао и у ди-
сциплини 60 метака у леже-
ћем ставу, али више због тре-
нинга, јер се та дисциплина ви-
ше не бодује.

У конкуренцији сениора мла-
ди Ракоњац је поновио добар
резултат у троставу и погодио
1.121 круг, и тако заузео 11.
место, али је стекао богато ис-
куство за наредну годину, када
ће се борити за освајање медаља.

У наредном периоду Алекси
предстоје заостала такмичења
у гађању из ваздушне пушке, а
почиње и нова сезона.

СВЕТ СТИЖЕ
У ПАНЧЕВО

Први пут у историји српског
јуниорског тениса, у Србији ће
бити одржан један турнир пр-
ве категорије. И то у Панчеву,
у организацији ТК-а Динамо.
На реду је још један ITF тур-
нир до осамнаест година.

У среду, 9. септембра, почи-
ње и главни турнир, на ком ће
учествовати по 32 играча у обе
конкуренције.

– Први носилац у мушкој
конкуренцији је Италијан, тре-
нутно девети на свету, док је у
женској конкуренцији први но-
силац на нашем турниру тре-
нутно 35. играчица света. Уче-
шће су најавили тенисери и те-
нисерке из: Америке, Јапана,
Колумбије, Аустралије, готово
целе Европе... Морам да на-
гласим да ће због познате епи-
демиолошке ситуације, а по
прописима Светске тениске ор-
ганизације, улаз на терене на
СЦ-у „Младост” који користи
ТК Динамо бити омогућен са-
мо играчима, који ће моћи да
имају само једног пратиоца, и
то уз акредитацију. Сви посе-
тиоци који би желели да по-
гледају добар тениски меч мо-
раће да улазе на главни улаз
СЦ-а „Младост”, али и да по-
штују све прописане мере –
рекао је председник ТК-а Ди-
намо Младен Вуковић.

Дакле, од 9. до 13. септем-
бра епицентар тениског земљо-
треса биће у нашем граду.
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Огњен Савић,
ученик:

     – Бићу с другарима.
Одмараћу се, шетаћу...
Можда ћу отићи и 
ван града. Још мало 
па почиње школа и
зато бих да што боље
искористим слободно
време.

Наташа Пап
Марковић,
ученица:

    – Обично лежим 
код куће или идем 
некуд с пријатељима.
Тако ће бити и сада.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Зарђала страст
Људско биће има способност да се охлади.

    Од идеје, од маштарије, од другог људског бића...

    Само да га страст не пусти у потпуности.

    Онда уме и да зарђа.

    То никако није добро за чула.

    Ни за шта није добро.

    Без страсти смо нико и ништа.

    Убијене муве на зиду.

Промене
Особа може да мења агрегатна стања.

    Крене, рецимо, од чврстог.

    Мало се загреје, па мало више.

    Онда се претвори у пару.

    Нема више оштрицу.

    Лебди, па се попут кише сруши, слије.

    Дуне хладан ветар – настане лед.

    Поново може да мисли да је чврста, само да се не истопи...

Уметност кулирања
Тешко оном што не зна да се одмори.

    Од напетости, од брига, од себе самог.

    Оног напорног себе.

    Лепо је оном ко је у стању да се смири.

    И пошто га ждере околина.

    Не мора она да буде покварена, довољно је да је саможива.

    А смирити се, тотално, када се једеш изнутра...

    То је врхунска уметност кулирања, треба је достићи.

Јасмина Ковачки,
кројачица:

     – Ближи се школа,
па сви родитељи дане
проводе исто. Једно дете
смо спремили и
прилично се истрошили.
Сада треба за викенд
спремити и ово двоје
старијих.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте

расположени за то да шест

месеци, почев од октобра,

добијате бесплатан

примерак „Панчевца”,

шанса је ту! Довољно је да

на адресу Вука Караџића

1, с личним подацима,

пошаљете лепу

разгледницу или на имејл

pancevac@pancevac

-online.rs фотографију 

с летовања с назнаком 

где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија

појави на последњој

страни листа закључно 

с бројем који излази 

18. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Милена, Милица и Милош Секуловић у обиласку Голубачке и Рамске тврђаве.
Прелазак Дунава скелом посебно је искуство... Поздрав свим суграђанима!

Милена

Данило и Софија,
Милена, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Кад већ нисмо могли далеко, ове године смо могли високо!Поздрав суграђанима из Соко-града!
Данило и Софија Ћирић


