
гра дом, с обзи ром на то да су у глав -
ном гра ду зара же ни комар ци откри -
ве ни у девет од седам на ест бео град -
ских општи на, на чак 73 места.

Нај ви ше зара же них кома ра ца на
тери то ри ји Пан че ва до сада је било
почет ком јула 2014. годи не, када је у
нашем гра ду због тога про гла ше но
ван ред но ста ње. Честе кише и вели ка
вла жност вазду ха те годи не биле су
иде ал не за њихо во раз мно жа ва ње.
На почет ку лета у клоп ка ма за хва та -
ње кома ра ца било их је у про се ку 150
днев но, а непо сред но пре про гла ше -
ња ван ред ног ста ња њихов број је
нара стао на 1.500.

Гра ђа ни Срби је су први пут поче ли
да обо ле ва ју од гро зни це Запад ног
Нила 2012. годи не. Прва жртва била

је жена ста ра шезде сет годи на с
тери то ри је јужног Бана та, која је
умр ла на Кли ни ци за инфек тив не и
троп ске боле сти у Бео гра ду. Годи ну
дана касни је нај ви ше зара же них у
Срби ји било је у Бео гра ду и Пан че ву.
Од тада се њихов број из годи не у
годи ну сма њу је.

Под се ћа мо, гро зни ца Запад ног
Нила се у осам де сет одсто слу ча је ва
јавља у бла жем обли ку, а од ње не тре -
ба да стра ху ју мла ђи од педе сет годи -
на. Пери од инку ба ци је тра је од два до
четр на ест дана, а зара же ни за то вре -
ме не осе ћа ника кве зна ке боле сти.
Након тога симп то ми који се испо ља -
ва ју у пот пу но сти су налик лак шем
гри пу. Они који пре бо ле ову болест,
поста ју иму ни на њу до кра ја живо та.

Политика
Промишљене

кадровске 

рокаде

» страна 4

цена 40 динара

Друштво
Признати

равноправност

знаковног језика

» страна 6

Екологија
Качаревци поново

сакупили највише

сировина

» страна 7

Хроника
Папир направљен од

животних прича

» страна 8

Село

Живот недостојан

човека

» страна 11

Култура

Отварање стрип-изложбе

„Живео Кавандоли!”

» страна 12

Фото-репортажа
Барутана препуна

позитивног адреналина

» страна 29

Спорт
„Динаму”

вицешампионска

титула

» страна 31
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Послед њих неко ли ко
годи на сма њу је се број
обо ле лих и умр лих

У Пан че ву зара же ни
комар ци откри ве ни 
на више места

На тери то ри ји нашег гра да
ста нов ни ци ма су деље не
кеси це с пре па ра том 
про тив тих инсе ка та, 
које је тре ба ло уба ци ва ти
у сеп тич ке јаме

Послед њих неко ли ко годи на на тери -
то ри ји Срби је опа да број обо ле лих од
гро зни це Запад ног Нила, боле сти
која се пре но си убо ди ма кома ра ца, а
у одре ђе ним слу ча је ви ма може да
буде смр то но сна. Пре ма пода ци ма
Инсти ту та за јав но здра вље „Др
Милан Јова но вић Батут”, у нашој
земљи је до кра ја сеп тем бра реги -
стро ван 41 слу чај обо ле лих, а чети -
ри, који се воде као сум њи ви, још
увек нису потвр ђе ни. Забе ле жен је
само један смрт ни слу чај.

Нај ви ше зара же них овом боле шћу
oткривено је у Бео гра ду (32) и на
тери то ри ји Јужно ба нат ског окру га
(пет), док је у оста лим дело ви ма
Срби је вирус сла би је при су тан.

У Пан че ву су зара же ни комар ци
овог лета про на ђе ни на више места:
код згра де Опште бол ни це, у Ваљев -
ској ули ци, на Наде лу, у Вој ло ви ци,
поред Фабри ке ста кла, код „Бро до ре -
мон та”, на фар ми Ста ри Тамиш, на
Спорт ском цен тру „Мла дост”, код
супер мар ке та „Рода” и у Јабу ци. То
није стра шно када се упо ре ди с Бео -

ДОБРА ВЕСТ ИЗ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА

Гро зни ца Запад ног Нила јења ва
Од гро зни це Запад ног Нила нај ви -

ше су угро же ни ста ри ји од шезде сет
годи на и обо ле ли од хро нич них
боле сти. Зна ци након којих би оба -
ве зно тре ба ло да потра же помоћ
лека ра јесу гла во бо ља, пораст тем пе -
ра ту ре, боло ви у грлу, леђи ма,
миши ћи ма и згло бо ви ма, осе ћај
умо ра, осип по кожи, уве ћа ње жле -
зда и коче ња вра та.

За оне који су у ризич ним гру па ма
гро зни ца Запад ног Нила може да
буде опа сна и зато што, чак и ако је
пре ле же, може се деси ти да изгу бе
пам ће ње, да поч ну да осе ћа ју
тешко ће при хода њу или сла бост у
миши ћи ма. Иако су нај у гро же ни је
кате го ри је ста нов ни штва ста ри ји од
65 годи на, поје ди ни меди ји су обја -
ви ли изја ве неких наших епи де ми о -
ло га да је ова болест опа сна и за
труд ни це и да би, у слу ча ју да оне
обо ле од ње, могле да им оста ну
тешке после ди це.

Ина че, град ска власт је овог лета
поде ли ла ста нов ни ци ма Пан че ва и
окол них села вели ки број кеси ца с
табле та ма про тив кома ра ца које слу -
же за уба ци ва ње у сеп тич ке јаме.
Слич на мера се при ме њу је у Бео гра -
ду и тамо је закљу че но да даје добре
резул та те с обзи ром на то да су реке,
баре, сеп тич ке јаме и дру ге ста ја ће
воде иде ал не за комар це и за њихо во
раз мно жа ва ње.

Гро зни ца Запад ног Нила при сут на
је и у дру гим земља ма у Евро пи. До
кра ја сеп тем бра обо ле ли од те боле -
сти реги стро ва ни су у Грч кој (47 слу -
ча је ва, пет смрт них исхо да), Ита ли ји
(49 слу ча је ва, један умр ли), Руму ни -
ји (45 обо ле лих, седам умр лих),
Аустри ји (чети ри обо ле ла), Мађар -
ској (16 слу ча је ва, један смрт ни
исход) и у Изра е лу (девет обо ле лих).

М. Глигорић
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ВРЕМЕ ЈЕ!

Pančevska viacjazyčná príloha  – v slovenskom jazyku

Панчевачки вишејезичник – на словачком језику  » стране I-VIII



Ако неки ма није до кра ја било
јасно зашто нам ина че не пре те ра но
бли ски потом ци бело свет ских кон ки -
ста до ра држе стра ну у одно си ма с
При шти ном, након све га што се дало
чути и виде ти у неде љу на севе ро за -
па ду поме ну те држа ве на Пири неј -
ском полу о стр ву, сада им се ваљ да
изби стри ло. Довољ на је јед на реч –
Ката ло ни ја.

А о томе шта се тамо дога ђа ло, бру -
је свет ски, а бог ме и наши меди ји.
Украт ко, та бога та про вин ци ја, чије
је сре ди ште Бар се ло на, јед на од нај -
жи во пи сни јих свет ских метро по ла,
орга ни зо ва ла је рефе рен дум како би
се отр гла од Мадри да и води ла соп -
стве ну поли ти ку (и, пре све га, касу).
А цен трал на власт на то баш и није
гле да ла бла го на кло но. Шта ви ше, по
узо ру на прет ке (кон ки ста до ре) упо -
тре би ла је, за тамо шња сада шња
мери ла, бру тал ну поли циј ску репре -
са ли ју не би ли осу је ти ла, пре ма
њеном мишље њу, неле гал но изја шња -
ва ње гра ђа на о неза ви сно сти. Муње -
ви то је реа го ва ла Европ ска коми си ја
и осу ди ла пре ко мер ну силу, али,
чини се, неу по ре ди во више „неле гал -
ни” поку шај отце пље ња Ката ло на ца
и недво сми сле но се ста ви ла на стра -
ну Мадри да.

Исто је учи ни ла и наша власт. Што
је логич но, јер као европ ски ори јен -
ти са на тре ба да у сто пу пра ти кора ке
Бри се ла. Тако ђе, било би ред да се
оду жи мо при ја тељ ском Мадри ду на
поме ну том непри зна ва њу Косо ва.
Међу тим, има ту још нечег – сла же мо
се и са Евро пом и са „бра ћом по пат -
њи” с Пири не ја, али... Не сла же мо се
с мето до ло ги јом Евро пе (којој толи -

ко стре ми мо): ако подр жа ва ју неза -
ви сно Косо во, мора ли би и Ката ло -
ни ју... Или, обрат но. Све у све му,
замр ше но, па коме се одмр су је, нек
се баци на пипав посао.

А у целој ката лон ској пае љи (по
нашки – папа зја ни ји) као зачин се
нашао нико дру ги до чуве ни гур ман
– Ненад Чанак. Оти шао први вој во -
ђан ски лигаш, доду ше као пред сед -
ник Одбо ра за евро ин те гра ци је, да
изгу сти ра како то изгле да рефе рен -
дум. Каже, то му је јако важно?! Успут
се састао с висо ким зва нич ни ци ма
про вин ци је која тежи ка неза ви сно -
сти, а нису изо ста ли ни срдач ни осме -
си. Нека ко у исто вре ме на про сто ри -
ја ма ЛСВ-а, неким чудом, поја ви ла
се ката лон ска жуто-црве на заста ва.
Ипак, у зва нич ној изја ви он није у
томе видео ника кву ана ло ги ју с пита -
њем ста ту са наше покра ји не, иако је
то (пита ње), узгред, носе ћа иде о ло -
ги ја њего ве стран ке.

Злу ра ди су то одмах пове за ли с вој -
во ђан ским сепа ра ти змом. С дру ге
стра не, све је више оних који Чан ка
сма тра ју шоу ме ном чији је циљ само
да пли ва у овим мут ним вре ме ни ма,
а да то бла ге везе нема са иде о ло ги -
јом. (Ах, шта то беше...) Запра во, да
је све то лаж и да је „остра шће ни”
лигаш про ва љен, па су га на про шло -
го ди шњим избо ри ма за покра јин ску
скуп шти ну бира чи казни ли, јер је
добио упо ла мање гла со ва.

Ништа ново, изгле да да је још јед -
на „зве р ка пока за ла траг” и ушла у
клуб у којем су се већ удоб но сме сти -
ли Чеда, Вук, екс муф ти ја и разна дру -
га бра ти ја.

Ј. Ф.

Вој во до ло ни ја
Шта се то дога ђа у држа ви шпан -
ској?! Нама при ја тељ ској и јед ној од
рет ких европ ских које су нас подр -
жа ле у бор би за очу ва ње суве ре ни те -
та и тери то ри јал ног инте гри те та,
како је некад често осли ка ва на „бес -
по штед на” бор ба за очу ва ње Косо ва
(и Мето хи је).

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Живот је авантура

Парк Барутана, прошлог викенда

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НА ТОЧ КУ СРЕ ЋЕ ЧЕТВО РИ ЦА СЕ ВОЗЕ: ЈЕДАН СЕ ПЕЊЕ, 

ДРУ ГИ СИЛА ЗИ, ТРЕ ЋИ ЈЕ НА ВРХУ, А ЧЕТВР ТИ НА ДНУ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Немачка изрека

Баук сепа ра ти зма 
кру жи Евро пом

Када су се почет ком деве де се тих годи на про шлог века Сло ве ни ја, Хрват ска и
Босна отце пи ле од бив ше Југо сла ви је, за Европ ску уни ју то је био леги ти ман
и демо крат ски израз воље већи не наро да тих репу бли ка да више не желе да
живе у држав ној зајед ни ци и да хоће само стал но у будућ ност.

Исто се поно ви ло и у слу ча ју сепа ра ти зма на Косо ву. Иако је сеце си ја
наше јужне покра ји не била више него очи гле дан при мер насил ног и про -
тив за ко ни тог кома да ња Срби је, Евро па је поно во зажму ри ла и рекла да је и
то демо крат ски и леги тим но, и да у слу ча ју Косо ва нема ничег спо р ног.

Међу тим, када су се пре чети ри дана ста нов ни ци нај ве ће и нај бо га ти је
шпан ске покра ји не Ката ло ни је на рефе рен ду му изја сни ли да хоће само -
стал ност, испо ста ви ло се да је то више него про бле ма тич но и неле ги тим но
за европ ску адми ни стра ци ју у Бри се лу. Због тога нема диле ме да је Европ -
ска уни ја у слу ча ју рефе рен ду ма у Ката ло ни ји пока за ла лице мер ност и дво -
лич ност, а да реак ци ја зајед ни це два де сет осам европ ских држа ва заслу жу -
је нај о штри је осу де.

Под јед на ко је лице мер но и затва ра ње очи ју чел ни ка ЕУ пред бру тал ном
интер вен ци јом шпан ске поли ци је. У Бри се лу су то пре ћу та ли, иако су фото -
гра фи је и теле ви зиј ски сним ци окр ва вље них људи које су поли цај ци суро -
во и неми ло срд но тукли само зато што су хте ли да изра зе сво ју вољу на
рефе рен ду му биле шокант не и узне ми ру ју ће.

Међу тим, иста та Европ ска уни ја није ћута ла када је срп ска поли ци ја
интер ве ни са ла пово дом демон стра ци ја Алба на ца на Косо ву. Реак ци је наших
спе ци ја ла ца на ули ца ма При шти не и дру гих косов ских гра до ва нази ва не
су „суро вом репре си јом”, „дивља штвом” и „пре ко мер ном и непро пор ци о -
нал ном упо тре бом силе”. Сто га се наме ће пита ње како је могу ће да је један
кри те ри јум важио тада, а пот пу но дру га чи ји важи ових дана, када је реч о
про шло не дељ ној интер вен ци ји шпан ске поли ци је.

Због све га што се деша ва ло прет ход них неко ли ко дана, биће инте ре сант -
но пра ти ти дога ђа је који ће усле ди ти с обзи ром на то да у мно гим држа ва -
ма широм Евро пе има реги о на који зах те ва ју држав ност и отце пље ње. Поред
Ката ло ни је, у Шпа ни ји то тра жи и Баски ја, у Бел ги ји – Флан дри ја, у Енгле -
ској – Шкот ска, у Немач кој – Бавар ска, а у Ита ли ји – Лом бар ди ја Вене то.

У свим тим покра ји на ма мисле да су довољ но јаки и бога ти, те неће више
да издр жа ва ју еко ном ски сла би је реги о не у сво јим држа ва ма и желе само -
стал но у будућ ност. Сви они сада кажу: ако је могла Ката ло ни ја, зашто не
бисмо и ми? Због тога ће Европ ска уни ја, која је сама кри ва за то, у месе ци -
ма који дола зе бити на озбиљ ном испи ту.

* * *
Када поли цај ци сме ју да пуца ју да би зашти ти ли дру ге и соп стве ну сигур -
ност? Ово пита ње је акту а ли зо ва но након неко ли ко слу ча је ва да су при пад -
ни ци МУП-а поте за ли оруж је на кри ми нал це који су их напа да ли док су
оба вља ли сво ју дужност. Послед њи се дого дио у бли зи ни Тути на, када је
два де сет дво го ди шњи мла дић који је возио ауто мо бил, про био поли циј ску
бари ка ду и зале тео се у пуној брзи ни на поли цај це који су ста ја ли у бли зи -
ни. Један од њих је тада пуцао из слу жбе ног пишто ља и убио воза ча. Огор -
че ни чла но ви њего ве поро ди це су у изја ва ма меди ји ма рекли да није било
ника квог раз ло га за то јер нити је пре но сио дуван и дро гу, нити је био нао -
ру жан. Међу тим, нису комен та ри са ли то да је у пуној брзи ни кре нуо ауто -
мо би лом на при пад ни ке поли ци је. Зашто?

Мини стар уну тра шњих посло ва је након тог дога ђа ја у изја ви на „Пин ку”
подр жао све поли цај це који поте жу оруж је да би зашти ти ли себе и дру ге,
рекав ши да они то ника да не раде из беса, без раз ло га, и да после сва ког
поте за ња слу жбе ног оруж ја сле де темељ не истра ге.

У послед њих неко ли ко годи на широм Срби је често су се деша ва ли напа -
ди на поли цај це који су на дужно сти. Напа да чи на њих увек су биле про -
бле ма тич не осо бе, из кри ми но ге не сре ди не, про тив којих су под не те број -
не при ја ве за пљач ке, раз бој ни штва, дило ва ња дро ге и дру га кри вич на дела.
Као по неком пра ви лу, суди је су оте за ле суђе ња за напа де на поли ци ју, а
тамо где су она завр ше на, одго вор ни ма су изри ца не сме шне и пре ви ше
бла ге казне. После ди це такве казне не поли ти ке виде се ових дана, у пове -
ћа ном бро ју напа да на поли цај це. То мора престати јер су такви дога ђа ји у
сва кој држа ви на све ту недо пу сти ви и за њих сле де оштре казне.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић



Као и сва ке годи не у ово вре -
ме, Пла ни нар ско дру штво
„Јеле нак” пози ва љуби те ље
при ро де да се при кљу че рекре -
а тив но-спорт ској и еко ло шкој
акци ји пеша че ња под нази вом
„У боја ма руја”. Девет на е ста
ова ква мани фе ста ци ја биће
при ре ђе на у субо ту, 7. окто бра,
на Чар да ку у Дели блат ској
пешча ри, уда ље ном седам
кило ме та ра од Дели бла та.

На бини тамо шњег омла дин -
ског насе ља биће и дат зва ни -
чан знак за старт, али тек
након при ја ва уче сни ка, од 9
сати. Пола сата касни је поче -
ће МТБ мара тон, затим и деве -
то коло Вој во ђан ске тре кинг
лиге, а потом и пеша че ње ста -
за ма руја дужи не од три до пет -
на ест кило ме та ра, уз назна ку
да ће се мала деца кре та ти у
орга ни зо ва ним гру па ма. Успут
ће бити поста вље но три на ест
кон трол них тача ка, на који ма
ће се нала зи ти волон те ри ПД-а
„Јеле нак”, а мапе ће бити деље -
не на стар ту. Поред тога, на
про гра му су и раз не дру ге

актив но сти. Од 13 сати на про -
гра му је дисци пли на пења ње
уз уже, а након руч ка усле ди -
ће музич ко-забав ни про грам.

Дан ће бити завр шен уз јав ни
час зум бе.

Орга ни зо ван је и пре воз из
Пан че ва, а ауто бу си ће у 7.30

кре ну ти с пар кин га код Хале
спор то ва. Сви који желе да
дођу соп стве ним вози лом, могу
кори сти ти пут пре ко Доло ва,
Мра мор ка и Дели бла та. Улаз у
Спе ци јал ни резер ват при ро де
Чар дак изно си 120 дина ра, а
за децу основ них шко ла 60
дина ра. Обез бе ђен је и ручак
(пла ни нар ски пасуљ са сала -
том) по цени од 300 дина ра,
који ће бити послу жен у ресто -
ра ну на Чар да ку, а купон тре -
ба обез бе ди ти што рани је.
Буду ћи да у Пешча ри нема
пија ће воде, било би пожељ но
поне ти је са собом.

Орга ни за то ри напо ми њу да
сви уче ству ју на соп стве ну одго -
вор ност, у скла ду са сво јим пси -
хо фи зич ким могућ но сти ма, као
и да су дужни да се при др жа ва -
ју пла ни нар ске ети ке и упут ста -
ва, уз напо ме ну да чува ју при -
ро ду и не баца ју сме ће.

За све инфор ма ци је заду же -
ни су Сања Трај ков ска (062/88-
10-815) и Милан Пипер ски
(063/74-56-889).

Ј. Ф.

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

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

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

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

воде ћих струч ња ка у тој
обла сти – dr sc. med. Сло -
бо дан Томић, кар ди о лог,
док тор меди цин ских нау ка
и маги стар кар ди о ло ги је са
Инсти ту та „Деди ње”.

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

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки и
Пан че ва ца бира Завод „Пан -
че вац”, посеб но онда када је
нео п ход но ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на јед ном месту
и доби ти резул та те што пре.

С тим у вези, тре ба под се ти -
ти и на то да се у Заво ду,
при ме ра ради, све врсте
лекар ских уве ре ња изда ју за
мак си мал но два сата.

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 6. октобар 2017.

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

Завод „Пан че вац”
први у све му

Чети ри дана 
на више лока ци ја

Изло жбе, пред ста ве,
ради о ни це 
и фил мо ви за децу

Град Пан че во и ове годи не, од
4. до 7. окто бра, у сарад њи са
инсти ту ци ја ма кул ту ре, шко -
ла ма и орга ни за ци ја ма, при ре -
ђу је „Деч ју неде љу”, ради скре -
та ња пажње јав но сти на децу и
њихо ве потре бе. Про грам ак-
тив но сти „Деч је неде ље” почео
је 4. окто бра и тра ја ће до субо -
те, 7. окто бра, а чини га низ
акци ја: изло жбе, пред ста ве за
децу, ради о ни це, диску си је,
видео-про дук ци ја, уз актив но
уче шће деце и мла дих.

У четвр так, 5. окто бра, од 18
сати, у Град ској библи о те ци
биће одр жан про грам „Читам

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

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

Због вели ког инте ре со ва ња
наших сугра ђа на и сугра ђан -
ки, у „Нико ден ту” су одлу чи -
ли да поно во покре ну акци ју
у окви ру које сви они који ма
су нео п ход не услу ге из обла -
сти про те ти ке оства ру ју пра -
во на чак 30% попу ста.

Иско ри сти те ову при ли ку
и зака жи те пре глед путем
теле фо на 064/21-75-056.
Овај савре ме ни и модер но
опре мље ни цен тар нала зи се
пре ко пута ста ре роб не куће,
у Ули ци Мак си ма Гор ког 2.

Д. К.

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст на 
про те тич ке услу ге

Инфор ма ци ја за све оне који се
про тив виру са што сти жу у паке -
ту с хлад ним дани ма шти те вак -
ци ни са њем, гла си да је у Дом
здра вља Пан че во у поне де љак, 2.
окто бра, сти гло 3.000 доза вак -
ци не про тив гри па „Vaxi grip”.

Како кажу у Дому здра вља,
вак ци не су одмах дистри бу и ра -
не свим здрав стве ним амбу лан -
та ма у гра ду и при па да ју ћим

насе ље ним мести ма, и то по
уна пред утвр ђе ном пла ну, зас-
но ва ном на пода ци ма о про -
шло го ди шњој потро шњи.

Сви они који су рани јих годи -
на при ма ли вак ци ну про тив
гри па, али и они који су заин те -
ре со ва ни да је сада при ме први
пут, тре ба да се јаве свом иза -
бра ном лека ру опште прак се.

Д. К.

ти при чу”. У петак, 6. окто бра,
од 10 сати, на малој сце ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва наша
нај по пу лар ни ја и нај пре во ђе -
ни ја аутор ка за децу Јасмин ка
Петро вић пред ста ви ће роман
за децу „Хоћу кући”, у изда њу
„Оди се је”. За мало ста ри ју децу
при пре мљен је про грам од 12
сати у Гим на зи ји „Урош Пре -
дић”, где ће бити про мо ви сан
роман „Све је у реду” Јасмин -
ке Петро вић, у изда њу Кре а -

тив ног цен тра. Од 18 сати на
сце ни Кул тур ног цен тра пре -
ми јер но ће бити при ка за ни
деч ји фил мо ви који су наста -
ли на ради о ни ци „Малог фил -
ма” у окви ру „Пан че во филм
фести ва ла”. Орга ни за то ри ра-
ди о ни ца су „Фил мкул ту ра”,
„Пан че во филм фести вал” и
удру же ње БУДИ. Деца су
напра ви ла два фил ма: „Укле то
позо ри ште” (ауто ри – деца
узра ста од 10 до 14 годи на) и

„Чуд ни Фли пи и Миско” (ауто -
ри – деца узра ста од шест до
десет годи на). Тако ђе ће бити
пред ста вљен музич ки спот
„Гале бо ва сте на”.

Завр шног дана „Деч је неде -
ље”, 7. окто бра, од 12 сати, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра биће
оди гра на пред ста ва „Принц од
белог лука”. Уло ге тума че Нико -
ли на Бог да но вић, Рале Бабић и
Мати ја Ристић.

М. Марић Величковић

ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА

БОГАТ ПРО ГРАМ ЗА НАЈ МЛА ЂЕ СУГРА ЂА НЕ

У СУБО ТУ НА ЧАР ДА КУ

Пеша че ње кроз боје руја

Филм „Уклето позориште” (аутори – деца узраста од 10 до 14 година)

„Разу ми, не суди” назив је три -
би не која ће, пово дом Свет ског
дана мен тал ног здра вља, бити
одр жа на у Град ској библи о те -
ци у четвр так, 12. окто бра, од
19 сати, у орга ни за ци ји удру -
же ња „Напра ви корак”.

О стиг ма ти за ци ји и дестиг -
ма ти за ци ји осо ба с пси хич ким
тего ба ма, о хиги је ни мен тал -
ног здра вља и о аде кват ним
реак ци ја ма на стрес гово ри ће
Ану шка Јожеф Геце, кли нич -
ки пси хо лог и пси хо те ра пе ут,

Сања Аран ђе ло вић, соци о лог и
поро дич ни пси хо те ра пе ут, и
Сан дра Ста но је вић, стру ков ни
анти стрес и релакс тера пе ут.

Из удру же ња „Напра ви корак”
пору чу ју да током окто бра тра је
и акци ја у окви ру које наши сугра -

ђа ни и сугра ђан ке, сва ке сре де од
16 до 18 сати, могу оти ћи на бес -
плат но саве то ва ње са струч ним
лицем. Зака зи ва ње је оба ве зно, а
оба вља се сва ког рад ног дана од
12 до 20 сати путем теле фо на
069/335-36-88. Д. К.

ПОВО ДОМ ДАНА МЕН ТАЛ НОГ ЗДРА ВЉА

Три би на у Град ској библи о те ци

ВЕСТ ИЗ ДОМА ЗДРА ВЉА

Сти гла вак ци на про тив гри па
ВЕЛИКА ТРИБИНА У ХАЛИ СПОРТОВА

Спортом против дроге

ФОТО-КОН КУРС

Пози ва ју се нај мла ђи суг-

ра ђа ни да током окто бра

напра ве фото гра фи је на

„клу пи за машта ње” у

Народ ној башти и да их

поша љу на имејл адре су

budifestival@gmail.com.

Орга ни за то ри су при пре ми ли

награ де за нај ма што ви ти је.

Удружење спортиста „Српска
Спарта” из нашег града орга-
низоваће велику трибину под
називом „Спортом против дро-
ге” у четвртак, 12. октобра.

Организатори очекују да ће
трибини присуствовати преко
2.000 наших младих суграђана,
па ће овај догађај бити одржан
у Хали спортова на Стрелишту.
Посетиоцима ће се обратити

помоћник покрајинског секре-
тара за спорт Патрик Дрид,
продекан Факултета за спорт у
Новом Саду Небојша Максимо-
вић, али и врхунски спортисти,
преко двадесет лекара, инспек-
тори криминалистичке поли-
ције, као и челни људи нашег
града.

Трибина „Спортом против дро-
ге” почиње у 18 сати. А. Ж.



У Србији су медији осирома-
шени и бачени у блато, држав-
не институције не раде свој
посао, а новинари се острвљу-
ју једни на друге – саопштили
су учесници трибине „Дозвола
за мрак”, која је у нашем граду
одржана 28. септембра, у орга-
низацији Независног друштва
новинара Војводине и НВО
Грађанска акција Панчево.

О слободи и нападима на
медије, просторима за јавну
полемику и другим темама
говорили су главни уредник
агенција „Бета” Драган Јањић,
новинарка Даница Вученић,
председник НДНВ-а Недим
Сејдиновић, једна од уредница
„Пешчаника” Светлана Лукић
и новинар Ненад Живковић.

Новинарка Даница Вученић
оценила је да друштво мора
схватити да ће без професио-
налних медија још више уми-
рати.

– Слобода медија је ствар
сваког појединца у овом дру-
штву, а не ствар било ког нови-
нара појединачно – рекла је
Вученићева.

Главни и одговорни уредник
агенције „Бета” Драган Јањић
рекао је да су деведесетих били
лошији закони него данас, али
и да је постојао знатно јачи

отпор таквим лошим закон-
ским решењима, јер је посто-
јала и таква енергија у дру-
штву.

– Осим тога, нисмо имали
тако упрљану медијску сцену и
она није била толико таблои-
дизирана. Интересовања широ-
ких слојева су скренута, оно
што раде мејнстрим медији
остаје на маргини, а и то што
они раде, у интересу је влада-

јућих структура. Нема елемен-
тарне равноправности у меди-
јима – рекао је Јањић и додао
да сада чак може да очекује да
власт крене да регулише
интернет.

Једна од уредница „Пешча-
ника” Светлана Лукић рекла је
да државне институције не
раде свој посао и да је истра-
живачким новинарима отежан
посао, јер не могу да дођу до

релевантних информација,
пошто се државни органи оглу-
шују о налоге, па чак и пове-
реника Родољуба Шабића. 
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Лидер СНС-а и пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић
неће себе дове сти у ситу а ци ју да га дру ги испра ћа ју с
вла сти. Вучић је човек који ће анти ци пи ра ти тре ну так
када тре ба да оде.

(Бив ша пот пред сед ни ца Демо крат ске стран ке, 
сада дирек тор ка „Слу жбе ног гла сни ка” 

Јеле на Три ван, „Недељ ник”, 28. сеп тем бар)

* * *
Ја мислим да тре ба да иде мо само стал но... Ја кажем,
избо ри су ’спорт ска дисци пли на’ и сва ка пар ти ја тре ба
да има сво ју листу, сво је кан ди да те. СПС има сво је кан -
ди да те, то могу да кажем... Не бих сада ула зио у поли ти -
ку стра на ка. Нисмо раз го ва ра ли о избо ри ма и коа ли ци -
ја ма, али оче ку јем то у наред них неде љу-две дана и да
ћемо пону ди ти нај бо ље људе за избо ре у гра ду.

(Поча сни пред сед ник СПС-а Милу тин Мрко њић, 
Н1, 2. окто бар)

* * *
Ипак се надам да ће ЕУ наћи раци о на лан одго вор који
ће омо гу ћи ти да се тен зи је сми ре у Шпа ни ји, да се на
одре ђе ни начин то кана ли ше кроз демо крат ске про це ду -
ре, можда ће се ЕУ поја ви ти као врста посред ни ка изме -
ђу цен трал них шпан ских вла сти и Ката ло ни је.

(Дра ган Ђука но вић из Цен тра за спољ ну поли ти ку,
РТС, 2. окт oбар)

* * *
Мени је инте ре сант но како су неки поли ти ча ри из Срби -
је оти шли у Бар се ло ну, а нису оти шли у Бања лу ку када
се при ча ло о рефе рен ду му. То је неприн ци пи јел но.

(Мини стар спољ них посло ва Иви ца Дачић, 
алу ди ра ју ћи нај ве ро ват ни је на ЛСВ, чији је лидер 

посе тио Бар се ло ну, „Тан југ”, 1. окто бар)

* * *
Тур ска се уда ља ва од Евро пе џинов ским кора ци ма. Тур -
ска не може да издр жи вре ли ну у европ ској кухи њи и као
резул тат тога поку ша ва да сва ли кри ви цу на Европ ску
уни ју за про паст пре го во ра. Ја бих желео да то спре чим.
Вели ка већи на гра ђан ског дру штва у Тур ској је вео ма
настро је на Евро пи. Тре ба ло би да их подр жи мо, не да их
раз о ча ра мо.

(Пред сед ник Европ ске коми си је 
Жан Клод Јун кер, „Тан југ”, 2. окто бар)

Ма, шта ми ре че!

Пар ти ја ује ди ње них пен зи о -
не ра Срби је (ПУПС) саоп -
шти ла је 2. окто бра да хит но
тре ба доне ти закон о соци јал -
ном пред у зет ни штву, којим
би се нај ра њи ви јим кате го ри -
ја ма ста нов ни штва омо гу ћи -
ло да брже и јед но став ни је
нађу посао.

ПУПС дода је да у нај ра њи -
ви ју кате го ри ју ста нов ни -
штва спа да ју и избе гла и
расе ље на лица, осо бе изнад
педе сет годи на ста ро сти,
жртве трго ви не људи ма, зло -
ста вља ња и наси ља, али и
само хра ни роди те љи.

„Само у Бео гра ду живи око
98.000 осо ба са инва ли ди те -
том, око 100.000 кори сни ка
соци јал не помо ћи, што је за

23.000 више него пре јед не
деце ни је... У целој Срби ји је
око 150.000 Рома, код којих
је висо ка сто па неза по сле но -
сти”, наво ди се у саоп ште њу.

Ова пар ти ја је пред ло жи ла
и да држа ва сти му ли ше сва
пред у зе ћа, без обзи ра на то да
ли је њихов осни вач Срби ја,

локал на само у пра ва, при -
вред но дру штво или удру же -
ње гра ђа на, да запо шља ва ју
осо бе које се теже запо шља -
ва ју, тако што ће им сма њи -
ти ПДВ, поре зе и допри но се
за запо сле не.

„Овим зако ном о соци јал -
ном пред у зет ни штву доби ли
би подр шку за само ста лан и
про дук ти ван живот”, наво ди
се у саоп ште њу.

ПУПС

За запо шља ва ње 
најугроженијих

Одбор ни ци изгла са ли
новог чла на Град ског
већа, као и в. д.
дирек то ра „Хиги је не”
и кача ре вач ког ЈКП-а
и Дома кул ту ре

Нови члан Град ског већа заду -
жен за стам бе но-кому нал не
посло ве и сао бра ћај је Мишо
Мар ко вић, дипло ми ра ни инже -
њер орга ни за ци о них нау ка, који
на ту функ ци ју дола зи из ЈКП-а
„Гре ја ње”. Мар ко вић је у Град -
ском већу заме нио доса да шњег
већ ни ка Алек сан дра Сте ва но ви -
ћа, који је под нео остав ку на то
место и кога су одбор ни ци на
истој сед ни ци име но ва ли за в.
д. дирек то ра ЈКП-а „Хиги је на”,
пошто је сада шњи дирек тор тог
кому нал ног пред у зе ћа, Вла дан
Савић, тако ђе под нео остав ку. 

Како је на сед ни ци рече но,
Мар ко вић ће оста ти у „Гре ја -
њу”, где је руко во ди лац уну тра -
шње кон тро ле, а у Град ском
већу ће ради ти волон тер ски;
Сте ва но вић је нови/ста ри в. д.
дирек то ра „Хиги је не”, јер је ту
функ ци ју већ оба вљао крат ко
вре ме, и то непо сред но после
локал них избо ра про шле годи -
не, а Савић је, како незва нич -
но сазна је мо, поно во виђен у
дирек тор ској фоте љи, али сада
Герон то ло шког цен тра. Ина че,
сва тро ји ца су чла но ви Срп ске
напред не стран ке, а Сте ва но -
вић и Савић су остав ке под не -
ли пре почет ка саме сед ни це.

Ништа исхи тре но
На осно ву зако на гра до на чел -
ник пред ла же чла но ве град ског
већа којем пред се да ва, па је
Саша Павлов про чи тао Мар ко -
ви ће ву про фе си о нал ну и поли -
тич ку био гра фи ју. Рекао је и да
сви поме ну ти кадров ски пред -
ло зи „нису били исхи тре ни, већ
добро про ми шље ни”. Одбор ник
Демо крат ске стран ке др Душан
Сто јић навео је да је скеп ти чан
баш по пита њу про ми шље но -
сти, јер су „одлу ку доне ли данас
пре под не”, и додао да демо -
кра те неће подр жа ти наве де на
кадров ска реше ња. 

На сед ни ци одр жа ној 29. сеп -
тем бра утвр ђен је и пре ста нак
ман да та дирек то ру ЈКП-а Кача -
ре во Васу Крко ба би ћу. И он је
под нео остав ку, а на то место је
име но ван дипло ми ра ни спе ци -

СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ПРО МИ ШЉЕ НЕ КАДРОВ СКЕ РОКА ДЕ

јал ни педа гог Зоран Мар ко вић,
који је пак на истој сед ни ци
морао прво бити раз ре шен
дужно сти в. д. дирек то ра Дома
кул ту ре у Кача ре ву. Пошто је
Мар ко вић раз ре шен, па име но -
ван, на чело Дома кул ту ре
поста вље на је Неве на Спре мо,
дипло ми ра ни кул ту ро лог.

Опет поче ли?
При ли ком утвр ђи ва ња днев ног
реда ни на овој сед ни ци није
усво јен није дан пред лог опо зи -
ци је. Одбор ник Демо крат ске
стран ке Нико ла Ћур чин поно -
во је затра жио, као и на неко -
ли ко прет ход них сед ни ца, да
се у днев ни ред увр сте тач ке:
ана ли за ста ња у Апо те ци Пан -
че во; фор ми ра ње рад ног тела
за испи ти ва ње рас по де ле нов -
ца за инфор ми са ње; рас пра ва
о могућ но сти кори шће ња јав -
них град ских про сто ра; раз ма -
тра ње рада стал них скуп штин -
ских тела и пита ње изград ње
кишне кана ли за ци је на Миси.

– Пошто сам сигу ран да ове
тач ке неће про ћи, ствар но апе -
лу јем да се раз мо три пита ње
дуго ва ња Апо те ке, јер након
одла ска рад ни ка из те уста но -
ве посто ји могућ ност да Пан -
че во оста не без ијед не град ске
апо те ке – рекао је Ћур чин.

Одбор ник стран ке „Доста је
било” Дејан Јова но вић пред ло -
жио је да се офо р ми рад но тело
које би реви ди ра ло бирач ки
спи сак и рекао:

– Већ смо у јав но сти чули да
је на нивоу Срби је мили он
више упи са них бира ча.

Ради ка ли су под се ти ли на
нео п ход ност пошто ва ња про -
це ду ра, одно сно кри ти ко ва ли
су вла да ју ћу већи ну што поно -
во важне тач ке накнад но уба -
цу је у днев ни ред, па су затра -
жи ли да се засе да ње одло жи.

– Опет сте поче ли. Таман се
мало сми ри те и опет кре не те.
Пред лог за новог већ ни ка доби -
ли смо јуче. Ја не знам како да
вам обја сни мо да ништа није о
гла ву. Ако има те нешто ново,
зака жи те сед ни цу за неде љу
дана како би пред став ни ци гра -
ђа на могли да се при пре ме, а
немој те данас да допу ња ва те
днев ни ред – кри ти ко вао је
Срђан Гла мо ча нин, шеф одбор -
нич ке гру пе СРС-а. 

Поле ми ка око нове 
цене пар ки ра ња
Одлу ка о поску пље њу пар ки ра -
ња у гра ду за 11 одсто иза зва ла
је поле ми ку, јер су одбор ни ци
опо зи ци је сма тра ли да је то
могло да се избег не. Одбор ник
ДЈБ Жар ко Јели сав чић желео је
да чује раз лог за ово поску пље -
ње, јер је доса да шње обја шње -
ње било да је то због тога што
„има мо нај јеф ти ни је пар ки ра -
ње у држа ви”, као и да је цена
„прво мало ума ње на, па на њу
онда додат сада оба ве зни ПДВ”.
Гла мо ча нин је рекао да се ради -
ка ли про ти ве сва ком пове ћа њу

цена, јер „цене тре ба да се сма -
њу ју”. Сви ма њима одго во рио је
напред њак Зоран Аша нин:

– Од када је за напла ту над -
ле жна „Хиги је на”, уме сто Град -
ске упра ве, ПДВ мора да се
обра чу на ва.

Опо зи ци ја се није задо во љи -
ла обја шње њем јер је, како су
наве ли, тре ба ло основ ну цену
још више сни зи ти, како би
након обра чу на ПДВ-а цена за
гра ђа не оста ла иста. Чуло се и
да Пан чев це не тре ба да инте -
ре су ју цене у дру гим гра до ви -
ма, наро чи то ако „Хиги је на” и
с доса да шњом ценом оства ру је
при ход. Нико ла Ћур чин (ДС)
пред ло жио је да се сма њи вре -
ме напла те пар ки ра ња и да оно
буде, на при мер, од 7 до 17 сати.

На сед ни ци се чуо пред лог
да се Тури стич ка орга ни за ци ја
Пан че ва, с обзи ром на то да
има јед ног запо сле ног, уга си и
при по ји Град ској упра ви, како
би се уште де ло на пла та ма и
накна да ма за дирек то ра и чла -
но ве Управ ног одбо ра...

Без рас пра ве су усво је не
одлу ке о гра ђе вин ском земљи -
шту, кате го ри за ци ји путе ва,
локал ним кому нал ним так са -
ма, изме на одлу ка о финан сиј -
ској помо ћи поро ди ца ма с
децом... Наред на сед ни ца
Скуп шти не гра да оче ку је се
овог месе ца, а пред одбор ни -
ци ма тре ба да се нађе и реба -
ланс буџе та.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

ТРИБИНА О СЛОБОДИ МЕДИЈА

Дозвола за рад

Од када је одбор Српске
напредне странке у Панчеву
распуштен, Повереништво
редовно одржава састанке по
месним одборима уз прису-
ство неког од панчевачких
функционера. Поред тога,
како је наведено на званичној
„Фејсбук” страни те партије,
ове недеље су чланице стран-
ке биле врло активне и орга-
низовале су више акција.

Унија жена Месног одбо-
ра Војловица организовала

је курс штрикања у својим
просторијама, под називом
„Не заборавимо старе
занате”.

Такође ове недеље, 3. окто-
бра, Унија жена СНС-а
Месног одбора у Банатском
Новом Селу спровела је на
неколико локација у том селу
акцију уређења. Том прили-
ком чланице СНС-а засади-
ле су више нових садница и
тако оплемениле своју
животну средину.

УНИЈА ЖЕНА СНС-а

Организоване акције



Упра ва за капи тал на ула га ња АПВ
одо бри ла је на кон кур су за финан си -
ра ње и суфи нан си ра ње про је ка та у
обла сти локал ног и реги о нал ног еко -
ном ског раз во ја про је кат Гра да Пан -
че ва. Реч је о про јек ту изград ње сао -
бра ћај ни це у Ули ци 7. нова, одно сно

тре ће део ни це пута са инфра струк ту -
ром, која под ра зу ме ва изград њу водо -
вод не мре же и јав ног осве тље ња.

Укуп на потреб на сред ства за реа -
ли за ци ју ове инве сти ци је изно се
нешто више од 36 мили о на дина ра.
Пан че ву је одо бре но 28,9 дина ра,
одно сно 80 одсто од укуп них потреб -
них сред ста ва, а Град ће суфи нан -

си ра ти ову инве сти ци ју са 20 одсто,
одно сно 7,2 мили о на дина ра.

Како је гра до на чел ник више пута
до сада нагла сио, изград ња тре ће
део ни це сао бра ћај ни це у Ули ци 7.
нова од изу зет ног је зна ча ја за све
буду ће инве сти то ре у север ној

послов ној зони, који ма ће бити
потреб но при кљу че ње на овај
општин ски пут.

Ови радо ви спро во де се у окви ру
инфра струк тур ног опре ма ња ком -
плет не север не инду стриј ске зоне,
која се про сти ре на 75 хек та ра на
путу за Јабу ку.

М. Д.

Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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У целом све ту 2. окто бра се обе ле жа -
ва Међу на род ни дан нена си ља, а то
је дан када је рођен Махат ма Ган ди.
Он се сма тра родо на чел ни ком стра -
те ги је и дослед не при ме не нена сил -
ног отпо ра. Гене рал на скуп шти на Ује -
ди ње них наци ја (УН) 2007. годи не
уста но ви ла је обе ле жа ва ње Међу на -
род ног дана нена си ља као при ли ку за
„шире ње пору ке нена си ља”, резо лу -
ци јом која потвр ђу је „уни вер зал ну
важност прин ци па нена си ља”.

Овим пово дом смо пита ли наше
сугра ђа не да ли они при ме ћу ју наси ље,
где га нај ви ше има и како га пре ва зи ћи.

АНА ПЛВАН, дома ћи ца:
– Наси ље се може виде ти нај ви ше

у меди ји ма. Има баш пуно тек сто ва о
наси љу, а поне кад и гово ра мржње.
Наси ља има на теле ви зи ји, али нај -
ви ше у штам пи. Мислим да је гене -
рал но више наси ља међу људи ма.
Људи су нер во зни ји због неза по сле -
но сти, па се то мани фе сту је и у међу -
соб ној кому ни ка ци ји. 

ЉУБИН КА ТРБО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Има неких који се пра ве да су

каба да хи је. При ме ћу јем да има мно го

фил мо ва с наси љем, ја то не волим и
баш сам про тив тога. Како ћеш да вас -
пи таш дете када нон-стоп гле да
насил не сце не на теле ви зи ји, а пого -
то во у пре по днев ним сати ма. Мислим
да би све то тре ба ло уки ну ти. Пого -
то во рија ли ти еми си је, у који ма има
мно го без о бра злу ка.

ПАВЛЕ ПЕТРО ВИЋ, зана тли ја:
– Нај ви ше наси ља има у бра ко ви -

ма, и пси хич ког и физич ког. Данас је
такво вре ме да има сва че га, али чини
ми се да уоп ште има више наси ља и
да су људи поста ли гру би. Посе бан је
про блем с мла дим људи ма, јер их
роди те љи запо ста вља ју. Они онда
нема ју пошто ва ња ни пре ма ста ри ји -
ма, нити у међу људ ским одно си ма.
Осно ва све га је поро ди ца, све кре ће
од роди те ља. Тиме тре ба сви да се
поза ба ви мо.

СЛО БО ДАН ЛАЗА РЕ ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Нажа лост, стал но читам у нови -
на ма о наси љу. Не знам када ће се и
како то иско ре ни ти. Чини ми се да
рани је није било баш тако. Ја сам
миран човек и избе га вам све што има

везе с наси љем. За мене роди те љи
тре ба буду осно ва, да уче децу како
да се пона ша ју. Међу тим, све се про -
ме ни ло. Људи мора ју да се кул ти ви -
шу, тре ба им обја сни ти да се од наси -
ља не може доби ти ништа пози тив но.

ТАМА РА ЛАЗИЋ, про гра мер ка:
– Не гле дам теле ви зи ју и не читам

нови не. Нико кога ја позна јем нема про -
бле ма с наси љем или ја не позна јем такву
врсту људи. Чини ми се да су можда људи
некул тур ни ји, али ја се ствар но не нала -
зим тамо где има наси ља.

ДАВИД ЕРЕШ, музи чар:
– Наси ље посто ји и у меди ји ма и око

нас. Нај ве ће је оно нај о па сни је које не
при ме ћу је мо, а жртве смо тога. Меди ји
има ју вели ку уло гу. Одра сли могу има -
ти неку врсту избо ра, али мла ђе гене -
ра ци је пра те све што им се сер ви ра. Гле -
да ју на то као да је нор мал но, јер је у
меди ји ма. Про грам је бази ран на томе
шта ће се нај ви ше гле да ти, а не да ли је
ква ли тет но и какав ути цај има. Мислим
да су људи „агре сив ни ји” и због еко ном -
ског ста ња и нема шти не.

Анке ти ра ла 
Мир ја на Марић Велич ко вић

С. ЛАЗАРЕВИЋП. ПЕТРОВИЋ Т. ЛАЗИЋ Д. ЕРЕШ

НАША АНКЕТА

ГДЕ НАЈ ВИ ШЕ ПРИ МЕ ЋУ ЈЕ ТЕ НАСИ ЉЕ?

Поро ди ца и меди ји 

Љ. ТРБОВИЋA. ПЛВАН

ХРОНИКА

ви ду ал них саве то ва ња и да уче ству ју
у 30 зајед нич ких актив но сти (попут
одла за ка у био скоп, позо ри ште, на
спорт ске дога ђа је...). Поје ди не поро -
ди це доби ће и мате ри јал ну помоћ у
виду хиги јен ских паке та и паке та
спорт ске опре ме за децу. Оста ли ђаци
тре ба да фор ми ра ју волон тер ске
тимо ве подр шке, а орга ни за то ри су
том при ли ком позва ли волон те ре и
дона то ре који су спрем ни да помог -
ну, да се јаве на теле фон 353-361.

Татја на Божић, чла ни ца Град ског
већа заду же на за обра зо ва ње, нагла -
си ла je да је овај про је кат усме рен у
пот пу но сти на потре бе деце.

– С обзи ром на то да је сам кон курс
имао дефи ни са не при о ри те те, пре -
вен ци ју напу шта ња оба ве зног обра зо -
ва ња, ми смо пре по зна ли ову потре бу
и у гра ду Пан че ву иден ти фи ко ва ли
десет шко ла у који ма је овај про блем
нај и зра же ни ји, утвр ди ли шта нам је
потреб но да подиг не мо њихо ве капа -
ци те те за реша ва ње овог про бле ма и
фор му ли са ли пред лог про јек та који
ће сви ма нама доне ти неки помак
одно сно бољи так и све нас осна жи ти
да се спрем ни је носи мо с про бле мом
ризи ка од напу шта ња обра зо ва ња –
изја ви ла је чла ни ца Већа.

Град Пан че во биће и један од првих
гра до ва у Срби ји који ће у току про -
јек та раз ра ди ти и усво ји ти систем
пра ће ња ове деце и при пре ми ти
Акци о ни план за уна пре ђе ње обра зо -
ва ња. Тако ђе, уче сни ци ове кон фе рен -
ци је у Град ској упра ви има ли су при -
ли ку и да чују иску ства у вези с
про јек том који је спро ве ла Тех нич ка
шко ла „23. мај”, а чија су иску ства
пре не ле Ната ша Зече вић, дирек тор -
ка, и Зори ца Прпа, коор ди на тор ка.

М. Дими трић

Мини стар ство финан си ја
подр жа ло Пан че во са
177.611 евра

Увод но пре да ва ње и пред ста вља ње
про јек та „Уз малу помоћ при ја те ља –
Пре вен ци ја раног напу шта ња шко ле
у Пан че ву” одр жа но је 29. сеп тем бра
у малој сали град ске куће. Град Пан -
че во скло пио је Уго вор о гран ту за
импле мен та ци ју овог про јек та који је
одо бри ло Мини стар ство финан си ја, а
парт нер на про јек ту је Дом за децу
без роди тељ ског ста ра ња „Спо ме нак”.
Укуп на вред ност про јек та је 197.565
евра, а гран та 177.611 евра. Раз ли ку
од 19.954 евра обез бе ђу је Град Пан -
че во.

Циљ про јек та је да се помог не деци
из десет основ них шко ла и из „Спо -
мен ка”, одно сно свим ђаци ма који ма
теже иде савла ђи ва ње гра ди ва, како
не би дошли у ситу а ци ју да напу сте
шко ло ва ње.

У наред них четр на ест месе ци про -
је кат ће обез бе ди ти раз ли чи те врсте
мате ри јал не, мето до ло шке и педа го -
шке помо ћи деци, њихо вим поро ди -
ца ма и шко ла ма с циљем пости за ња
бољих резул та та деце у уче њу. Прак -
тич но, деца ће доби ти бес плат не
додат не часо ве, а шко ле ИТ опре му,
дидак тич ке мате ри ја ле и школ ски
наме штај. Деца и роди те љи из десет
шко ла има ће при ли ку да с 32 педа го -
шка аси стен та одр же 5.760 додат них
часо ва из раз ли чи тих пред ме та, пре -
ма потре ба ма деце, да доби ју 30 инди -

ГРАД СКИ ПРО ЈЕ КАТ ЗА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈУ РАНОГ НАПУ ШТА ЊА ШКО ЛЕ

НАСТАВ НИ ЦИ ЋЕ ДОДАТ НО 
РАДИ ТИ С ДЕЦОМ

УПРА ВА ЗА КАПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Наста вак изград ње север не
послов не зоне

Пози ва мо гра ђа не Пан че ва, прав на
лица и све дру ге орга ни за ци је да
пред ло же кан ди да те за Новем бар ску
награ ду Гра да Пан че ва, која се тра -
ди ци о нал но доде љу је пово дом Дана
гра да.

Награ де се доде љу ју физич ком или
прав ном лицу које има пре би ва ли ште
на тери то ри ји гра да Пан че ва за нај -
вред ни ја достиг ну ћа у обла сти ма:
умет но сти, нау ке, архи тек ту ре и урба -
ни зма, нови нар ства, обра зо ва ња,
спор та, при вре де, меди ци не, соци јал -
ног и хума ни тар ног рада.

Пред лог у писа ној фор ми који
садр жи подат ке о кан ди да ту или гру -
пи за зајед нич ко дело и детаљ но обра -
зло же ње о достиг ну ћу или резул та ти -
ма рада за које се пред ла жу, као и
лич не подат ке пред ла га ча (име, пре -
зи ме, адре су) тре ба доста ви ти на
писар ни цу у Град ском услу жном цен -
тру (улаз из Ули це Петра Драп ши на)
нај ка сни је до 13. окто бра.

Под достиг ну ћем се под ра зу ме ва:
1. изу зет но дело у обла сти умет но -

сти: публи ко ва но дело књи жев ног и
пре во ди лач ког ства ра ла штва; дело
које је изве де но одно сно при ка за но
на сце ни; филм ско и радио-теле ви -
зиј ско оства ре ње при ка за но у био -
скоп ској дво ра ни или еми то ва но у
меди ји ма; дело изло же но одно сно
пре зен ти ра но у гале ри ји и дру гом
про сто ру наме ње ном за пре зен та ци ју
дела ликов ног и при ме ње ног ства ра -
ла штва, визу ел них и про ши ре них
меди ја; музич ко или музич ко-сцен -
ско дело изве де но у кон церт ној или
позо ри шној дво ра ни;

2. у обла сти нау ке: науч но оства ре -
ње, одно сно рад у дру штве ним, хума -
ни стич ким, при род ним и тех нич ким

нау ка ма који као резул тат има нова
сазна ња и син те зу посто је ћих у циљу
њихо ве при ме не, који пред ста вља
допри нос раз во ју науч не обла сти или
раз во ју нових про из во да, мето да или
тех но ло шких посту па ка, под усло вом
да је обја вље но у науч ној и струч ној
лите ра ту ри, одго ва ра ју ћим науч ним
часо пи си ма или дру гим начи ном јав -
ног саоп шта ва ња; про на ла зак који је
у сми слу одре да ба Зако на о патен ти -
ма при знат и упи сан у зако ном утвр -
ђен реги стар;

3. у обла сти меди ци не: рад или
резул та ти изу зет не вред но сти поје -
дин ца који ма је дао зна ча јан допри -
нос раз во ју и уна пре ђе њу меди ци не и
здрав стве не зашти те људи;

4. у обла сти архи тек ту ре и урба ни зма:
изу зет но дело у њима или у обла сти
рекон струк ци је обје ка та; урба ни стич ки
пла но ви за кон цеп ци ју и мето до ло ги ју,
под усло вом да су усво је ни и да је њихо -
ва реа ли за ци ја отпо че ла;

5. у обла сти нови нар ства: изу зет но
оства ре ње поје дин ца у нови нар ству
или публи ци сти ци, за сери ју напи са,
теле ви зиј ских или радиј ских при ло -
га или еми си ја, публи ци стич ких радо -
ва о тема ма од зна ча ја за уку пан дру -
штве ни живот Пан че ва и дру гим
обли ци ма елек трон ских и писа них
меди ја; кре а тив ни допри нос уре ђи ва -
њу рубри ке, еми си је и про гра ма који -
ма се зна чај но допри но си инфор ми -
са њу гра ђа на Пан че ва;

6. у обла сти обра зо ва ња: изу зет но
дело и резул тат вас пит но-обра зов ног
или инструк тив ног рада или у орга -
ни за ци ји и раз во ју школ ства гра да
Пан че ва;

7. у обла сти спор та: рад или резул -
та ти изу зет не вред но сти поје дин ца
који ма је дао зна ча јан допри нос
афир ма ци ји, раз во ју и уна пре ђе њу
спор та;

8. у обла сти при вре де: рад или
резул та ти изу зет не вред но сти поје -
дин ца или прав ног лица који ма је дат
зна ча јан допри нос афир ма ци ји, раз -
во ју и уна пре ђе њу при вре де у гра ду
Пан че ву;

9. у обла сти соци јал ног и хума ни -
тар ног рада: рад или резул та ти изу -
зет не вред но сти у овој обла сти.

КОН КУРС ЗА НОВЕМ БАР СКУ НАГРА ДУ

Сугра ђан ке и сугра ђа ни,
пред ло жи те кан ди да те

Завод за ДДД „Еко-сан” ове недеље
започео је, у сарадњи с Градом,
систематску дератизацију на тери-
торији Панчева. Биће обухваћена сва
сеоска и градска домаћинства, згра-
де за колективно становање, нехи-
гијенска насеља и приобаље.

„Еко-сан” упозорава грађане да
треба да спрече децу и домаће живо-
тиње да дођу у контакт с препара-
том за дератизацију. Овај посао је

започет 2. октобра у Глогоњу и Јабу-
ци, а затим ће, према утврђеној
динамици, дератизацијом бити обу-
хваћена и сва остала места. Предви-
ђено је да се третман обави у 30.658
кућа и 1.300 зграда.

Радници „Еко-сана” биће видно
обележени током рада на терену.
Систематска дератизација је потпу-
но бесплатна за грађане.

М. Д.

СИСТЕМАТСКА АКЦИЈА

Дератизација у домовима



попу ла ци је глу вих и наглу вих,
али и важност њихо ве инклу -
зи је. Ово је ујед но и при ли ка
да се јав ност позо ве на толе -
ран ци ју, ува жа ва ње и пошто -
ва ње њихо вих пра ва. Ипак, то
тре ба да буду теме и про бле ми
који ма ћемо се бави ти кон ти ну -
и ра но, а не само послед ње неде -
ље у сеп тем бру – нагла си ла је
Суза на Белић.

Међу оп штин ска орга ни за ци -
ја глу вих и наглу вих, поред чла -
но ва из Пан че ва, оку пља и оне
из Али бу на ра, Кови на, Опо ва и
Кова чи це. Око 3.000 наглу вих и
сто ти нак глу вих чла но ва током
чита ве годи не уче ству ју у број -
ним спорт ским и кул тур ним
деша ва њи ма, осва ја ју награ де с
позо ри шним пред ста ва ма које
при пре ма ју, а не изо ста ју ни
награ де с дру гих так ми че ња.

Д. Кожан

Цен трал ној ака де ми ји пово -
дом обе ле жа ва ња Неде ље глу -
вих и наглу вих, одр жа ној у
четвр так, 28. сеп тем бра, у Сме -
де ре ву, при су ство ва ли су и чла -
но ви Међу оп штин ске орга ни -
за ци је глу вих и наглу вих из
Пан че ва, а дан касни је они су
про сла ву при ре ди ли и у сво јим
про сто ри ја ма у нашем гра ду.
Ту су при сут не поздра ви ли
Алек сан дра Зорић, пред сед ни -
ца МОГН Пан че во, и Милен ко
Чуч ко вић, члан Град ског већа
заду жен за рад, запо шља ва ње
и соци јал на пита ња.

– Град је ове годи не издво -
јио 1.250.000 дина ра за про -
јект не актив но сти ове орга ни -
за ци је. Осим тога, одо бри ли
смо и 100.000 дина ра за про је -
кат „Говор но-слу шне вежбе” и
још 90.000 како би јед но лице
било укљу че но у јав не радо ве

на три месе ца – рекао је Чуч -
ко вић.

Не седам, већ 365 дана
Пре ма речи ма Суза не Белић,
секре тар ке МОГН Пан че во, про -
је кат „Говор но-слу шне вежбе”
наме њен је деци која има ју
оште ћен слух и засни ва се на
раду на њихо вој реха би ли та ци -
ји уз помоћ сор до а у ди о ло га.

– Вели ку подр шку у овом
про јек ту пру жи ла нам је и
Пред школ ска уста но ва „Деч ја
радост”, која нам је усту пи ла
на кори шће ње про сто ри је
врти ћа „Невен”. С обзи ром на
то да је запо шља ва ње један од
нај ве ћих иза зо ва код свих осо -
ба са инва ли ди те том, вели ки
зна чај има чиње ни ца да је
један наш члан имао при ли ку
да се запо сли, макар и на пери -
од од три месе ца. Током ове
неде ље у фоку су су потре бе

Прак са да се „ништа не
баца” одав но важи у неким
висо ко ра зви је ним земља ма.
Одне дав но се то пра ви ло
може уочи ти и код нас, буду -
ћи да га при ме њу је све више
како поје ди на ца, тако и
пред у зе ћа. То се дога ђа нај -
ви ше у про из вод њи хра не, и
то делом због пове ћа ња про -
фи та, а делом због очу ва ња
живот не сре ди не, као и зарад
одр жи вог раз во ја који задо -
во ља ва потре бе дана шњи це
и обез бе ђу је сигур ни ју сутра -
шњи цу. С тим у вези, очу ва -
ње чистог вазду ха и неза га -
ђе не воде и земље оба ве за је
сва ког поје дин ца и ком па ни -
је код нас и у све ту.

При ме ра ради, у Аустри ји
посто ји музеј син те тич ких,
хемиј ски про из ве де них
мине рал них ђубри ва, али и
мно го про из во ђа ча који на
соп стве ном газдин ству про -
из во де ком пост, гли сте њак
или вели ки број пеле ти ра них
и/или бри ке ти ра них орган -
ских ђубри ва. Отпад, пре ци -
зни је рече но – мате ри јал који
слу жи за про из вод њу ових
тржи шту наме ње них про из -
во да може бити разно ли ког
карак те ра: од дехи дри ра ног
стај ског и живин ског ђубри -
ва, пре ко гуа на и про из во да
или нус про и зво да живо тињ -
ског поре кла, до раз ли чи тих
соли које се само стал но или
у меша ви ни тако ђе могу
фабри ко ва ти.

Комер ци јал на сред ства за
исхра ну биља и опле ме њи -
ва чи земљи шта могу бити
сачи ње ни од јед ног мате ри -
ја ла, као што су сте не фос -
фа та или алге, али могу
бити меша ви на мно гих
мате ри ја ла. На при мер,
живин ско ђубри во и овчи ја
вуна пеле ти ра ни чине јед -
но од вео ма ква ли тет них
комер ци јал них орган ских
ђубри ва, како за исхра ну
биља ка, тако и за попра вља -
ње ква ли те та земљи шта.
Гото во сва орган ска ђубри -
ва, при род ни мате ри ја ли и
нус про и зво ди из раз ли чи -
тих про из вод њи пру жа ју
широк спек тар хран љи вих
мате ри ја, а уко ли ко се на
пра ви начин иском би ну ју,
могу дати погод не фор му -
ла ци је за одре ђе не потре бе
биља ка за три глав на хран -
љи ва еле мен та (азот, фос -
фор и кали јум), као и за
биљ ка ма потреб не микро е -
ле мен те.

Посто ји садa већ зна ча јан
број комер ци јал них меша -
ви на које се могу наћи и на
нашем тржи шту, што пре ко
про из во ђа ча, што пре ко
заступ ни ка и дистри бу те ра.
Ова ђубри ва нај ви ше се
кори сте у орган ској про из -
вод њи, али по све му суде ћи
зау зе ће мно го више про сто -
ра, буду ћи да трен до ви у
очу ва њу здра вља чове ка и
живот не сре ди не гото во да
„бри шу” кон вен ци о нал ну
про из вод њу и њој слич не у
који ма су дозво ље на син те -
тич ки про из ве де на сред ства
за зашти ту и исхра ну биља.

С тим у вези, у нашим агро -
е ко ло шким усло ви ма у орган -
ској про из вод њи и даље не
посто ји довољ но прак тич ног
иску ства, али и при ме ње них
истра жи ва ња о исхра ни биља
и поди за њу плод но сти земљи -
шта. Посто ја њем комер ци јал -
них сред ста ва за исхра ну
биља и опле ме њи ва ча земљи -
шта, на рела тив но брз и јасан
начин, сада шњи и буду ћи
орган ски про из во ђа чи могли
би доби ти пре по ру ке којим
коли чи на ма и на који начин
могу оба ви ти ђубре ње поје ди -
них биљ них врста.

До тада, с посто је ћим зна -
њи ма о при пре ми при род них
орган ских ђубри ва, уз дода -
так поје ди них при род них
мате ри ја ла, могу се про из ве -
сти соп стве на ђубри ва за
опште наме не и ђубри ва са
одре ђе ним меша ви на ма (раз -
ли чи тим фор му ла ци ја ма) за
спе ци фич не наме не. Поред
пове ћа ва ња садр жа ја хран -
љи вих еле ме на та у земљи -
шту, ова гру па ђубри ва
побољ ша ва физич ко-меха -
нич ке осо би не, актив ност и
број ност микро ор га ни за ма и
дру гих живих орга ни за ма
(био ло шке осо би не), садр жај
орган ске мате ри је у земљи -
шту (која поста ју хумо зни ја),
регу ли ше пе-ха земљи шта и
вод но-вазду шни режим зем-
љи шта.

Наве де не пред но сти до-
при но се пра вил ни јем и
здра ви јем раз во ју коре на
биљ ке. Уко ли ко се земљи -
шту дода ју само син те тич -
ки про из ве де на сред ства за
исхра ну биља, оно посте пе -
но губи микро би о ло шку
актив ност, а самим тим и
садр жај орган ске мате ри је.
Поје ди ни про из во ђа чи има -
ју став да ће пове ћа њем
коли чи на син те тич ки про -
из ве де них сред ста ва за
исхра ну биља по једи ни ци
мере пове ћа ти и плод ност
земљи шта. То, нажа лост,
није тач но. Њихо вом пове -
ћа ном при ме ном, пого то ву
на мање плод ним земљи -
шти ма, дола зи до погор ша -
ња њихо ве струк ту ре и таква
земљи шта поста ју ком пакт -
на, бежи вот на и мање су
спо соб на да задр же воду и
хран љи ве мате ри је.

У доса да шњој прак си у
поре ђе њу са син те тич ким,
хемиј ски про из ве де ним
сред стви ма за исхра ну биља
недо ста ци орган ски про из -
ве де них ђубри ва били су:
ниска кон цен тра ци ја хран -
љи вих еле ме на та и њихо ва
мала при сту пач ност. Међу -
тим, с про из вод њом комер -
ци јал них сред ста ва за
исхра ну биља и опле ме њи -
ва ча земљи шта ситу а ци ја се
бит но про ме ни ла, те су то
кон цен тро ва ни ја (сад већ
ран га син те тич ких, то јест
хемиј ски про из ве де них
сред ста ва за исхра ну биља)
с већом при сту пач но шћу
хра ни ва која више не зави -
се од садр жа ја вла ге, тем пе -
ра ту ре и микро би о ло шке
актив но сти у земљи шту.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Комер ци јал на орган ска 
ђубри ва

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА МЕЂУ НА РОД НА НЕДЕ ЉА ГЛУ ВИХ

ПРИ ЗНА ТИ РАВ НО ПРАВ НОСТ 

ЗНА КОВ НОГ ЈЕЗИ КА
Про сла ва одр жа на 
и у МОГН Пан че во

Подр шка Гра да 
не изо ста је

Још од 1958. годи не, на ини -
ци ја ти ву Свет ске феде ра ци је
глу вих, послед ња сед ми ца сеп -
тем бра широм све та обе ле жа -
ва се као Међу на род на неде ља
глу вих и наглу вих. Током ових
седам дана број не локал не
орга ни за ци је и саве зи при ре -
ђу ју низ раз ли чи тих актив но -
сти како би допри не ли томе да
се скре не пажња јав но сти на
важност уна пре ђе ња пра ва глу -
вих и наглу вих осо ба и како би
се иста кле теме од зна ча ја за
њихо ву зајед ни цу.

Ове годи не Међу на род на
неде ља глу вих и наглу вих обе -
ле жа ва се под сло га ном „Пуна
инклу зи ја са зна ков ним јези -
ком” и пору чу је да глу ве осо бе
у свим земља ма све та тре ба да
има ју пра во да кори сте зна ков -
ни језик као свој при мар ни
језик у свим аспек ти ма живо -
та, јер је то начин да се њихо ва
кул ту ра очу ва и даље раз ви ја.

Јед на ки смо, зар не?
При зна ва ње рав но прав но сти
зна ков ног јези ка са свим оста -
лим јези ци ма за ову попу ла ци -
ју важно је из мно го раз ло га –
како би им биле при сту пач не
јав не инфор ма ци је и услу ге,
као што су здрав стве на зашти -
та, запо шља ва ње, соци јал не и
дру ге држав не услу ге, затим
како би се деци омо гу ћи ло
билин гвал но обра зо ва ње, а
одра сли ма јед на ке могућ но сти
за запо шља ва ње, али и при ступ
лич ним, јав ним и поли тич ким
сфе ра ма какав има ју све дру ге
кате го ри је људи.

Раз у ме мо ли се?

Завод за јав но здра вље Пан че -
во обе ле жио је 29. сеп тем бар –
Свет ски дан срца пре да ва њем и
ради о ни цом за децу и роди те -
ље у врти ћу „Петар Пан”. Град -
ска упра ва и фит нес-клу бо ви с
тери то ри је гра да омо гу ћи ли су
тог дана дво ча сов но вежба ње
уз музи ку у отво ре ној тере та -
ни „Кока-Кола”, а Пла ни нар -
ско дру штво „Јеле нак” орга ни -
зо ва ло је бици кли стич ку
вожњу. На ове начи не гра ђан -
ка ма и гра ђа ни ма свих узра ста
пру же на је при ли ка да „оја ча -
ју сво је срце”, што је и мотив
ово го ди шње кам па ње.

Свет ски дан срца уста но вљен
је 2000. годи не с циљем да
инфор ми ше људе широм све -
та да су боле сти срца и крв них
судо ва (КВБ) воде ћи узрок
смр ти код 17,5 мили о на људи
сва ке годи не. Про це њу је се да
ће до 2030. годи не тај број
пора сти на 23 мили о на. Свет -
ска феде ра ци ја за срце упо зо -
ра ва да нај ма ње 80% пре вре -
ме них смрт них исхо да може
да се спре чи кон тро лом глав -
них фак то ра ризи ка, а то су
пуше ње, непра вил на исхра на и
физич ка неак тив ност.

Ове годи не Свет ски дан срца
обе ле жа ва се под сло га ном
„Оја чај те сво је срце”, са акцен -
том на зна ча ју здра вих сти ло -
ва живо та, као и на пре вен ци ји
и кон тро ли фак то ра ризи ка за
наста нак боле сти срца и крв -
них судо ва у свим попу ла ци о -
ним гру па ма. Данас није дан
ста нов ник наше пла не те није
поште ђен боле сти срца и крв -

них судо ва, без обзи ра на то где
живи, којег је пола, узра ста и
соци јал но-еко ном ског ста ту са.
Пре ма пода ци ма Наци о нал ног
реги стра за акут ни коро нар ни
син дром, од КВБ је током 2015.
годи не у Срби ји умр ло 54.376
осо ба. Боле сти срца и крв них
судо ва, са уче шћем од 52,4% у
свим узро ци ма смр ти, воде ћи
су узрок уми ра ња у Срби ји, али
и у Јужно ба нат ском окру гу.

Пре ма еви ден ци ји Заво да за
јав но здра вље за послед њих пет
годи на, у јужном Бана ту сва ке
годи не акут ни коро нар ни син -
дром – АКС (инфаркт мио кар -
да или неста бил на анги на пек -
то рис) реги стру је се у про се ку

код 860 осо ба. Од АКС у Јужно -
ба нат ском окру гу годи шње
умре око 170 осо ба, и то углав -
ном од инфарк та мио кар да
(98,6%).

Како наво де у Заво ду, од
инфарк та мио кар да у нашем
окру гу чешће обо ле ва ју и уми -
ру мушкар ци него жене.
Инфаркт се нај че шће реги -
стру је код мушка ра ца после
55, а код жена после 60 и 65
годи не живо та. Нажа лост, све
је више мла дих, наро чи то оних
који се баве стре сним посло -
ви ма, који дожи ве срча ни удар.
Охра бру је чиње ни ца да је
послед њих годи на забе ле жен
пад бро ја умр лих, што се може

обја сни ти савре ме ним мето да -
ма лече ња и рани јим дола ском
у бол ни цу.

С обзи ром на то да у Јужно -
ба нат ском окру гу сва ког дана
две-три осо бе обо ле, а сва ког
дру гог дана јед на умре од
инфарк та мио кар да и неста -
бил не анги не пек то рис, од изу -
зет ног су зна ча ја дело ва ње на
фак то ре ризи ка одго вор не за
поја ву боле сти срца и крв них
судо ва, усва ја ње здра вих сти -
ло ва живо та, као и еду ка ци ја
људи о томе како да пре по зна -
ју зна ке и симп то ме срча ног и
можда ног уда ра, како би се
што пре јави ли лека ру.

Д. К.

ВАЖАН ДАТУМ У КАЛЕН ДА РУ ЗДРА ВЉА

Оја чај те сво је срце
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NA PRAHU OSLÁV PÄŤSTÉHO VÝROČIA PROTESTANTIZMU

VZNIK REFORMÁCIE
Tézy Martina Luthera
proti odpustkom

Kľúčová úloha Svätého
písma a svedomia veriacich

Protestantizmus 
na Slovensku

Za začiatok zmien v  cirkvi, známych
ako reformácia, považuje sa 31. októ-
ber 1517. V ten deň, resp. v  ten večer
doktor Martin Luther pribil na dvere
kostola vo Wittenbergu 95 téz proti od-
pustkom. Indulgencie alebo odpustky
sú papiere, na ktorých píše, že sa osobe,
ktorá za nich zaplatila, odpúšťa hriech.
Tieto sa mohli kupovať aj pre zosnu-
lých. Prax predaja odpustkov bola vždy
kontroverzná, ale keď predajca Ján Tet-
zel začať kázať o tom, že ony odpustia
hriechy dokonca aj vtedy, keď sa človek
nekajá a nevyjadruje túžbu po lepšom
živote, niečo sa v  Lutherovi zlomilo
a  rozhodol sa vyvolať verejnú rozpra-
vu. Luther vtedy nevedel, že Tetzela
poslal samotný pápež Lev X., ktorý po-
treboval prostriedky na výstavbu
Chrámu svätého Petra v Ríme. 

Martin Luther vo svojich tézach, od-
volávajúc sa na Sväté písmo, dokazuje,

Nemôžem nič odvolať a neodvolám,
lebo ísť proti svedomiu nie je správne
a ohrozuje spásu. Tu stojím, nemôžem
inak. Boh mi pomáhaj.”

Oheň reformácie bol zapálený. Zo
siedmich ríšskych kniežat – kurirstov
traja podporili Luthera, ako aj mnohí
zemepáni, mešťania a sedliaci. Pre Eu-
rópu nastali turbulentné časy. Mnohé
kniežatstvá a  kráľovstvá sa snažili vy-
hodiť zo svojho cirkevného a politické-
ho, ale aj spoločenského života všetko,
čo bolo v  rozpore s  učením Svätého
písma. Luther usporiadal liturgiu v du-
chu evanjelia. Odtiaľ aj názov Evanje-
lická cirkev. Veľmi dôležitým momen-
tom bolo aj odmietanie latinského ja-
zyka a trvanie na tom, aby liturgia bola
v národu zrozumiteľnom jazyku. To
viedlo k  prebúdzaniu nacionalizmu
v ďalších storočiach. Kniežatá v r. 1530
v  Augsburgu prečítali cisárovi viero-
vyznanie, ktoré napísal Filip Melan-
chthon, blízky spolupracovník Luthera. 

Na území, na ktorom väčšinou žili
Slováci, reformácia sa hneď rozšírila.
Tu bolo aj Husovo učenie veľmi popu-
lárne, ale nikdy nebolo inštitucionali-
zované. Mnohí v  Nemecku študujúci
študenti prinášali správy o  Lutherovi
a  jeho hnutí. Začiatkom 16. storočia
jediné slovenské mesto, ktoré nebolo
evanjelické, bola Trnava pri Bratislave.
Koncom 17. storočia dynastia Habs-
burgovcov v spolupráci s jezuitmi za-
čala masovo prenasledovať a pripravo-
vať o život evanjelikov s cieľom donú-
tiť ich, aby prijali rímskokatolícku vie-
ru. Učiteľov a kňazov zatýkali a predá-
vali ako otrokov na zámorských lo-
diach. Kostoly a školy podpaľovali ale-
bo odoberali a  zariaďovali ich v  rím-
skom duchu. Najznámejšími udalos-
ťami z  tých čias sú bratislavské súdy
a  masaker v Prešove. Sloboda pre
evanjelikov neexistovala až do r. 1781,
v ktorom rakúsky cisár Jozef II. vydal
svoj edikt. 

Branislav Kulík

že jedine Boh môže odpustiť hriech,
a  to na základe skutočného pokánia.
To je niečo, čo nikto nemôže predávať
za peniaze. O tom neskôr napísal nie-
koľko ďalších kníh. Nasledovalo vyšet-
renie príslušných cirkevných orgánov,
ale nikto sa nepúšťal do polemiky
o  tom, či je učenie Martina Luthera
spravodlivé alebo nie je. Všetci mali za
úlohu iba donútiť ho, aby sa zriekol

všetkého, čo napísal. Po rozhovore
u  kardinála Kajetána, Luther povedal,
že sa kardinál vyzná v teológii ako cap
v hraní na harfe. Luther bol pozvaný aj
k  samotnému pápežovi do Ríma, ale
disponujúc informáciami o osude Jána
Husa, rozhodol sa, že nepôjde. Na kon-
ci bol vyobcovaný z cirkvi a jeho diela
boli verejne spálené. Luther a jeho na-
sledovníci na to odpovedali spálením
pápežskej buly a  knihy kanonického
práva vo Wittenbergu.

Všetko to kulminovalo na ríšskom
sneme vo Wormse, ktorý zvolal Karol
V. Luther dúfal, že mu bude povolené
obhajovať svoje spisy, avšak jediné, čo
mu dovolili bolo vyjadriť sa, či sa zrie-
ka všetkého, čo napísal alebo nie. Tu
vyslovil legendárne slova: „Pokiaľ ma
nepresvedčí Písmo, alebo jasné rozum-
né dôvody, slová Písma, ktoré som do-
teraz citoval sú mocnejšie ako ja – ne-
uznávam autoritu pápežov ani konci-
lov, lebo si často protirečili – moje sve-
domie je pripútané k   Božiemu slovu.

Maďarská reformovaná kresťanská cirkev a Slovenská evanjelická a. v. cirkev
23. septembra spoločne, ako bratské cirkvi, oslávili päťsté výročie reformácie
v sále Miestneho spoločenstva vo Vojlovici. V programe, okrem slovenského
detského chóru, účinkovali chóry oboch cirkvi, zatiaľ čo prítomných veriacich
a hostí oslovili biskup Maďarskej reformovanej kresťanskej cirkvi Bela Halás a
Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, ako aj špeciálny
vyslanec prezidenta Srbskej republiky Mileta Radojević. V ďalší deň, 24. sep-
tembra, v slovenskej cirkvi vo Vojlovici sa konala bohoslužba, ktorá, okrem
iného, bola venovaná malému jubileu – 115. výročiu posvätenia chrámu
Božieho vo Vojlovici. Tak vojlovická slávnosť – Kirvaj – prebiehala v znamení
dvoch významných dátumov.

Lutherstadt Wittenberg
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Prepojenie krásy 
a talentu

Materská krajina sa
oboznamuje s kultúrou
slovenskej enklávy

Alisa Oravcová
reprezentuje Pančevo

Túto súťaž organizuje spoloč-
nosť MissFolklór v spolupráci s
hotelom Galileo. Myšlienkou
organizátorov je predstaviť
dievčatá, ktoré v sebe nesú pre-
pojenie prirodzenej krásy s na-
daním na slovenské tradičné
umenie. Je to úplne jedno, aký
má dievča talent: ľudový spev,
tanec, hra na nejakom hudob-
nom nástroji, zručnosť v  ľudo-
vých výšivkách alebo v  inom
tradičnom remesle. Potrebne je
to spojenie krásy a talentu diev-
čaťa len prezentovať správnym
spôsobom na javisku pred pu-
blikom. MISS FOLKLÓR nie je
klasická súťaž krásy. Organizá-
tori sa snažia o zostavenie pro-
gramu, ktorý je oslavou radosti
a krásy s prvkami súťaže miss.
Do programu sa môžu zapojiť
všetci slovenskí módni návrhá-
ri, remeselníci a ďalší tvorcovia,
ktorí chcú prispieť k oslave krá-
sy slovenských ľudových pr-
vkov. Ich výtvory predvedú sú-
ťažiace na niekoľkých módnych
prehliadkach. Týmto spôsobom
chcú organizátori prezentovať
krásu tradičnej ľudovej tvorby
na Slovensku. Finálový večer
bol spestrený vystúpeniami rôz-
nych hudobných, či folklórnych
zoskupení. Hlavným cieľom sú-
ťaže Miss Folklór je predstaviť
najširšej verejnosti, a  to nielen
folklórnej, jedenásť nádherných
a talentovaných dievčat.

Zaujímavé je, že organizátori
zapojili do súťaže aj krásky žijú-
ce v slovenskom zahraničí. Slo-
váci roztrúsení vo svete sú pre
organizátorov súťaže na Slo-
vensku dôležití aj preto, lebo sú
kontinuálnymi nositeľmi slo-
venskej ľudovej kultúry. Oni za-
chovali a rozvíjali dynamické
formy slovenskej kultúry špeci-
ickým spôsobom, odlišným od

toho na materskom etnickom
území. Spoločnosť MissFolklór
chce prostredníctvom tejto súťa-
že spomínané odlišné formy
slovenskej kultúry a ich folklór
priblížiť a predstaviť verejnosti
v  Slovenskej republike. Vzhľa-

dom na to, že sa hodnoty slo-
venského folklóru pestujú v po-
četných slovenských komuni-
tách v celom svete, zámerom or-
ganizátorov je zapojiť do súťaže
aj dievčatá z bližších enkláv: zo
Srbska, Rumunska, Bulharska a
Maďarska. Už tretí rok po sebe v
súťaži účinkujú dievčatá zo
Srbska, t. j z Vojvodiny. Tohto
roku kasting prebiehal koncom

júna v  Kysáči. Vďaka Kultúrne-
mu centru v Kysáči opäť bol
úspešne prezentovaný folklór,
tradícia a nádherný archaický
slovenský jazyk – prvky, ktoré si
tunajší Slováci zachovali. Vystú-
penia dievčat v Kysáči hodnotila
riaditeľka súťaže Miss folklór
Slovensko 2017 Barbora Pavlo-
vičová spolu s manažérkou pre
Srbsko Svetlanou Surovou.
Členkám odbornej poroty sa
krátkym programom predstavi-
li: Alisa Oravcová a Katarína
Kalmárová z Pančeva, Daniela
Pavlovičová a Jana Kardelisová z
Kysáča, Ingrid Česková a Mile-
na Milecová z Pivnice, Anna
Zorňanová z Nového Sadu, An-
drea Lačoková z Báčskeho Pe-
trovca, Ivona Zolnajová zo Starej
Pazovy a Marína Zahorcová z
Hložian. Katarína na kastingu
predviedla päťminútový pro-
gram, v rámci ktorého najprv
hrala na husliach, následne za-
spievala dve ľudové piesne a spo-
lu s partnerom Martinom Mar-
kom zatancovala časť folklórnej

choreograie Môj sused. Dve
choreograie – jednu modernú
a  jednu ľudovú –, zatancovala
Alisa spolu so svojim partnerom
Martinom Marekom. 

Do inále postúpili Anna
Zorňanová, Andrea Lačoková a
Alisa Oravcová. Alisa Oravcová
je aktívnou členkou Slovenské-
ho kultúrno-osvetového spolku
Detvan a študentkou na Inšti-

túte umeleckého tanca v Bele-
hrade. 

Koncom júla sa konali aj veľké
prípravy na inále. Sedemdňový
pobyt sa začal na Novej Holi,
kde sa inalistky viezli lanovkou
a užili si výlet. V ďalších dňoch
sa fotili pre týždenník Slovenka a
predstavili sa na tlačových kon-
ferenciách. Osobitne pre nich
bol zorganizovaný kurz líčenia
Mary Kay. Krásky sa počas prí-
prav na inále, spolu s inalistka-
mi predchádzajúcich ročníkov,
zúčastnili natáčania spotu kape-
ly Kristián Duinec&Iconito.

Súťaž Miss folklór 2017 sa ko-
nala 15. septembra v hoteli Gali-
leo na Donovaloch v Slovenskej
republike a na nej vystúpilo jede-
násť inalistiek. Vo inále sa Alisa
Oravcová predstavila tradičnou
folklórnou choreograiou s pr-
vkami moderného tanca. Na zá-
klade hlasovania odbornej poro-
ty a divákov víťazkou Miss fol-
klór Slovensko 2017 sa stala Mi-
riam Bystričanová z Likavky zo
Slovenska. Alena Kulíková

Prvé miesto po uplynutí 
51 rokov 

Najlepší slovenský orchester
v Srbsku 

Vystúpenia na okresnej
a regionálnej prehliadke 

Ešte jedna nezabudnuteľná
návšteva Hubovej

Po dosiahnutých úspechoch v pred-
chádzajúcich, Detvan je úspešný aj v
tomto roku. Členovia Slovenského kul-
túrno-osvetového spolku Detvan veľ-
mi seriózne poňali a úplne horlivo
odohrali úlohy, ktoré im boli zverené.
Práve preto výsledky nemohli absento-
vať. Minulý, veľmi úspešný rok brilant-
ne ukončila Katarína Kalmárová, ktorá
vďaka svojmu hlasu získala prvé mies-
to na festivale slovenskej ľudovej hud-
by V pivnickom poli a ako laureátka
festivalu priniesla do Detvana zlatú
plaketu a sochu Národnostnej rady

V KYSÁČI PREBIEHAL KASTING MISS FOLKLÓR SLOVENSKO

VOJLOVIČANKA POSTÚPILA DO FINÁLE
NA NÁVŠTEVE U OLIVERY IVANIČOVEJ, VÝŠIV-

KÁRKY A MALIARKY VO VOĽNOM ČASE

Nevieš, kým neskúsiš   

správe uznala, že nemala ľahkú úlohu.
Evidentné je, že spolkom záleží na čo-
raz vyššej kvalite svojich vystúpení a že
sú výsledky toho čoraz lepšie. V takej
kvalitnej konkurencii, Detvanovej fol-
klórnej skupine udelili štvrté miesto,
kým ženská spevácka skupina získala
druhé miesto a striebornú plaketu.
Najlesklejšia zlatá plaketa bola udelená
najlepšiemu orchestru na festivale – or-
chestru SKOS-u Detvan, účinkujúce-
mu pod vedením Vladimíra Kolárika.
Len o niekoľko dní neskôr sa na pre-
hliadke slovenskej detskej divadelnej
tvorby 3 x Ď v Starej Pazove predstavili
aj najmladší herci Detvana. Za predsta-
venie Game start získali druhú cenu
a boli odmenení striebornou plaketou,
ale získali aj viacero osobitných ocene-
ní. Po týždni nasledovalo predstavenie
ženskej speváckej skupiny, mužskej
speváckej skupiny (staršej a mladšej),
ako aj folklórneho súboru na okresnej
prehliadke v Kultúrnom centre v Pan-
čeve. Vďaka dobrým výsledkom, všetky
skupiny sa predstavili aj na regionálnej
prehliadke. V ďalšom období sa Detva-
novci chystajú na krajskú prehliadku
do Vrbasu. V polovici augusta takmer

celý spolok hosťoval v Hubovej na Slo-
vensku, kde bol pre hostiteľov uvedený
divadelný, tanečný a hudobný pro-
gram. Po prvýkrát po dvadsiatich
ôsmich rokoch intenzívnej spolupráce
a družby Hubovčania mali príležitosť
bližšie sa oboznámiť s našou tradíciou,
zvykmi, piesňami a tancami. Po ukon-
čení podujatia neskrývali nadšenie
a slová chvály za uvedený program
i rozkošné ľudové kroje. Počas krás-
nych štyroch dní konali sa prehliadky
Ružomberka, v ktorom Detvanovci na-
vštívili múzeum a galériu. Výnimoč-
ným zážitkom bola návšteva Múzea
oravskej dediny v Zuberci, kde sú do-
posiaľ zachované autentické domčeky
a dielne remeselníkov z 17. a 18. storo-
čia. Jedno popoludnie bolo tradične ve-
nované športovým aktivitám: odohra-
ný bol futbalový zápas, ženy hádzali vá-
ľok do diaľky, zatiaľ čo muži sa zúčast-
nili pretekov vo vreciach. Podľa starého
zvyku v posledný deň hosťovania vy-
stúpili členovia divadelnej sekcie Det-
vana s predstavením „Nemôžem zapla-
tiť, nechcem zaplatiť“ autora Daria Foa. 

Michal Kalmár

slovenskej národnostnej menšiny. Po-
trebné je poznamenať, že ide o najväčší
úspech Vojlovičanov na tomto festiva-
le, ktorý sa organizuje už 51 rokov.

Najväčšia manifestácia Slovákov
v Srbsku, folklórny festival Tancuj, tan-

cuj uskutočnil sa 27. mája v Hložanoch,
a to ako prvá tohtoročná súťaž. Publiku
a odbornej komisii sa predstavilo se-
demnásť folklórnych skupín, dvadsať-
päť speváckych skupín a štyri do súťaže
prihlásené orchestre. Komisia vo svojej

Príslovie z titulku zvyknú ľu-
dia používať vtedy, keď chcú
niekoho povzbudiť alebo pod-
nietiť, aby vykonal nejaký ďalší
pokus vo svojom živote. Riziko
existuje a šance sú päťdesiat na
päťdesiat, že výsledok bude po-
zitívny, alebo naopak, negatív-
ny. Tak sa naša spoluobčianka
Olivera Ivaničová rozhodla
praktickou činnosťou premeniť
svoje nápady na umelecké diela,
a to vďaka svojmu talentu, krea-
tivite a znalosti. Olivera je do-
máca a vo svojom voľnom čase
rada vyšíva, no odnedávna aj
maľuje. Ona je totižto nedávno
objaveným talentom v kruhu
vojlovických maliarov. 
PANČEVAC: Ako sa to všetko za-
čalo?

OLIVERA IVANIČOVÁ:
Pred trochu viac ako desiatimi
rokmi, keď moje deti boli malé,
radi sme kreslili. Učila som ich
prvé tvary, potom čoraz zloži-
tejšie výkresy, pomáhala som
im pri príprave úloh do školy a

uvedomila som si, že ma to
uvoľňuje a moje kresby vôbec
nevyzerajú zle. Premýšľajúc
o tom, čo darujem mame na na-
rodeniny, a aby to bolo origi-
nálne, i s  minimálnou snahou,
prišla som na to! Rozhodla som
sa darovať jej obľúbené kvety,
ale na plátne. Vzala som olejové
farby i všetok potrebný materiál
a začala som maľovať. Unesená,
neistá, očakávajúc výsledok, da-
la som sa do práce. A tak čosko-
ro „rozkvitli“ slnečnice. Moja
matka bola nadšená z daru, ako
aj jej susedy, a preto ma aj po-
žiadali o to, aby som im niečo
namaľovala.
• Na akom podklade maľujete a
aké techniky používate?

– Najprv som maľovala olejo-
vými farbami na plátno. Potom
som začala používať akrylové.
Omaľovávala som taniere, fľaše,
kuchynské doštičky, kraslice,
nádoby... Zvláštnu pozornosť

som venovala maľovaniu kolo-
vrátka (omaľovala som už nie-
koľko takých vo Vojlovici).
V  poslednom čase ma bavila
servítková technika (decoupa-
ge). Podklad som natierala far-
bou na betón a potom som po-
zorne vystrihnuté časti servítky
skladala a lepidlom na drevo
prilepovala na podnosy, šper-
kovnice, fľaše, poháre na med,
kuchynské doštičky... Ak sa mi
zdalo, že niečo chýba, namaľo-
vala som ešte zopár detailov.
• Ktoré motívy sa najčastejšie
vyskytujú vo vašich výtvoroch?

– Moje výtvory sú plné kve-
tov. Rada maľujem prírodu,
krajinomaľby. Keď sa už blíži
niektoré ročné obdobie, samo
mi „natíska“ motívy. Som dlho-
ročnou členkou folklórnej, spe-
váckej, divadelnej sekcie SKOS-
u Detvan a  odnedávna som aj
členkou výšivkárskej sekcie.
Prednedávnom som najmlad-
ším členom folklórnej skupiny
tohto spolku predala suveníry s

motívmi Dožinkových slávnos-
tí, Vojlovice, ľudových krojov...
Oni boli v lete na detskom fol-
klórnom festivale v  Slovenskej
republike a niesli tieto suveníry
svojim priateľom na pamiatku.
• Kde uchovávaš svoje malé vý-
tvarné bohatstvo?

– Vo fotogalérii (smiech).
Svoje prvé výtvory som darovala
alebo predala. V dome mám ko-
lovrat a niekoľko predmetov
zdobených servítkovou techni-
kou. Doposiaľ som maľovala
prevažne podľa želania a hneď
som to odovzdávala. Toto je len
začiatok. Aj keď mám plnú hla-
vu ideí a nechýba mi inšpirácia,
ešte stále mi chýbajú skúsenosti
a vedomosti. Verím, že ich ča-
som získam úsilím a že dôvera
mojej rodiny, priateľov a zná-
mych bude v blízkej budúcnosti
aj opodstatnená a odmenená
kvalitnými výtvormi.

Lidija Jovanovićová

VOJLOVICKÍ OCHOTNÍCI NA FESTIVALOCH A HOSŤOVANIACH

DETVAN POKRAČUJE V ÚSPECHOCH
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Луте ро ве тезе про тив
индул ген ци ја

Кључ на уло га Све тог
писма и саве сти вер ни ка

Про те стан ти зам 
у Сло вач кој

Као поче так про ме на у цркви позна -
тих као рефор ма ци ја узи ма се 31.
окто бар 1517. годи не. На тај дан, пре -
ци зни је те вече ри, др Мар тин Лутер
при био је на вра та цркве у Витен бер -
гу 95 теза про тив индул ген ци ја.
Индул ген ци је, или отпу сни це, јесу
папи ри на који ма пише да је осо би
која их је пла ти ла, опро штен грех. Оне
су се могле купо ва ти и за покој ни ке.
Прак са про да је индул ген ци ја била је
увек кон тро верз на, али када је про да -
вац Јан Тецел почео да про по ве да да
оне опра шта ју грех чак и ако се човек
не каје и не пока зу је жељу за бољим
живо том, код Луте ра се нешто пре ло -
ми ло и он је одлу чио да иза зо ве јав ну
рас пра ву. Лутер тада није знао да је
Теце ла послао сам папа Лав X, коме
је био потре бан новац за изград њу
кате дра ле Све тог Петра у Риму.

Мар тин Лутер у сво јим теза ма
дока зу је, на осно ву Све тог писма, да

Ватра рефор ма ци је била је запа ље -
на. Тро ји ца од седам импе ри јал них
кне же ва-елек то ра подр жа ва ли су
Луте ра, као и мно ги земљо по сед ни -
ци, гра ђан ство и сеља ци. Усле ди ла су
тур бу лент на вре ме на за Евро пу. Мно -
ге кне же ви не и кра ље ви не тру ди ле су
се да изба це из свог цркве ног и поли -
тич ког, али и дру штве ног живо та све
што је било про тив но уче њу Све то га
писма. Литур ги ју је Лутер уре дио по
јеван ђе о ском духу. Оту да и назив
Еван ге лич ка црква. Вео ма битан
моме нат био је одба ци ва ње латин -
ског јези ка и инси сти ра ње да литур -
ги ја буде на јези ку који народ раз у -
ме. То је дове ло до буђе ња
наци о на ли зма у наред ним сто ле ћи -
ма. У Ауг збур гу су 1530. годи не кне -
же ви про чи та ли цару веро и спо вест
коју је напи сао Филип Мелан хтон,
бли зак Луте ров сарад ник.

На тери то ри ји на којој су већи ном
живе ли Сло ва ци, рефор ма ци ја је
одмах узе ла маха. Овде је и Хусо во
уче ње било врло попу лар но, али
никад није инсти ту ци о на ли зо ва но.
Мно ги сту ден ти који су се школовали
у Немач кој доно си ли су вести о Луте -
ру и њего вом покре ту. Почет ком 16.
века једи ни сло вач ки град који није
био еван ге лич ки била је Трна ва код
Бра ти сла ве. Кра јем 17. века дина сти -
ја Хаб збур го ва ца у сарад њи с језу и -
ти ма поче ла је масов не про го не и
поко ље над еван ге ли ци ма с циљем да
их нате ра  да при хва те римо ка то лич -
ку веру. Учи те ље и све ште ни ке су
хап си ли и про да ва ли као робо ве на
пре ко о ке ан ским бро до ви ма. Цркве и
шко ле су пали ли или оти ма ли и пре -
у ре ђи ва ли их у рим ском духу. Нај -
по зна ти ји дога ђа ји из тог вре ме на су
бра ти слав ски суд ски про це си и маса -
кр у Прешо ву. Сло бо да за Сло ва ке
еван ге ли сте није дошла све до 1781,
када је аустриј ски цар Јосиф II издао
свој едикт.

Бранислав Кулик

Панчевачки вишејезичник / Pančevska viacjazyčná príloha

на словачком језику / v slovenskom jazyku

Док не про баш,
не знаш
» страна IV

Од начел не 
кри ти ке до
суштин ског 
рас ко ла
» страна V

Наш пријатељ 
из Толеда
» страна V

Весе ла 
фуд бал ска 
дру жи на из
Бихо ра
» страна VI

једи но Бог може да опро сти грех, на
осно ву ствар ног пока ја ња. То је нешто
што не може нико да про да је за новац.
О ово ме је касни је напи сао још неко -
ли ко књи га. Усле ди ле су истра ге над -
ле жних цркве них орга на, али нико
није ула зио у поле ми ку да ли је Луте -
ро во уче ње пра вед но или не. Сви су
има ли зада так само да га нате ра ју да
се одрек не све га што је напи сао.
После раз го во ра код кар ди на ла Каје -

та на, Лутер је рекао да се кар ди нал
раз у ме у тео ло ги ју као јарац у сви ра -
ње на хар фи. Лутер је био позван и
код самог папе у Рим, али зна ју ћи суд -
би ну Јана Хуса, одлу чио је да не иде.
На кра ју је био изоп штен из цркве и
њего ва дела су јав но спа ље на. Као
одго вор, Лутер и њего ви след бе ни ци
су у Витен бер гу спа ли ли пап ски допис
и књи ге кано нич ког пра ва.

Све ово је кул ми ни ра ло на импе -
ри јал ном сабо ру у Вор мсу, који је
сазвао Кар ло V. Лутер се надао да ће
му бити дозво ље но да бра ни сво је
спи се, али једи но што му је било
допу ште но, јесте да се изја сни да ли
се одри че све га што је напи сао или
не. Ту је изго во рио леген дар не речи.
„Уко ли ко ме не убе ди те на осно ву
Све то га писма да нисам у пра ву, ићи
ћу про тив сво је саве сти ако их се
одрек нем. А ићи про тив сво је саве -
сти није ни здра во, ни добро. Ја се
не могу и нећу одре ћи. Ту сто јим,
дру га чи је не могу. Тако ми, Боже,
помо зи”. 

Мађарска реформатска хришћанска црква и Словачка евангеличка а. в.

црква су 23. септембра, као братске цркве, заједнички свечано обележиле

пет стотина година реформације у сали МЗ Војловица. У програму су, поред

словачког дечјег хора, учествовали хорови обеју цркава, а присутним

верницима и гостима обратили су се бискуп Мађарске реформатскe

хришћанскe цркве Бела Халас и Самуел Врбовски, бискуп Словачке

евангеличке а. в. цркве, као и специјални представник председника

Републике Милета Радојевић. Наредног дана, 24. септембра, у словачкој

цркви у Војловици служба је, између осталог, била посвећена малом јубилеју,

115. годишњици освећења божјег храма у Војловици. Тако је војловачка

слава, Кирвај, прошла у знаку слављења двају значајних датума.

Слева: Самуел Врбовски, бискуп Словачке евангеличке а. в. цркве, 
Милета Радојевић, директор Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама,
и Халас Бела, бискуп Мађарске реформатскe хришћанскe цркве 

Лутерштат Витенберг



Спој лепоте 
и надарености

Упознавање матице 
с културом енклава

Алиса Оравец 
представља Панчево

Друштво „Мис фолклор” у
сарадњи с хотелом „Галилео”
организовало је истоимено над-
метање. Идеја организатора је
да представе девојке које у себи
носе спој природне лепоте и
надарености за словачку тради-
ционалну уметност. Потпуно је
свеједно какав таленат девојка
поседује: певање народне
песме, плесање, свирање на
неком инструменту, вештину у
народном везу или у неком дру-
гом традиционалном занату.
Потребно је само да тај спој
лепоте и надарености девојке
на прави начин представе на
бини пред публиком. „Мис
фолклор” није класично такми-
чење у лепоти. Организатори се
труде да осмисле програм који
представља слављење радости
и лепоте, са елементима такми-
чења за мис. У програм избора
мис фолклора могу се укључи-
ти сви словачки модни дизај-
нери, занатлије и други ствара-
оци који желе да допринесу
лепоти словачких народних
елемената. Такмичарке ће при-
казати њихове креације на
неколико модних ревија. На
овај начин организатори желе
да представе лепоту традицио-
налног народног стваралаштва
у Словачкој. Основни циљ так-
мичења „Мис фолклор” је пред-
стављање најширој јавности, а
не само фолклорној, једанаест
прелепих и талентованих дево-
јака.

Занимљиво је да су органи-
затори у избор укључили и
лепотице из енклава. Словаци
у расејању су организаторима
такмичења у Словачкој важни
и због тога што су постојани
носиоци словачке народне кул-
туре. Они су сачували и разви-
јали динамичне облике сло-
вачке културе на специфичан
начин, различит од оног на
матичној етничкој територији.

Друштво „Мис фолклор” жели
да ове другачије облике сло-
вачке културе и њихов фол-
клор приближи и представи
овим такмичењем јавности у
Словачкој. С обзиром на то да
се словачки фолклор негује у
многобројним словачким
заједницама по целом свету,

намера организатора је да у
такмичење укључе и девојке из
ближег расејања: Србије, Руму-
није, Бугарске и Мађарске. Већ
трећу годину заредом у надме-
тању учествују и девојке из
Србије, тј. Војводине. Ове годи-
не кастинг је одржан крајем
јуна у Кисачу. Захваљујући
Културном центру у Кисачу,
опет су успешно представљени
фолклор, традиција и прелеп

архаичан словачки језик, које
су Словаци овде сачували.
Наступе девојака у Кисачу оце-
њивале су власница фестивала
„Мис фолклор Словачка 2017”
Барбора Павлович и организа-
торка кастинга и менаџерка за
Србију Светлана Сурова. Чла-
ницама комисије су се кратким
програмом представиле: Али-
са Оравец и Катарина Калмар
из Панчева, Даниела Павлович
и Јана Карделис из Кисача,
Ингрид Ческо и Милена Миле-
цова из Пивнице, Ана Зорњан
из Новог Сада, Андреа Лачок
из Бачког Петровца, Ивона
Золнај из Старе Пазове и
Марина Захорец из Гложана.
Катарина Калмар је за кастинг
припремила петоминутни про-
грам, у оквиру кога је прво сви-
рала на виолини, затим је пева-
ла две народне песме и
заиграла део кореографије
„Мој комшија” са фолклора, с
партнером Мартином Марком.
Алиса Оравец је отплесала две
кореографије, једну модерну и

једну народну, уз помоћ парт-
нера Мартина Марека.

У завршницу такмичења су
прошле Ана Зорњан, Андреа
Лачок и Алиса Оравец. Алиса
Оравец је активна чланица
Словачког културно-просвет-
ног друштва „Ђетван” и сту-
дент на Института за уметнич-
ки плес. 

Крајем јула одржане су и
велике припреме за финале.

Седмодневни боравак је почео
на Новој Холи, где су се фина-
листкиње возиле жичаром и
уживале у излету. Наредних
дана су се сликале за недељник
„Словенка” и представиле се на
конференцијама за новинаре.
За њих је посебно организован
курс шминкања „Mary Kay”.
Лепотице су током припрема
за завршно надметање, заједно
с финалисткињама претходних
такмичења, учествовале у сни-
мању видео-спота групе „Kri -
stian Dufec & Ico ni to”.

Избор мис фолклора одржан
је 15. септембра у хотелу
„Галилео” у Доновалима у Сло-
вачкој и на њему је наступило
једанаест фолклористкиња. У
финалу се Алиса Оравец пред-
ставила традиционалним фол-
клором са основама модерног
плеса. За мис словачког фол-
клора 2017, према гласовима
жирија и публике, проглашена
је Мирјам Бистричанова из
Ликавке у Словачкој.

Алена Кулик

Прво место после педе сет
јед не годи не

Нај бо љи сло вач ки 
орке стар у Срби ји

Насту пи на општин ској 
и зон ској смо три

Још јед на неза бо рав на
посе та Хубо ви

После низа ранијих успе ха, „Ђетван” је
успе шан и ове годи не. Чла но ви
СКПД-а „Ђетван” су врло озбиљ но
схва ти ли и мар љи во оди гра ли уло ге
које су им пове ре не. Због тога резул -
та ти нису могли да изо ста ну. Про шлу,
вео ма успе шну годи ну бри љант но је
завр ши ла Ката ри на Кал мар, која је
сво јим гла сом на фести ва лу сло вач ке
народ не музи ке „У Пив нич ком пољу”
осво ји ла прво место и, као лау ре ат
фести ва ла, у „Ђетван” доне ла злат ну
пла ке ту и ста туу Наци о нал ног саве та
сло вач ке наци о нал не мањи не. Тре ба

Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОДРЖАН КАСТИНГ ЗА МИС ФОЛКЛОРА СЛОВАЧКЕ У КИСАЧУ

ВОЈЛОВЧАНКА У ФИНАЛУ
У ПОСЕ ТИ ОЛИ ВЕ РИ ИВА ЊИЧ, ВЕЗИ ЉИ 

И СЛИ КАР КИ У СЛО БОД НО ВРЕ МЕ

Док не про баш, не знаш

дент но је да је дру штви ма ста ло до
што вишег ква ли те та насту па и да су
резул та ти тога све бољи. У ква ли тет -
ној кон ку рен ци ји „Ђетва но вој” фол -
клор ној гру пи при па ло је четвр то
место, док је жен ска певач ка гру па
осво ји ла дру го место и сре бр ну пла -
ке ту. Нај сјај ни ја, злат на пла ке та
доде ље на је нај бо љем орке стру на
фести ва лу – орке стру СКПД-а
„Ђетван”, под вођ ством Вла ди ми ра
Кола ри ка. Само неко ли ко дана
касни је „Ђетва но ви” нај мла ђи глум -
ци пред ста ви ли су се на фести ва лу
деч јих сло вач ких позо ри шта „3 x Ђ” у
Ста рој Пазо ви. Осво ји ли су дру го
место с пред ста вом „Game Start”, а
доби ли су и више поје ди нач них награ -
да. После седам дана усле ди ло је
пред ста вља ње жен ске певач ке гру пе,
мушке певач ке ску пи не, ста ри је и
мла ђе, и фол клор ног саста ва на
општин ској смо три у Кул тур ном цен -
тру Пан че ва. Након добрих про ла зних
резул та та све гру пе су се пред ста ви ле
и на зон ској смо три. У даљем пери о -
ду „ђетва нов ци ма” пред сто ји покра -
јин ска смо тра у Врба су. Гото во цело

дру штво „Ђетван” госто ва ло је сре ди -
ном авгу ста у Хубо ви у Сло вач кој, где
је дома ћи ни ма при ка за ло позо ри шни,
пле сни и музич ки про грам. Први пут
после 28 годи на интен зив не сарад ње
и дру же ња Хубов ча ни су има ли при -
ли ку да боље упо зна ју нашу тра ди ци -
ју, оби ча је, песме и игре. По завр шет -
ку при ред бе нису кри ли сво је
оду ше вље ње и речи хва ле за при ка за -
ни про грам и рас ко шну народ ну
ношњу. Чети ри див на дана дру же ња
обе ле же на су оби ла сци ма Ружом бе -
ро ка, где су „ђетва нов ци” посе ти ли
музеј и гале ри ју. Изу зе тан дожи вљај
је била посе та етно-селу Зубе рец, где
су поста вље не аутен тич не куће и
ради о ни це зана тли ја из 17. и 18. века.
Јед но попод не је, по тра ди ци ји, посве -
ће но спорт ским актив но сти ма: оди -
гра на је фуд бал ска утак ми ца, жене су
баца ле окла ги ју удаљ, а мушкар ци су
се трка ли у вре ћа ма. Послед њег дана
госто ва ња, по оби ча ју, насту пи ла је
позо ри шна сек ци ја „Ђетва на” с пред -
ставом „Не могу да пла тим и нећу да
пла тим” Дари ја Фоа.

Михал Калмар

напо ме ну ти да је за педе сет јед ну
годи ну посто ја ња тог фести ва ла ово
нај ве ћи успех Вој лов ча на.

Нај ве ћа мани фе ста ци ја Сло ва ка у
Срби ји, фол клор ни фести вал „Тан цуј,
тан цуј”, одр жа на је 27. маја у Гло жа -
ну, и то као прво ово го ди шње так ми -

че ње. Седам на ест фол клор них и два -
де сет пет певач ких гру па, као и чети -
ри орке стра при ја вље на за так ми че -
ње пред ста вили су се публи ци и
струч ном жири ју. Жири је у свом
изве шта ју при знао да није имао лак
зада так јер, како је кон ста то ва но, еви -

Изре ку из насло ва су људи
нави кли да кори сте кад неко га
желе да охра бре или под стак -
ну на нови поку шај у живо ту.
Ризик посто ји и шан се су пола-
пола да исход буде пози ти ван
или пак нега ти ван.

Тако је наша сугра ђан ка Оли -
ве ра Ива њич реши ла да сво је
иде је кроз прак ти чан рад пре -
тво ри у умет нич ка дела захва -
љу ју ћи свом тален ту, кре а тив -
но сти и зна њу. Оли ве ра је
дома ћи ца, а у сло бод но вре ме
воли да везе и, одско ра, да сли -
ка. Она је недав но откри ве ни
тале нат у кру гу вој ло вач ких
сли ка ра.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Како је све поче -
ло?

ОЛИ ВЕ РА ИВА ЊИЧ: Пре
нешто више од десет годи на,
када су ми деца била мала, воле -
ли смо да црта мо. Учи ла сам их
првим обли ци ма, па све сло же -
ни јим црте жи ма, пома га ла у

при пре ми радо ва за шко лу и
схва ти ла да ме то опу шта и да
ми црте жи не изгле да ју лоше.
Сми шља ју ћи шта да покло ним
мами за рођен дан, а да буде
ори ги нал но и уз мало тру да,
досе ти ла сам се! Реши ла сам да
јој покло ним оми ље но цве ће,
али на плат ну. Узе ла сам уља не
боје и сав потре бан мате ри јал и
поче ла да сли кам. Усхи ће на,
неси гур на, оче ку ју ћи резул тат,
при о ну ла сам на посао. И тако
су убр зо „про цве та ли” сун цо кре -
ти. Моја мама се оду ше ви ла
покло ном, као и њене ком ши -
ни це, па су ми и оне тра жи ле да
им нешто насли кам.

• На каквој под ло зи сли ка те
и које тех ни ке кори сти те?

– Нај пре сам на плат ну сли -
ка ла уља ним боја ма. После сам
поче ла да кори стим акрил не.
Сли ка ла сам на тањи ри ма, фла -
ша ма, кухињ ским даска ма,
ускр шњим јаји ма, ћупо ви ма...
Посеб ну пажњу сам посве ти ла

осли ка ва њу коло вра та – у Вој -
ло ви ци сам осли ка ла већ неко -
ли ко. У послед ње вре ме сам
ужи ва ла у пра вље њу деку па жа.
Под ло гу сам пре ма зи ва ла фар -
бом за бетон и онда пажљи во
исец ка не сал ве те ређа ла и
лепи ла леп ком за дрво на
послу жав ни ке, кути је за накит,
фла ше, тегле за мед, кухињ ске
даске... Ако сам сма тра ла да
нешто недо ста је, досли ка ла сам
поне ки детаљ.

• Који се моти ви нај че шће
сре ћу на вашим радо ви ма?

– Моји радо ви су испу ње ни
цве ћем. Волим да сли кам при -
ро ду, пеј за же. Како се које
годи шње доба бли жи наме ће
ми моти ве. Дуго го ди шња сам
чла ни ца фол клор не, певач ке и
позо ри шне сек ци је СКПД-а
„Ђетван”, а одско ра и сек ци је
вези љa. Недав но сам про да ла
нај мла ђим чла но ви ма фол -
клор не сек ци је тог дру штва

суве ни ре с моти ви ма „Жете -
лач ких дана”, Вој ло ви це,
народ не ношње... Они су летос
били на деч јем фол клор ном
фести ва лу у Сло вач кој и поне -
ли су сво јим при ја те љи ма суве -
ни ре за успо ме ну.

• Где чува те сво је мало
ликов но богат ство?

– У фото-гале ри ји (смех).
Сво је прве радо ве сам покло -
ни ла или про да ла. У кући
имам коло врат и неко ли ко
пред ме та пре кри ве них деку па -
жом. До сада сам углав ном
сли ка ла по жељи и одмах про -
сле ђи ва ла. Ово је тек поче так.
Иако сам пуна иде ја и не мањ -
ка ми инспи ра ци је, још ми
недо ста је иску ства и зна ња.
Веру јем да ћу га с вре ме ном
сте ћи и да ће пове ре ње моје
поро ди це, при ја те ља и позна -
ни ка у бли ској будућ но сти
бити оправ да но и награ ђе но
ква ли тет ним радо ви ма.

Лиди ја Јова но вић

ВОЈ ЛО ВАЧ КИ АМА ТЕ РИ НА ФЕСТИ ВА ЛИ МА И ГОСТО ВА ЊИ МА

„Ђетван” наста вља да ниже успе хе



Војводину је почетком јула
посетио свештеник Роберт
Џонсон из америчког града
Толеда. Он је члан североза-
падног охајског синода који
припада Евангеличкој луте-
ранској цркви у Америци.
Словачка евангеличка црква у
Србији већ дванаест година
сарађује с том црквом. Џон-
сон је у једномесечну посету
нашој земљи дошао на позив
црквене општине у Кулпину.
Током боравка овде он је учио
словачки језик и упознавао
културу и обичаје. Поред
ширења јеванђеља, Џонсон се
трудио да сагледа ситуацију у
којој се налазе овдашње еван-
геличке цркве, на основу чега
би могао да предложи даљу
помоћ црквама и унапређење
сарадње.

У Војловици је боравио три
дана, где је био гост свог коле-
ге, војловачког свештеника
Бранислава Кулика. Они су
заједно служили литургију у
војловачкој евангеличкој
цркви. Свештеник Џонсон се
верницима представио пева-
њем, на словачком језику, хим-
не „Храд препевнý”, у чему су
му се придружили сви присут-
ни, а потом је одржао и пропо-
вед.

Овај свестран човек, близак
нашем народу, веома радо нас
је упознао с циљем своје миси-
је, али и са утисцима за време
једномесечног боравка у Војво-
дини.

• Представите нам вашу
цркву, црквену општину из

које долазите. Које су ваше
главне активности?

– Ја сам свештеник парохије
Свето Тројство. Наша црквена
општина има 300 чланова. Орга-
низујемо предшколско образо-
вање, делимо храну и одећу.
Имамо и неколико хорова.

• На који начин вршите
мисију?

– Мој домаћин у Кулпину,
свештеник Јарослав Јаворњик,
рекао ми је да је учење енгле-
ског језика веома важно, а да
његово село и друга села нема-
ју приступ добрим наставни-
цима енглеског. Пошто је тре-
бало да останем код вас један
месец, договорили смо се да
пробам да подучавам заинте-
ресоване енглеском језику.
Течај енглеског језика органи-
зован је у три групе: деца, одра-
сли почетници и одрасли с
предзнањем. Истовремено сам
учио словачки, у чему су ми
помагала деца из цркве испра-
вљајући моје грешке.

• Где сте све били у Војводини?
– Поред Кулпина и Војлови-

це, посетио сам Хајдучицу, Луг
и Јаношик. Био сам и на
састанку синода у Новом Саду.
Такође сам обишао гимназију
у Бачком Петровцу и пријате-
ље у Силбашу. Из Војловице
идем у Ковачицу, а одатле ме
пут води у Братиславу, где ћу
посетити Теолошки факултет.
После се враћам у Србију, у
Стару Пазову.

• Како видите рад Еванге-
личке цркве у Србији?

– Приметио сам да цркве у
Војводини имају исте проблеме

као и у Америци. Оне се боре
да привуку што више младих
људи. Велика је напетост изме-
ђу иновација и традиције. И ми
смо погођени светском еко-
номском кризом и имигрант-
ском кризом. Свештеници које
сам упознао у Војводини има-
ју одличне идеје за њихов рад
у будућности. Могу много од
њих да научим.

• Које су сличности, а која је
разлика између ваше и наше
цркве?

– Главна разлика између
наших цркава су наше историје.
Америка је врло велика земља с
кратком историјом. Србија је
мала земља, али с дугом исто-
ријом. У делу Америке из кога
ја долазим има пуно фармера,
тако да је менталитет сличан вој-
вођанском. Поред тога, делимо
исто схватање да црква има
велику одговорност у изградњи
целог друштва. Дакле, није да се
црква само нада да ће се број
верника „некако” повећати.

• Какав сте однос имали с
људима у словачким местима?

– Током седмице био сам
учитељ енглеског језика, а
недељом проповедник. Многи
људи су ме примили у своје
домове, на ручак или на вече-
ру. То је традиционално сло-
вачко гостопримство, које ћу
похвалити када се будем вра-
тио кући. У Силбашу сам пома-
гао у цепању дрва, а у Кулпину
око пчела. На исти начин при-
ступам људима и у својој паро-

хији. Иако сам свештеник, и ја
сам човек, једнак са својим вер-
ницима. Треба им помагати,
јер ће вам се то дупло вратити.

• Каква је ситуација у вашој
држави, у вашој цркви? Какво
је интересовање за цркву?

– Многе ствари су исте овде
и у Америци. Млади Амери-
канци желе да знају да цркве
брине о њима и о њиховом ста-
њу. Цркве које ово схвате, успе-
шне су. Цркве које то не схва-
те, умиру.

• Како ваша породица гледа
на ову вашу мисију? Колико је
важна подршка породице?

– За свештеника је тридесет
дана веома дуг период раздво-
јености од породице и парохи-
је. Моја породица ме, међутим,
потпуно подржава. Познају
моју страст према мисији и
моју љубав према Војводини.
Мој син прича својим пријате-
љима да сам амбасадор наше
цркве. Обећао сам својој супру-
зи да ћу ја кувати кад се вра-
тим с пута. Моји парохијани су
били тужни када сам одлазио,
јер сам њихов свештеник само
десет месеци. Али захваљујући
„Фејсбуку” прате мој рад и моју
мисију и поносни су што је
њихов свештеник проповедао
и држао часове енглеског јези-
ка. Они желе да знају што више
о људима у Војводини. Једне
недеље сам их звао преко
„Скајпа” и укључио се за вре-
ме богослужења. Имали су
много питања о мојој мисији.
Упознао сам их и са свештени-
ком Куликом из Војловице.

Алена Кулик

Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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зада так. Тако је Бер нар дин из
Сије не саве то вао сво јој пастви
да пре изо ста не с мисе него с
про по ве ди, јер про по вед даје
веру у мису. А све ште ни ци су
били недо вољ но вер ски обра -
зо ва ни, жуп ни ци сла бо уче ни
и, углав ном, неве шти да успе -
шно поде ле све то тај ство и
јасно пред ста ве божан ске пору -
ке. Дели мо закљу чу је да је
„рефор ма ци ја, веро ват но,
рође на из дубо ког раз ла за
изме ђу осред њо сти пону де и
нове жести не тра жње”. Он,
даље, твр ди да је про те стан ти -
зам узди гао про по вед у глав ни
део слу жбе бож је. Од тог вре -
ме на је дале ко више ула га но у
обра зо ва ње паро хиј ског све -
штен ства, а оби чан свет је сте -
као зна ња о неким основ ним
тео ло шким пој мо ви ма. Вер ни -
ци су уну тар цркве доби ли већу
уло гу и тра жи ли све зна чај ни је

место. „У очи ма Бога сви иза -
бра ни ци су јед на ки и све ште -
ник није ништа више од лаи -
ка”. Жан Дели мо каже да су
рефор ма то ри из XVI века,
запра во, наста ви ли ско ро две -
ста го ди шњи тренд обез вре ђи -
ва ња цркве не хије рар хи је и
самог све ште ни ка и посте пе -
ног ува жа ва ња и узди за ња хри -
шћан ског досто јан ства лаи ка.

Про те стан ти зам је ство рио
пасто ра као заступ ни ка вер ни -
ка и допу стио му женид бу, оду -
зео цркви сва њена добра, сма -
њио број све то тај ста ва, као и
важност оних која су задр жа -
на. Рефор ма то ри су пру жи ли
при чест лаи ци ма у два обли ка
и дозво ли ли сва ком при ступ
Све том писму, а из слу жбе су
изба ци ли латин ски језик, као
нера зу мљив обич ном све ту.
Још и пре рефор ма ци је хри -
шћан ски хума ни зам био је
одлу чан у наме ри да очи сти
Све то писмо од погре шних
пре во да и пода ри вер ни ци ма
сам текст Библи је. Како је
побо жност поста ја ла све више
инди ви ду а ли стич ка, сасвим је
логич но што је тежи ла лич ном
одно су с божан ском пору ком.
С обзи ром на то да се у све -
штен ство и све то тај ства сум ња -
ло, да је ауто ри тет пап ства био
озбиљ но нару шен, напа ће ном,
непо вер љи вом и нео бра зо ва -
ном чове ку је једи но пре о ста -
ло да се узда и осло ни на нај -
ста ри ју, непо гре ши ву књи гу –
Библи ју. Рене сан са је пред ста -
вља ла вра ћа ње изво ри ма, а та
воља се наро чи то испо ља ва ла
у обла сти вере, где је повра так
Све том писму био кру ци јал ни
корак. Побо жност се све више
раз ла га ла, поста ја ла мање
литур гиј ска, а више лич ни ја.
„Уна пре ђе ње лаи ка у окви ру
цркве и изгра ђи ва ње инди ви -
ду а ли стич ке духов но сти”, при -
ме ћу је Дели мо, „била су,
запра во, два лица исте ствар -
но сти”.

Иван Зафи ро вић

Про тест немач ких
кне же ва и гра до ва
про тив поли циј ског
над зи ра ња Луте ра

Реформација
пре пла вила Евро пу

Кључ ни раз ло зи
Луте ро вог 
супрот ста вља ња
Риму

Када је пре пет веко ва Мар тин
Лутер иста као сво јих 95 теза и
при ло жио уз њих 97 обра зло -
же ња (резо лу ци ја), он испр ва
ни на који начин није пла ни -
рао нека кву побу ну про тив
Рима и папе. Чак није ни раз -
ми шљао о томе. Јед но став но је,
као саве стан хри шћа нин и све -
ште ник, хтео да ука же на све
сла бо сти тада шње цркве. Неко -
ли ко годи на касни је напи сао је
још чети ри дела („Рим ско пап -
ство”, „Позив хри шћан ском
плем ству немач ке наци је”,
„Вави лон ско роп ство и рас пра -
ва” и „О сло бо ди хри шћа ни -
на”), која ће поста ти темељ
про те стант ске тео ло ги је. Неду -
го после тога Лутер је екс ко му -
ни ци ран и ста вљен под цар ски
поли циј ски над зор. Ко зна како
би родо на чел ник рефор ма ци -
је скон чао да га од поли ци је
није спа сао и под сво ју зашти -
ту узео Фри дрих Сак сон ски.
Жести на реак ци је, твр до кор -
ност и одлуч ност Рима да по
сва ку цену сузби је и затре јерес
ути ца ле су на то да се талас
рефор ма ци је неза др жи во ши-
рио. Koначно се поја вио човек
који је јасно арти ку ли сао
огром но неза до вољ ство вер ни -
ка. Лутер је постао нај слав ни -
ји човек у Немач кој и шире.
Мно ги гра до ви и кне же ви не,
сит но плем ство и град ска бур -
жо а зи ја, хума ни сти и умет ни -
ци, попут Мелан хто на, Дире -

ПРО ТЕ СТАН ТИ ЗАМ ИЗ УГЛА ИСТО РИ ЧА РА

ОД НАЧЕЛ НЕ КРИ ТИ КЕ ДО СУШТИН СКОГ РАС КО ЛА
ра, Кра на ха и Хол бај на, ста ли
су уз њега.

Сигу ран у сво ју лич ну без -
бед ност, Лутер се наред них
годи на посве тио пре во ђе њу
Библи је. Када је про це нио да
му сло бо да више није угро же -
на, он се 1522. годи не вра тио у
Витен берг. Црква, међу тим,
није миро ва ла и када је поку -
ша ла поно во да га ста ви под
над зор цар ске поли ци је, наи -
шла је на оштар отпор и про -
тест шест кне же ва и четр на ест
гра до ва, из чега је про ис те као
назив про те стан ти.

Годи не 1530. Мелан хтон,
Луте ров уче ник, напи сао је ауг -
збур шку веро и спо вест. Наред -
не годи не почео је рат изме ђу
немач ких луте ран ских и като -
лич ких зема ља, јер је про те -
стан ти зам рапид но напре до вао.
Тада су, наи ме, већ две тре ћи -
не Немач ке биле луте ран ске. И
у Евро пи је Римо ка то лич ка
црква губи ла сво ја упо ри шта:
чита ва Скан ди на ви ја поста ла је
про те стант ска, Лутер је бивао
све попу лар ни ји у Холан ди ји,
добар део Швај цар ске при шао
је рефор ма ци ји, у Пари зу је
осно ва на рефор ми са на црква,
а број но ста нов ни штво Гор ње и
Доње Аустри је, Чешке, Мађар -
ске, Тран сил ва ни је и Литва ни -
је окре ну ло се про те стан ти зму.
Томас Кром вел, накло њен

кри ти ке слу жи ла само при до -
би ја њу пажње и подр шке оја -
ђе них маса. Рас цеп изме ђу
Рима и про те ста на та, по њего -
вом мишље њу, био је дубљи и
почи вао је више на тео ло шкој
него на морал ној рав ни, због
чега је и био непре мо стив. Он
нај пре исти че да је у раз во ју
вер ског живо та на Запа ду од
XIV сто ле ћа дошло до успо на
и учвр шће ња народ не побо -
жно сти. У насту па ју ћим сто ле -
ћи ма је кри зом, уну тра шњим
суко би ма и рас ко ли ма осла -
бље на црква била, међу тим,
недо ра сла новим, нара слим
потре ба ма вер ни ка. Про по ве -
ди, који ма је пре но ше на јеван -
ђе о ска пору ка ста нов ни штву,
биле су све више тра же не и
њихов зна чај је убр за но растао.
Поје ди ни ути цај ни вели ко до -
стој ни ци цркве про по вед су
поста ви ли као први пастир ски

Луте ру, наго во рио је енгле ског
кра ља Хен ри ја VIII да рас кр -
сти с Римом.

Ова кав нагли, неза у ста вљив
успон про те стан ти зма нај че -
шће је обја шња ван дугом, дубо -
ком кри зом Римо ка то лич ке
цркве, пре те ра ном рим ском
цен тра ли за ци јом, вид ним све -
тов ним пре о ку па ци ја ма све -
штен ства и сва ко вр сним зло у -
по тре ба ма рели ги је и цркве не
орга ни за ци је. Тако је још 1434.
годи не Еуген IV напи сао оци -
ма базел ског кон ци ла да на
телу Цркве нема нијед ног здра -
вог дела, од гла ве до пете. И
Лутер је у сво јим теза ма, изме -
ђу оста лог, с под сме хом и иро -
ни јом кри ти ко вао похлеп ност
Рим ске кури је, рас пу сност
мона штва и трго вач ки карак -
тер индул ген ци је и пока ја ња.
Жан Дели мо, међу тим, сма тра
да је ова димен зи ја Луте ро ве

РАЗГОВОР С ГОСТОМ СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ ЦРКВЕ, СВЕШТЕНИКОМ РОБЕРТОМ ЏОНСОНОМ

Наш пријатељ из Толеда

Тврђава Кобург у Немачкој где је под заштитом живео Мартин Лутер

Лутерова капела 
у тврђави Кобург



Ути цај срп ског као
кон такт ног јези ка

Несма њен број 
кори сни ка сло вач ких
дија ле ка та

Може мо кон ста то ва ти да услед
модер ни за ци је, инду стри ја ли -
за ци је и пре вас ход но урба ни -
за ци је сео ских насе ља, које су
посте пе но нару ши ле затво ре -
ност и поја ча ле про це се инте -
гра ци је сло вач ке зајед ни це у
дру ге зајед ни це, језич ка ситу -
а ци ја ове енкла ве попри лич но
брзо се мења ла. Прем да срп -
ски еле мен ти реги стро ва ни
углав ном на лек сич ком пла ну,
као наjотворенијој језич кој
струк ту ри, досад нису зна чај -
но ути ца ли на систем истра -
жи ва них дија ле ка та, њихов
ути цај је све очи глед ни ји.

Њихо во при су ство у већој
мери при ме ћу је мо у гово ру
сло вач ких ста нов ни ка лока ли -
те та гео граф ски уда ље ни јих од
сло вач ких кул тур них цен та ра
на датом под руч ју (нпр. Бај ша
и Осто ји ће во). Тако ђе, еви ден -
тан је зна чај ни ји ути цај срп -
ског јези ка у гово ру осо ба које

живе у урба ној сре ди ни у поре -
ђе њу с гово ром осо ба из рурал -
них лока ли те та, посеб но оних
који су са свих стра на окру же -
ни дру гим сло вач ким лока ли -
те ти ма (упо ре ди нпр. Пан че во
– Кова чи ца, Пади на, одно сно
Нови Сад – Бач ки Петро вац,
Кул пин, Гло жан, Кисач). Нај -
ве ћи ути цај срп ског јези ка
беле жи мо у сре ди на ма с
већин ским срп ским ста нов ни -
штвом (нпр. Бољев ци, Доба -
нов ци), одно сно с ниском про -
цен ту ал ном засту пље но шћу
при пад ни ка сло вач ке зајед ни -
це (нпр. Бегеч, Сави но Село,
Аша ња, Вишњи ће во).

Данас више није могу ће твр -
ди ти да се само у гово ру мла ђе
гене ра ци је при ме ћу је вели ки
ути цај држав ног јези ка. Резул -
тат кон ти ну и ра ног и интен зив -
ног сло вач ко-срп ског кон так -
та, који се мани фе сту је у свим
сфе ра ма живо та ове језич ке
зајед ни це, јесте изра же но при -
су ство еле ме на та срп ског јези -
ка (углав ном у вока бу ла ру) у
гово ру свих гене ра ци ја.

Упр кос томе што их карак те -
ри ше прво бит но ста ње из вре -
ме на сео ба на Доњу земљу, сло -
вач ки дија лек ти у овој сре ди ни
нису на узма ку и задр жа ва ју

функ ци ју основ ног сред ства
кому ни ка ци је не само међу
при пад ни ци ма нај ста ри је ста -
ро сне гру пе. Заи ста је инте ре -
сант но да и у XXI веку мла ди
нара шта ји Сло ва ка који живе у

Срби ји усва ја ју у окви ру при -
мар не соци ја ли за ци је упра во
дија ле кат ски облик матер њег
јези ка. Зна ње књи жев ног јези -
ка сти чу пре те жно у пред школ -
ском и школ ском узра сту.

На осно ву прет ход них тврд -
њи може се закљу чи ти да се у
овом језич ком аре а лу засад не
одви ја зна чај ни је сма ње ње
бро ја кори сни ка сло вач ких
дија ле ка та, које би се могло
сма тра ти тер ци јер ним узро ком
повла че ња одно сно оду ми ра ња
дија ле ка та. До изу ми ра ња ко-
ри сни ка ту дола зи искљу чи во
услед демо граф ског изу ми ра -
ња, ника ко услед инди ви ду ал -
ног или колек тив ног оду ста ја -
ња од упо тре бе дија ле ка та у
корист књи жев ног сло вач ког
јези ка. Не беле жи мо ту ни
девал ва ци ју кому ни ка циј ске
вред но сти сло вач ких дија ле ка -
та због њихо ве арха ич но сти или
неког слич ног раз ло га.

У закључ ку се може кон ста -
то ва ти да раз вој ни кон ти ну и -
тет дија ле ка та у Срби ји засад
није мар кант но нару шен дело -
ва њем три ју фак то ра пред ста -
вље них у тек сту. Међу при пад -

ни ци ма сло вач ке енкла ве дија -
лек ти се и нада ље негу ју и
интен зив но упо тре бља ва ју.
Нео спор но је да су кори сни ци
изгра ди ли јаку емо тив ну везу
са овим језич ким насле ђем,
које заи ста сма тра ју састав ним
делом свог језич ког иден ти те -
та. Потреб но је нагла си ти
чиње ни цу да про у ча ва ни дија -
лек ти, који су у новој више је -
зич ној сре ди ни сте кли број не
спе ци фич не осо би не и чије
пот пу но пои сто ве ћи ва ње с кон -
крет ним дија ле кат ским систе -
ми ма у прво бит ној домо ви ни
више није могу ће, пред ста вља -
ју састав ни део сло вач ког јези -
ка, који се раз ви ја на дру га чи -
ји начин од усло ва у матич ној
земљи. Не само арха ич ним већ
и сте че ним одли ка ма при вла -
че пажњу и допу њу ју и обо га -
ћу ју цели ну – сло вач ки језик.

Др Мари на Хриб

Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Удру же ње еван ге лич ке омла ди не моти ви ше
мла де

Игра, песма и веро на у ка

Сло вач ка еван ге лич ка а. в. црква у Срби ји, у сарад њи са Удру же -
њем еван ге лич ке омла ди не из Сло вач ке, већ четвр ту годи ну заре -
дом орга ни зу је лет њи камп за децу и омла ди ну. Као и про шле
годи не, еки па мла дих из Сло вач ке поно во је посе ти ла Вој ло ви цу и
улеп ша ла дан деци, омла ди ни и одра сли ма. Око три де се то ро деце
оку пи ло се у пре по днев ним часо ви ма у паро хи ји. Кроз зани мљи ву
и јед но став ну игру нај пре су се уза јам но упо зна ли, да би касни је
при су ство ва ли часу веро на у ке. Удру же ње еван ге лич ке омла ди не
при пре ми ло је кра так позо ри шни комад о про ро ку Јону који се
нашао у утро би кита. Било је ту и цркве них песа ма и пле са. Нико -
ле та Гало ва, добро во љац Удру же ња еван ге лич ке омла ди не, при -
ли ком посе те Вој ло ви ци рекла је:

– Удру же ње еван ге лич ке омла ди не је сло вач ко хри шћан ско
омла дин ско и гра ђан ско удру же ње чији је циљ да води мла де људе
ка спо зна ва њу Госпо да, раз у ме ва њу њего ве исти не, ка инди ви ду -
ал ној одлу ци да сва ко днев ни живот буде у вери, посве ће но сти и
актив ном укљу чи ва њу у живот цркве не општи не. Ове циље ве реа -
ли зу је мо на раз не начи не,  зани мљи вим кре а тив ним фор ма ма и
кроз сло бод не актив но сти, гру пе, спорт, музи ку и сл. У Вој ло ви ци
сам већ дру ги пут и вео ма сам задо вољ на посе том и зани ма њем
деце за наше актив но сти. Срећ на сам што су нас деца одмах позва -
ла да дође мо и сле де ће годи не, тако да прет по ста вљам да смо
испу ни ли циљ посе те.

Удру же ње се тру ди да децу и омла ди ну моти ви ше на мало модер -
ни ји, атрак тив ни ји начин, уз игру, пева ње и дру ге актив но сти. И
овог пута деца су има ла при ли ку да игра ју фуд бал на води и сто ни
фуд бал, да ска чу на воде ном зам ку, ства ра ју, гра де дрве ним цигла -
ма и тако раз ви ја ју кре а тив ност. За оне нај мла ђе при пре ми ли су
трам бу ли ну, тобо ган и раз не играч ке. Сви су могли да се осве же у
малом базе ну и тако се избо ре с вру ћи ном. Био је то пре леп, зани -
мљив, али и бла го сло вен дан, не само за децу и омла ди ну већ и за
одра сле. Лет ње осве же ње, вре ло сун це, једин стве на заба ва, смех,
дру же ње, моли тва... Нема ничег леп шег него деци улеп ша ти
послед ње дане рас пу ста. Удру же ње еван ге лич ке омла ди не из Сло -
вач ке је, поред Вој ло ви це, посе ти ло Луг, Ерде вик и Пив ни це, а
дру же ње је завр ше но у Белом Бла ту.

Але на Кулик

На тере ну ФК-а „Мла дост” у Вој ло ви -
ци 22. јула одр жан је тра ди ци о на лан
тур нир у малом фуд ба лу за пре ла зни
пехар амба са до ра Сло вач ке Репу бли ке.
На њему је уче ство ва ло два на ест тимо -
ва из вој во ђан ских места где живе Сло -
ва ци и јед на еки па из Руму ни је. Гости
из сусед не држа ве изра зи ли су жељу да
дођу и игра ју фуд бал са сво јим земља -
ци ма из Срби је, иако нису има ли пра во
да се над ме ћу за пехар. Пока за ли су се
не само као врсни игра чи већ и као
искре ни заљу бље ни ци у фуд бал јер се,
при тем пе ра ту ри од 39º Ц, нису сакри -
ли у хлад, већ су, мимо про гра ма тур -
ни ра, на неу слов ном помоћ ном тере ну
оди гра ли додат ну утак ми цу „за сво ју
душу”! Они су обо га ти ли тур нир сво јом
весе ло шћу, срдач но шћу и непре -
су шном орно шћу за раз го вор,
песму и шалу.

Зани ма ло нас је како живе Сло -
ва ци у Руму ни ји. Прво смо раз го -
ва ра ли с пред сед ни ком удру же ња
Сло ва ка и Чеха Адри ја ном Миро -
сла вом Мер ком, који је ујед но и
посла ник у румун ском пар ла мен -
ту, а онда и с Мила ном Фату ром,
про фе со ром физич ког вас пи та ња
у гим на зи ји у насе љу Бихо р.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Коли ко има Сло -
ва ка и Чеха у Руму ни ји и како
живе при пад ни ци ових наци о -
нал них мањи на?

АДРИ ЈАН МИРО СЛАВ МЕРКA:
У Руму ни ји, пре ма пода ци ма с
послед њег попи са ста нов ни штва,
живи 14.500 Сло ва ка и 1.500 Чеха.
Засад нема мо раз ло га да се жали -
мо. Има мо подр шку држа ве на
свим ниво и ма, како на језич ком,
тако и на кул тур ном и вер ском
пла ну. Од нас зави си да ли жели -
мо да сачу ва мо кул ту ру и језик.
Има мо две гим на зи је и четр на ест
основ них шко ла, где наста ву на
сло вач ком јези ку током целог обра зо ва -
ња пра ти укуп но шест сто ти на ђака.
Захва љу ју ћи инте ре со ва њу сту де на та,
избо ри ли смо се за то да се сло вач ки језик
сту ди ра као стра ни језик не само у Над -
ла ку већ и у Бодо но ши. Инве сти то ри које
дола зе из Сло вач ке тра же дипло ми ра не
сту ден те како би их запо сли ли у сво јим
пред у зе ћи ма. Није довољ но само позна -
ва ње јези ка. Што се тиче вер ског аспек -
та, има мо сво је цркве, паро хи је, све ште -
ни ке. Већи на Сло ва ка у Руму ни ји су
като ли ци, а про те ста на та има у Над ла ку
и Ара ду. Црква нам тако ђе пома же да
сачу ва мо свој језик.

• Како сара ђу је те са Сло вач ком и коли -
ко често је посе ћу је те?

– Зави си од оба ве за. Ја, као пред сед -
ник удру же ња и посла ник у пар ла мен -
ту, идем често. Неко ли ко пута месеч но
посе ћу јем разна мини стар ства због про -

је ка та, пар ла мен тар них коми си ја,
фести ва ла.

• Да ли сте први пут у Срби ји?
– Да, до сада нисам имао при ли ке.

Дра го ми је што су нас позва ли на овај
тур нир. Ми ћемо, тако ђе, у сеп тем бру
орга ни зо ва ти тур нир у фуд ба лу за Сло -
ва ке из дија спо ре. Већ су се при ја ви ли
из десет држа ва, још не зна мо хоће ли
их бити и из Срби је. Тамо ће се сре сти
не само мла ди фуд ба ле ри већ и нека да -
шњи фуд ба ле ри који су игра ли бар у
некој лиги, ако не и наци о нал ној.

• Да ли има раз ли ке у ста ту су Сло ва -
ка и Чеха у Руму ни ји?

– Нема раз ли ке. Пре ма зако ну, има -
мо сва пра ва која смо желе ли. Има мо
држав ни пра зник посве ћен и сло вач кој

и чешкој мањи ни, иако је Чеха увек
било мање него Сло ва ка. Зајед но сла ви -
мо Дан сло вач ког јези ка 25. маја и Дан
чешког јези ка 24. окто бра. Што се тиче
чешке зајед ни це, аси ми ла ци ја је вели -
ка и то је глав ни раз лог зашто је зајед -
ни ца оста ре ла. Мла ди који су могли да
оду, оти шли су у Чешку, а који нису,
раз бе жа ли су се по већим гра до ви ма и
аси ми ло ва ли с локал ним ста нов ни -
штвом. Уло га удру же ња је да подр жи и
пома же и јед ну и дру гу зајед ни цу, без
обзи ра на број при пад ни ка.

• Да ли је чешка зајед ни ца орга ни зо -
ва на исто као и сло вач ка?

– Да. Удру же ње се про сти ре на чети -
ри обла сти. Прва и нај ве ћа је Бихор ска,
где живи 70% сло вач ког ста нов ни штва
у Руму ни ји, онда је Арад ска, па Теми -
швар ска област, а у јужно ба нат ској
обла сти живе Чеси. Нарав но, и они, као

и Сло ва ци, има ју сво је шко ле, цркве,
бого слу же ња на чешком јези ку.

• С каквим се поте шко ћа ма сре ће те?
– Сва ким даном нас је све мање. Мла -

ди се аси ми лу ју с локал ним ста нов ни -
штвом. То не може мо да им забра ни мо.
Јед но вре ме су сви по завр шет ку шко ло -
ва ња желе ли да оду у Сло вач ку. Сло вач ка
нуди сти пен ди је сло вач ким сту ден ти ма
из дија спо ре и то је мла де масов но при -
вла чи ло. Само мали број њих се вра тио.
Сада више није тако. Вла да тен ден ци ја да
се оста не код куће, да се ту сту ди ра. Раз -
ли ка изме ђу пла та у Руму ни ји и Сло вач -
кој више није као некад, тако да мла ди
који реше да иду из домо ви не, одла зе у
раз ви је ни је земље Евро пе: Аустри ју,
Немач ку, Ита ли ју, Шпа ни ју. Све чешће

има мо слу ча је ве меша них бра ко ва,
а мало је чисто сло вач ких и чешких
бра ко ва. Мада зави си и који је јачи
корен у поро ди ци и на коју стра ну
вуче. Ми се тру ди мо да их под стак -
не мо орга ни зу ју ћи дру же ња, фести -
ва ле за децу, дру же ња за одра сле у
бањи Феликс и тако их при вла чи -
мо. Тру ди мо се да буде мо видљи ви
у свим меди ји ма, како реги о нал ним,
тако и држав ним. Можда ћемо и на
овај начин про бу дити свест при пад -
ни ка ових мањи на и под се ти ти их
на сво је коре не.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Како живе мла ди
у Руму ни ји из вашег угла?

МИЛАН ФАТУ РА: Моје миш-
ље ње је да не живе добро. Нема
посла. Ако сту ди ра ју овде, кад доби -
ју дипло ме, одла зе у Сло вач ку,
Аустри ју, Немач ку. Ако сту ди ра ју у
Сло вач кој, не вра ћа ју се ова мо.
Тамо потра же посао и живе сигур -
но боље. Они који оста ну овде, баве
се земљо рад њом или има ју неки
посао, али ниске пла те. Пла ни рам
да се пре се лим у Сло вач ку. Мој брат
је већ тамо. Мислим да су тамо

бољи усло ви. Ја сам завр шио факул тет,
про фе сор сам физич ког вас пи та ња у гим -
на зи ји у насе љу Бихо р, али нисам задо -
во љан. У гра ду је можда мало боља ситу -
а ци ја.

• Које су пред но сти члан ства у удру -
же њу?

– Често путу је мо у дру ге држа ве у
који ма живе Сло ва ци. Захва љу ју ћи подр -
шци Мати це сло вач ке и кан це ла ри ји за
Сло ва ке из дија спо ре, која нас финан -
сиј ски пома же, стал но путу је мо и посе -
ћу је мо раз не фести ва ле и мани фе ста ци -
је попут ове. Захва љу ју ћи удру же њу, у
Срби ји сам тре ћи пут и сви ђа ми се овде.

• Где је нај бо ље у Руму ни ји бити Сло -
вак?

– У Над ла ку. Тамо има пуно Сло ва ка
и ипак је то град, тако да се види раз ли -
ка у поре ђе њу са живо том на селу.

Лиди ја Јова но вић

ЛЕТ ЊИ КАМП ЗА ДЕЦУ И ОМЛА ДИ НУ ДРУ ГИ ПУТ
У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

Улеп ша ни послед њи
дани рас пу ста

ЖИВОТ СЛО ВА КА И ЧЕХА У РУМУ НИ ЈИ

ВЕСЕ ЛА ФУД БАЛ СКА ДРУ ЖИ НА ИЗ БИХО РА

ИЗВОД ИЗ ДОК ТОР СКЕ ДИСЕР ТА ЦИ ЈЕ МАРИ НЕ ХРИБ

Сло вач ки дија лек ти у Срби ји у XXI веку (2)

Адријан Мирослав Меркa

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Vojvodinu začiatkom júla na-
vštívil kňaz Robert Johnson
z  amerického mesta Toledo. On
je členom severozápadnej syno-
dy v Ohiu, ktorá patrí k evanje-
lickej luteránskej cirkvi v Ameri-
ke. Slovenská evanjelická cirkev
v Srbsku už dvanásť rokov spolu-
pracuje s touto cirkvou. Johnson
prišiel do našej krajiny na jedno-
mesačnú návštevu na pozvanie
cirkevného zboru v Kulpíne. Po-
čas svojho pobytu sa tu učil slo-
venský jazyk a spoznával kultú-
ru i zvyky. Okrem šírenia evan-
jelia, Johnson sa snažil pozoro-
vať situáciu tamojšej evanjelic-
kej cirkvi, na základe čoho by
mohol navrhnúť ďalšiu pomoc
a zlepšenie spolupráce. 

Vo Vojlovici pobudol tri dni,
počas ktorých bol hosťom svoj-
ho kolegu, vojlovického kňaza
Branislava Kulíka. Oni spoloč-
ne slúžili liturgiu vo vojlovic-
kom evanjelickom kostole.
Kňaz Johnson sa veriacim pred-
stavil spievaním hymny „Hrad
prepevný“ v  slovenskom jazy-
ku, v  čom sa k  nemu pripojili
všetci prítomní, a  potom pred-
niesol aj kázeň. 

Tento všestranný človek, blíz-
ky nášmu národu, nás veľmi rád
oboznámil s  cieľom svojej mi-
sie, ale aj s dojmami získanými
počas jednomesačného pobytu
vo Vojvodine. 

PANČEVAC: Predstavte nám
svoju cirkev a cirkevný zbor,
z  ktorého pochádzate. Aké sú
vaše hlavné aktivity? 

ROBERT JOHNSON: Som
kňazom na fare Svätá Trojica.

Náš cirkevný zbor má 300 členov.
Organizujeme predškolské vzde-
lávanie, rozdávame stravu a ode-
vy. Máme aj niekoľko chórov. 

• Akým spôsobom konáte
misiu? 
– Jaroslav Javorník, môj hosti-

teľ v  Kulpíne, mi povedal, že
učiť sa anglický jazyk je veľmi
dôležité, ale jeho a  iné dediny
nemajú prístup k  dobrým vy-
učujúcim angličtiny. Keďže som
u  vás mal zostať jeden mesiac,
dohodli sme sa, že sa pokúsim
doučovať záujemcov anglický
jazyk. Kurz angličtiny bol zor-
ganizovaný v troch skupinách:
deti, dospelí – začiatočníci a do-
spelí s istými vedomosťami. Sú-
časne som sa učil slovenčinu,
v čom mi pomáhali deti z cirk-
vi, opravujúc moje chyby.
• Kde všade ste boli vo Vojvo-
dine? 

– Okrem Kulpína a Vojlovice,
navštívil som Hajdušicu, Lug
a  Jánošík. Bol som na stretnutí
synody v  Novom Sade. Taktiež
som navštívil gymnázium
v  Báčskom Petrovci a  priateľov
v  Silbaši. Z  Vojlovice idem do
Kovačice, odkiaľ ma cesta bude
viesť do Bratislavy, kde navští-
vim Teologickú fakultu. Potom
sa vrátim do Srbska, do Starej
Pazovy.
• Ako nazeráte na činnosť
evanjelickej cirkvi v Srbsku?

– Všimol som si, že cirkvi vo
Vojvodine majú rovnaké pro-
blémy ako aj v  Amerike. Ony
zápasia s tým, aby prilákali čím
viac mladých ľudí. Veľké je na-
pätie medzi inováciou a tradíci-
ou. Aj my sme zasiahnutí sveto-

vou ekonomickou krízou a imi-
gračnou krízou. Kňazi, s ktorý-
mi som sa zoznámil vo Vojvo-
dine, majú výborné nápady
v  súvislosti s  ich prácou v  bu-
dúcnosti. Môžem sa od nich ve-
ľa naučiť. 

Aké sú zhody a  aké rozdiely
medzi vašou a našou cirkvou?
Hlavným rozdielom medzi na-
šimi cirkvami sú naše histórie.

Srbsko je malou krajinou, ale
s dlhou históriou. V časti Ame-
riky, z  ktorej ja pochádzam, je
veľa farmárov, takže mentalita
je tam podobná vojvodinskej.
K  tomu zdieľame rovnaké chá-
panie o tom, že cirkev má veľkú
zodpovednosť v  budovaní celej
spoločnosti. Takže nie je to len
o tom, že cirkev iba dúfa, že sa
počet veriacich „nejako“ zvýši. 

• Aký ste mali vzťah s  ľuďmi
v slovenských lokalitách?

– Počas týždňa som bol učite-
ľom anglického jazyka a v nede-
ľu kazateľ. Mnohí ľudia ma pri-
jali do svojich domov, na obed
alebo na večeru. To je tradičná
slovenská pohostinnosť, ktorú
budem veľmi chváliť, keď sa
vrátim domov. V  Silbaši som
pomáhal pri štiepaní dreva a

v  Kulpíne okolo včiel. Takým
spôsobom sa približujem k  ľu-
ďom aj na svojej farnosti. Hoci
som kňazom, som aj človekom,
s veriacimi sme si rovnakí. Tre-
ba im pomáhať, lebo sa vám
vráti dvojnásobne. 
• Aká je situácia vo vašom stá-
te, vo vašej cirkvi? Aký je zá-
ujem o cirkev?

– Mnohé veci sú rovnaké tu
a v Amerike. Mladí Američania
chcú vedieť, že sa cirkev stará
o  nich a  ich stav. Cirkvi, ktoré
to pochopia sú úspešné. Cirkvi,
ktoré to nepochopia, zanikajú.
• Ako Vaša rodina nazerá na
Vašu misiu? Do akej miery je
dôležitá podpora rodiny? 

– Pre kňaza je tridsať dní veľ-
mi dlhým obdobím odlúčenosti
od rodiny a farnosti. Moja rodi-
na ma však úplne podporuje.
Poznajú moju vášeň k  misii
a  moju lásku k  Vojvodine. Môj
syn rozpráva svojim priateľom,
že som ambasádorom našej
cirkvi. Sľúbil som svojej manžel-
ke, že ja budem variť, keď sa vrá-
tim z cesty. Členovia mojej far-
nosti boli veľmi smutní, keď
som odchádzal, lebo som ich
kňazom iba desať mesiacov. Av-
šak vďaka facebooku sledujú
moju činnosť i moju misiu
a  pyšní sú, že ich kňaz kázal
a doučoval angličtinu. Oni chcú
vedieť čím viac o ľuďoch vo Voj-
vodine. V  priebehu jedného
týždňa som im volal cez Skype
a pripojil som sa počas bohoslu-
žieb. Mali mnoho otázok ohľa-
dom misie. Zoznámil som ich aj
s kňazom Kulíkom z Vojlovice. 

Alena Kulíková

urýchlene zvyšoval. Jednotliví
vplyvní cirkevní hodnostári ur-
čili kázeň za prvú pastiersku
úlohu. Tak Bernardin Sienský
radil svojmu stádu, aby skôr vy-
meškal bohoslužbu než kázeň,
lebo kázeň poskytuje dôveru v
bohoslužbu. Kňazi boli nedo-
statočne nábožensky vzdelaní,
farári slabo učení a napospol
nesúci úspešne rozdeliť sviatosti
a jasne predstaviť božské posol-
stvá. Delumeau vyvodzuje zá-
ver, že „reformácia pravdepo-
dobne vznikla z dôvodu hlboké-
ho rozkolu medzi priemernos-
ťou ponuky a novou prudkos-
ťou dopytu“. On ďalej tvrdí, že
protestantizmus vyzdvihol ká-
zeň ako hlavnú časť bohoslužby.
Od tých čias je omnoho viac
vkladané do vzdelania farského
duchovenstva, a obyčajní ľudia
nadobudli vedomosti o niekto-
rých základných teologických

pojmoch. Veriaci získali väčšiu
úlohu v rámci cirkvi a robili si
nároky na čoraz významnejšie
miesto. „V očiach boha sú si
všetci rovní a kňaz nie je niečím
vyšším než laik“. Jean Delumeau
hovorí, že reformátori z 16. sto-
ročia vlastne pokračovali v tak-
mer dvestoročnom trende zne-
hodnocovania cirkevnej hierar-
chie a samotného kňaza a po-
stupného uctievania a vyzdvi-
hovania kresťanskej dôstojnosti
laika. Protestantizmus stvoril
pastiera ako zástupcu veriacich
a dovolil mu ženbu, odobral
cirkvi všetky jej majetky, znížil
počet sviatostí, ako aj dôležitosť
tých, ktoré sú ponechané. Re-
formátori poskytli laikom eu-
charistiu v dvoch formách a po-
volili každému mať k dispozícii
Sväté písmo, zatiaľ čo zo služieb
vyradili latinský jazyk ako ne-
zrozumiteľný pre obyčajných
ľudí. Už aj pred reformáciou bol
kresťanský humanizmus od-
hodlaný pozbaviť Sväté písmo
zlých prekladov a darovať veria-
cim samotný text Biblie. Keďže
sa pobožnosť stávala čoraz viac
individualistickou, je celkom
logické, že sa usilovala o osobný
vzťah s božským posolstvom.
Vzhľadom na to, že sa o kňa-
zoch a sviatosti pochybovalo a
autorita pápežstva bola vážne
narušená, utrápenému, nedô-
verčivému a nevzdelanému člo-
veku jedine zostalo spoliehať sa
na seba a opierať sa o najstaršiu,
neomylnú knihu – Bibliu. Rene-
sancia predstavovala navrátenie
sa k prameňom a tá vôľa sa ob-
zvlášť prejavovala v oblasti vie-
ry, kde bol návrat k Svätému
písmu kruciálnym krokom. Po-
božnosť sa čoraz viac rozklada-
la, stávala sa čoraz menej litur-
gickou a viac osobnou. „Povýše-
nie laika v rámci cirkvi a budo-
vanie individualistickej duchov-
nosti“, všíma si Delumeau,
„predstavovali vlastne dve tváre
tej istej skutočnosti“.

Ivan Zafirović

Protest nemeckých
kniežat a miest proti
policajnému dozoru
nad Lutherom

Protestantizmus
zaplavil Európu

Kľúčové dôvody
Lutherovho 
odporovania Rímu 

Keď pred piatimi storočiami
Martin Luther vyvesil svojich 95
téz a priložil k nim 97 odôvod-
není (Uznesenie), najprv žiad-
nym spôsobom neplánoval, do-
konca ani neuvažoval o nejakej
vzbure proti Rímu a pápežovi.
Jednoducho, ako svedomitý
kresťan a kňaz, chcel poukázať
na všetky slabosti vtedajšej cirk-
vi. Niekoľko rokov neskôr napí-
sal ďalšie štyri diela (Proti rím-
skemu pápežstvu, založenému
diablom, Kresťanskej šľachte
nemeckého národa o zlepšení
stavu kresťanstva, O babylon-
skom zajatí cirkvi a rozpravu
O kresťanskej slobode), ktoré sa
stali základom protestantskej
teológie. Onedlho potom bol
Luther exkomunikovaný a do-
stal sa pod cisársky policajný
dozor. Ktovie ako by zakladateľ
reformácie skončil, keby ho
pred políciou nezachránilo
a pod svoju ochranu nezobralo
saské knieža Fridrich Múdry.
Prudkosť reakcie, tvrdošijnosť
a rozhodnosť Ríma za každú ce-
nu potlačiť a vyhubiť kacírstvo
vplývalo na to, že sa vlna refor-
mácie neudržateľne šírila. Ko-
nečne sa objavil človek, ktorý
jasne vyjadril obrovskú nespo-
kojnosť veriacich. Luther sa stal
najslávnejším človekom v Ne-
mecku a širšie. Mnohé mestá
a kniežatstvá, drobná šľachta
a mestská buržoázia, humanisti
a umelci, ako napr. Melan-
chthon, Dürer, Cranach a Hol-

PROTESTANTIZMUS Z POHĽADU HISTORIKOV 

OD ZÁSADNEJ KRITIKY PO PODSTATNÝ ROZKOL 
bein, stáli pri ňom. Presvedčený
o svojej osobnej bezpečnosti,
Luther sa v ďalších rokoch ve-
noval prekladaniu Biblie. Keď
usúdil, že jeho sloboda už nie je
ohrozená, v r. 1522 sa vrátil do
Wittenbergu. Cirkev však nebo-
la nečinná a keď sa opätovne
snažila dostať ho pod cisársky
policajný dozor, stretla sa
s ostrým odporom a protestom
šiestich kniežat a štrnástich
miest, z čoho vyplynul názov
protestanti. V r. 1530 Lutherov
učeník Melanchthon napísal
Augsburské vierovyznanie.
V nasledujúcom roku sa začala
vojna medzi nemeckými lute-
ránskymi a katolíckymi krajina-
mi, lebo protestantizmus sa ra-
pídne rozširoval. Vtedy totižto
dve tretiny Nemecka boli lute-
ránske. Aj v Európe rímskoka-
tolícka cirkev strácala svoje
oporné body: celá Škandinávia
sa stala protestantskou, Luther
sa stával čoraz populárnejším
v Holandsku, značná časť Švaj-
čiarska sa priblížila k reformá-
cii, v Paríži bola založená refor-

rozpustenosť mníšstva a ob-
chodný charakter odpustkov
a pokánia. Jean Delumeau sa
však domnieva, že táto dimen-
zia Lutherovej kritiky slúžila iba
na získanie si pozornosti a pod-
pory ochudobneného davu.
Rozpor medzi Rímom a protes-
tantmi bol podľa jeho názoru
hlbší a spočíval viac na teologic-
kej než na morálnej úrovni,
a práve preto aj bol neprekona-
teľný. On najprv podčiarkuje, že
v rozvoji náboženského života
na Západe od 14. storočia došlo
k rozmachu a upevneniu národ-
nej pobožnosti. V nasledujúcich
storočiach krízou, vnútornými
konliktami a rozkolmi oslabe-
ná, cirkev však bola nevyzretá
na nové, rastúce potreby veria-
cich. Kázne, vďaka ktorým sa ší-
rilo posolstvo evanjelia medzi
obyvateľstvom, sa stávali čoraz
viac žiadanými a ich význam sa

movaná cirkev a početné obyva-
teľstvo Horného a Dolného Ra-
kúska, Česka, Maďarska, Tran-
sylvánie a Litvy sa obrátilo
k protestantizmu. homas
Cromwell, naklonený Luthero-
vi, prehovoril anglického kráľa
Henricha VIII., aby prerušil sty-
ky s Rímom. Takýto náhly, ne-
zadržateľný rozmach protestan-
tizmu sa najčastejšie vysvetľoval
dlhou, hlbokou krízou rímsko-
katolíckej cirkvi, prehnanou
rímskou centralizáciou, viditeľ-
nou zaujatosťou kňazstva svet-
skými vecami a rôznorodým
zneužívaním náboženstva a cir-
kevných organizácií. Ešte v r.
1434 Eugen IV. napísal otcom
bazilejského koncilu, že na tele
cirkvi niet žiadnej zdravej časti,
od hlavy po päty. Aj Luther vo
svojich tézach, okrem iného,
s výsmechom a iróniou kritizo-
val chamtivosť Rímskej kúrie,

ROZHOVOR S HOSŤOM SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI – KŇAZOM ROBERTOM JOHNSONOM

Náš priatel’ z Toleda 

Pevnosť Coburg v Nemecku, kde pod ochranou žil Martin Luther

Slová Svätého písma, ktoré
Luther napísal na stene svojej

izby v pevnosti Coburg: 
„Ja nezomriem, budem žiť a
vyrozprávam skutky Pánove.”



Vplyv srbčiny ako 
kontaktového jazyka

Neznížený počet
používateľov 
slovenských nárečí

Celkovo možno konštatovať, že
v dôsledku modernizácie, indu-
strializácie a  predovšetkým ur-
banizácie vidieka, ktoré postup-
ne narúšali uzavretosť a  posil-
ňovali procesy integrácie slo-
venskej komunity do iných spo-
ločenstiev, sa jazyková situácia
tejto enklávy pomerne rýchlo
menila. Aj keď prvky srbského
jazyka, registrované najmä v le-
xikálnej rovine ako najotvore-
nejšej jazykovej štruktúre, zatiaľ
nijako výraznejšie neovplyvnili
systém skúmaných nárečí, ich
vplyv je čoraz zjavnejší. 

Ich pôsobenie si v  prevažnej
miere všímame v prehovoroch
slovenských obyvateľov lokalít
geograicky vzdialenejších od
slovenských kultúrnych centier
v  danej oblasti (napr. Bajša
a Ostojićevo). Taktiež je evi-
dentný výraznejší vplyv srbčiny
v reči osôb žijúcich v urbánnom
prostredí než v reči osôb pochá-

dzajúcich z  rurálnych lokalít,
zvlášť tých, ktoré sú zo všetkých
strán obklopené ďalšími sloven-
skými lokalitami (porovnaj na-
pr. Pančevo – Kovačica, Padina,
resp. Nový Sad – Báčsky Petro-
vec, Kulpín, Hložany, Kysáč).
Najväčší vplyv srbského jazyka
evidujeme v  prostredí s  väčši-
novým srbským obyvateľstvom
(napr. Boľovce, Dobanovce),
resp. s nízkym percentuálnym
zastúpením príslušníkov  slo-
venskej komunity (napr. Begeč,
Savino Selo, Ašaňa, Višnjićevo). 

V  súčasnosti už nemožno
tvrdiť, že len v prehovoroch
mladej generácie badať veľký
vplyv štátneho jazyka. Výsled-
kom kontinuálneho a  intenzív-
neho slovensko-srbského kon-
taktu, ktorý sa prejavuje vo
všetkých sférach života tohto ja-
zykového spoločenstva, je vý-
razná prítomnosť prvkov
srbského jazyka (najmä v  slov-
nej zásobe) v  reči všetkých ge-
nerácií.

Napriek tomu, že ich cha-
rakterizuje pôvodný stav z čias
sťahovania na Dolnú zem, slo-
venské nárečia fungujúce
v  tomto prostredí nie sú na
ústupe a uchovávajú si funkciu
základného komunikačného

prostriedku nielen medzi prí-
slušníkmi najstaršej vekovej
skupiny. Je skutočne zaujíma-
vé, že aj v 21. storočí si mladé
pokolenia Slovákov žijúcich

v  Srbsku osvojujú v  rámci pr-
votnej socializácie práve náre-
čovú podobu materinského ja-
zyka. Znalosť spisovnej slo-
venčiny nadobúdajú prevažne

v predškolskom a  školskom
veku. 

Na základe predchádzajúcich
tvrdení možno vyvodiť záver, že
sa v tomto jazykovom areáli za-
tiaľ neuskutočňuje výraznejšie
ubúdanie počtu používateľov
slovenských nárečí, ktoré by
mohlo byť považované za ter-
ciérnu príčinu ústupu, resp. od-
umierania dialektov. K  vymie-
raniu používateľov tu dochádza
výlučne v dôsledku demograic-
kého vymierania, nie však v dô-
sledku individuálneho alebo
kolektívneho upustenia od po-
užívania nárečia v prospech spi-
sovnej slovenčiny. Nezazname-
návame tu ani devalváciu ko-
munikačnej hodnoty sloven-
ských nárečí pre ich archaickosť
alebo inú podobnú príčinu.

Na záver možno konštatovať,
že vývinová kontinuita nárečí v
Srbsku nie je doposiaľ markant-
ne narušená pôsobením troch

faktorov predstavených v texte.
Medzi príslušníkmi slovenskej
enklávy sa nárečia naďalej
uchovávajú a intenzívne použí-
vajú. Je nepopierateľné, že si po-
užívatelia vytvorili silný citový
vzťah k tomuto jazykovému de-
dičstvu, ktoré zaiste považujú za
súčasť svojej jazykovej identity.
Potrebné je vyzdvihnúť skutoč-
nosť, že skúmané nárečia, ktoré
v novom viacjazyčnom prostre-
dí nadobudli početné špeciické
vlastnosti a  ktorých úplne sto-
tožnenie s konkrétnymi nárečo-
vými systémami v  pôvodnej
vlasti už nie je možné, predsta-
vujú súčasť slovenského jazyka,
rozvíjajúceho sa spôsobom od-
lišným od pomerov v materskej
krajine. Nielen archaickými, ale
i  nadobudnutými črtami vzbu-
dzujú pozornosť a dopĺňajú
i obohacujú celok – slovenčinu. 

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže motivuje
mladých

Hra, pieseň a náboženstvo 

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku, v spolupráci so Spoločen-
stvom evanjelickej mládeže zo Slovenska, už štvrtý rok po sebe orga-
nizuje letný kemp pre deti a mládež. Tak ako vlani, aj v tomto roku
skupina mladých zo Slovenska navštívila Vojlovicu a spríjemnila deň
deťom, mládeži a dospelým. Približne tridsať detí sa zoskupilo v po-
obedňajších hodinách na fare. Prostredníctvom zaujímavej a jedno-
duchej hry sa najprv vzájomne zoznámili a  potom sa spoločne zú-
častnili hodiny náboženstva. Spoločenstvo evanjelickej mládeže pri-
pravilo krátky divadelný kus o prorokovi Jonášovi, ktorý sa ocitol vo
vnúti veľryby. Nechýbali ani cirkevné piesne, ani tanec. Nikoleta Ga-
lová, dobrovoľníčka v Spoločenstve evanjelickej mládeže, počas ná-
vštevy Vojlovice povedala: 

„Spoločenstvo evanjelickej mládeže je slovenské kresťanské mlá-
dežnícke a občianske združenie, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí
k spoznávaniu Hospodina, porozumeniu jeho pravdy, k  individuál-
nemu rozhodnutiu o každodennom živote vo viere, oddanosti a ak-
tívnemu zapájaniu sa do života cirkevného zboru. Tieto ciele realizu-
jeme rôznymi spôsobmi, zaujímavými kreatívnymi formami a pro-
stredníctvom voľných aktivít, skupín, športu, hudby a pod. Vo Vojlo-
vici som už po druhýkrát a veľmi som spokojná s návštevou a záuj-
mom detí o naše aktivity. Šťastná som, že nás deti hneď pozvali, aby
sme prišli aj v budúci rok, takže predpokladám, že sme cieľ našej ná-
vštevy splnili.“

Spoločenstvo sa snaží motivovať deti a mládež trošku modernej-
ším, atraktívnejším spôsobom prostredníctvom hry, spevu a  iných
aktivít. Aj tentokrát mali deti príležitosť hrať vodný futbal, skákať na
vodnom hrade, hrať stolný futbal, tvoriť, stavať pomocou drevených
tehiel, a tak rozvíjať kreativitu. Pre tých najmladších pripravená bola
trampolína, tobogan a rôzne hračky. Všetci sa mohli osviežiť v malom
bazéne a tak bojovať proti horúčave. Bol to prekrásny, zaujímavý, ale
aj požehnaný deň – nielen pre deti a mládež, ale aj pre dospelých. Let-
né občerstvenie, horúce slnko, jedinečná zábava, smiech, družba,
modlitba. Nie je nič lepšie, než spríjemniť posledné dni prázdnin.
Spoločenstvo evanjelickej mládeže zo Slovenska okrem Vojlovice na-
vštívilo Lug, Erdevík, Pivnicu, a družba sa skončila v Bielom Blate.

Alena Kulíková

Na ihrisku ŠC Mladosť vo Vojlovici sa 22.
júla konal tradičný turnaj v malom futba-
le o putovný pohár veľvyslankyne Sloven-
skej republiky. Turnaja sa zúčastnilo 12
družstiev z  vojvodinských lokalít, v  kto-
rých žijú Slováci a  jedno družstvo z Ru-
munska. Hostia zo susedného štátu vyja-
drili túžbu prísť a zahrať si futbal so svo-
jimi krajanmi zo Srbska, hoci nemali prá-
vo súťažiť o trofej. Ukázali sa nielen ako
vynikajúci hráči, ale aj ako úprimní mi-
lovníci futbalu, pretože sa pri dennej te-
plote 39º C neskryli v tieni, ale mimo tur-
najového programu, na nevhodnom po-
mocnom ihrisku, odohrali dodatočný zá-
pas „pre svoju dušu“! Svojou veselosťou,
srdečnosťou, nevyčerpateľnou túžbou po
rozhovore, piesni a  vtipe, oni
obohatili turnaj.

Zaujímalo nás, ako žijú Slováci
v Rumunsku. Najprv sme sa po-
rozprávali s predsedom Demo-
kratického zväzu Slovákov a Če-
chov v Rumunsku, pánom Adriá-
nom Miroslavom Merkom, ktorý
je zároveň aj poslancom rumun-
ského parlamentu, a neskôr aj s
Milanom Faturom, profesorom
telesnej výchovy na gymnáziu
v bihorskej oblasti.
PANČEVAC: Koľko je Slovákov
a Čechov v Rumunsku a ako žijú
príslušníci týchto národnost-
ných menšín?

ADRIÁN MIROSLAV MERKA:
Podľa údajov z posledného sčíta-
nia obyvateľstva v Rumunsku ži-
je 14 500 Slovákov a 1 500 Če-
chov. Zatiaľ nemáme dôvod sťa-
žovať sa. Máme podporu štátu na
všetkých úrovniach – tak na ja-
zykovom, ako aj na kultúrnom
a  náboženskom pláne. Od nás
závisí, či si chceme zachovať kul-
túru a jazyk. Máme dve gymná-
zia a štrnásť základných škôl, kde
vyučovanie v slovenskom jazyku navšte-
vuje šesťsto žiakov počas celého vzdelá-
vania. Vďaka záujmu študentov, vybojo-
vali sme, aby sa slovenčina ako cudzí ja-
zyk študovala nielen v Nadlaku, ale aj v
Bodonoši. Investori, ktorí prichádzajú zo
Slovenska vyhľadávajú absolventov vyso-
kých škôl, aby ich zamestnali vo svojich
podnikoch. Nestačí iba poznanie jazyka. 

Pokiaľ ide o náboženský aspekt, máme
vlastné kostoly, farnosti, kňazov. Slováci
v Rumunsku sú väčšinou katolíci, kým
protestanti žijú v Nadlaku a Arade. Cir-
kev nám tiež pomáha zachovať si vlastný
jazyk.
• Akú máte spoluprácu so Slovenskom a
ako často ho navštevujete?

– Závisí od povinností. Ja ako predseda
zväzu a poslanec v  parlamente chodie-
vam pomerne často. Niekoľkokrát v prie-
behu mesiaca navštevujem rôzne minis-

terstvá z dôvodov vybavovania projektov,
stretnutia parlamentných komisií, kona-
nia festivalov.
• Po prvýkrát ste v Srbsku?

– Áno, zatiaľ som nemal príležitosť. Te-
ší ma, že nás pozvali na tento turnaj. My
taktiež v septembri zorganizujeme turnaj
vo futbale pre Slovákov zo zahraničia. Už
sa prihlásilo desať štátov, ešte nevieme, či
sa prihlásia aj zo Srbska. Tam sa stretnú
nielen mladí futbalisti, ale aj bývalí futba-
listi, ktorí hrali aspoň v niektorej lige, ak
už nie aj nacionálnej.
• Sú nejaké rozdiely v postavení Slová-
kov a Čechov v Rumunsku?

– Niet rozdielu. Podľa zákona máme
všetky práva, ktoré sme chceli mať. Máme

štátny sviatok venovaný aj slovenskej, aj
českej menšine, aj keď tu Čechov bolo
vždy menej než Slovákov. 25. mája spolu
oslavujeme Deň slovenského jazyka a 24.
októbra Deň českého jazyka. Čo sa týka
českej komunity, asimilácia je veľká a je to
hlavným dôvodom, prečo komunita zo-
starela. Mladí, ktorí mohli odísť, odišli do
Česka, a ktorí nie, utiekli do veľkých miest
a asimilovali sa s miestnym obyvateľ-
stvom. Úlohou zväzu je podporovať a po-
máhať aj jednej, aj druhej komunite, bez
ohľadu na počet príslušníkov. 
• Je české spoločenstvo organizované
rovnako ako slovenské?

– Áno. Zväz pôsobí v  štyroch oblas-
tiach. Prvá a najväčšia je Bihorská, kde ži-
je 70 % slovenského obyvateľstva v Ru-
munsku, potom nasleduje Aradská a Te-
mešvárska oblasť, zatiaľ čo na juhu Ba-
nátskej oblasti žijú Česi. Samozrejme, aj

oni ako aj Slováci majú svoje školy, kosto-
ly, bohoslužby v českom jazyku.
• Akým ťažkostiam čelíte?

– Každodenne nás je čoraz menej.
Mladí ľudia sa asimilujú s miestnym
obyvateľstvom. To im nemôžeme zaká-
zať. Istý čas chceli všetci po ukončení
štúdia odísť na Slovensko. Slovensko
ponúka štipendiá slovenským študen-
tom zo zahraničia, čo mladých masovo
lákalo. Len niekoľkí sa vrátili. Teraz už
nie je tak. Prejavuje sa tendencia zostať
doma, tu študovať. Rozdiel medzi plat-
mi v Rumunsku a na Slovensku už nie je
ako kedysi. Ak sa mladí rozhodnú odísť
z domoviny, odchádzajú do rozvinutej-
ších krajín Európy – do Rakúska, Ne-

mecka, Talianska, Španielska. Čo-
raz častejšie sú prípady zmieša-
ných manželstiev, zatiaľ čo čisto
slovenských a českých manželstiev
je málo. Aj keď to závisí aj od toho,
čie korene sú v  rodine silnejšie a
na ktorú stranu ťahajú. My sa sna-
žíme povzbudiť ich organizujúc
družby, festivaly pre deti, stretnu-
tia pre dospelých v kúpeľoch Felix,
a takto ich prilákaž. Snažíme sa
byť viditeľní vo všetkých médiách,
ako regionálnych, tak aj štátnych.
Možno takým spôsobom prebudí-
me povedomie príslušníkov týchto
menšín a pripomenieme im ich
korene.
• Ako žijú mladí v Rumunsku z Váš-
ho uhla pohľadu?

MILAN FATURA: Myslím si,
že nežijú dobre. Niet práce. Ak tu
študujú, keď získajú diplomy, idú na
Slovensko, do Rakúska, Nemecka.
Ak študujú na Slovensku, nevrátia
sa sem. Tam si vyhľadajú prácu a is-
totne žijú lepšie. Tí, ktorí tu zostali
zaoberajú sa poľnohospodárstvom
alebo majú iné práce, ašak nízke
platy. Plánujem sa presťahovať na

Slovensko. Môj brat je už tam. Myslím si,
že sú tam lepšie podmienky. Ukončil som
štúdium, som profesor telesnej výchovy
na gymnáziu v Bihore, ale nie som spo-
kojný. V meste je možno trochu lepšia si-
tuácia.
• Aké sú výhody členstva v zväze?

– Často cestujeme do iných štátov, v
ktorých žijú Slováci. Vďaka podpore Ma-
tice slovenskej a Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí,  ktorý nám inančne po-
máha, neustále cestujeme a navštevujeme
rôzne festivaly a manifestácie podobné
tejto. Vďaka združeniu som v Srbsku už
tretíkrát a páči sa mi tu.
• Kde je najlepšie byť Slovákom v Ru-
munsku?

– V Nadlaku. Je tam veľa Slovákov a
predsa je to mesto, takže vidno ten roz-
diel v porovnaní so životom na vidieku. 

Lidija Jovanovićová

LETNÝ KEMP PRE DETI A MLÁDEŽ PO DRUHÝKRÁT

VO VOJLOVICI

Spríjemnené posledné 
dni prázdnin 

ŽIVOT SLOVÁKOV A ČECHOV V RUMUNSKU

VESELÁ SKUPINA FUTBALISTOV Z BIHORU

VÝŇATOK Z DIZERTAČNEJ PRÁCE MARÍNY HRÍBOVEJ

SLOVENSKÉ NÁREČIA V SRBSKU V 21. STOROČÍ (II.)

Adrián Miroslav Merka
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Тра ди ци о на лан, 48. међу -
на род ни деч ји фести вал
„Радост Евро пе” одр жан је
од 2. до 5. окто бра у Бео -
гра ду, под сло га ном „Сва -
ко дете има кри ла”, уз
подр шку ком па ни је НИС.
Мани фе ста ци ја је оку пи ла
више од 500 деце из 17
зема ља: Бело ру си је, Бугар -
ске, Црне Горе, Хрват ске,
Литва ни је, Маке до ни је,
Мол да ви је, Немач ке, Пољ -
ске, Руму ни је, Руси је, Сло -
вач ке, Сло ве ни је, Тур ске,
Укра ји не, као и деле га ци ју
деце из НР Кине. Током
фести ва ла пред ста вље ни су
број ни деч ји орке стри, хоро -
ви, фол клор ни и пле сни
ансам бли. Поред тога, орга -
ни зо ва не су мно го број не

изло жбе, кон цер ти и спорт -
ско-рекре а тив не актив но -
сти за децу. Фести вал је
све ча но завр шен гала кон -
цер том свих зема ља уче -
сни ца у Цен тру „Сава”.

НИС већ девет годи на заре -
дом подр жа ва овај дога ђај и,
у скла ду са сво јим сло га ном
„Будућ ност на делу”, на овај
начин про мо ви ше раз вој кул -
тур них вред но сти са стра те -
шким фоку сом на афир ма -
ци ји деце и мла дих. „Радост
Евро пе” је нај ве ћа и нај ста -
ри ја међу на род на мани фе -
ста ци ја деч јег ства ра ла штва.
Осни вач и покро ви тељ мани -
фе ста ци је је Град ска упра ва
Бео гра да, а извр шни про ду -
цент Деч ји кул тур ни цен тар
Бео град.

наста ви са одго вор ним одно -
сом при реа ли за ци ји свих сво -
јих актив но сти и зна чај ним
ула га њи ма на пољу зашти те
живот не сре ди не, уз при ме ну
нај бо љих доступ них тех ни ка
(BAT – Best Avaiable Techniqu-
es). Над ле жни у НИС-у исти -
чу да су, ради испу ња ва ња
пред у сло ва за доби ја ње IPPC
дозво ле, у Рафи не ри ји наф те
спро ве де ни ком плек сни про -
јек ти на уна пре ђе њу зашти те
живот не сре ди не, упра вља њу
отпа дом и пове ћа њу енер гет -
ске ефи ка сно сти, у које је уло -
же но више од три мили о на
евра. Пово дом доби ја ња IPPC
дозво ле Кирил Тјур де њев,

гене рал ни дирек тор НИС-а,
рекао је:

– Вели ки напо ри које смо уло -
жи ли у доби ја ње инте гри са не
дозво ле нису само после ди ца
наше закон ске оба ве зе, већ пре
све га наше жеље да све сво је
актив но сти ускла ди мо с нај ви -
шим дома ћим и европ ским
стан дар ди ма. Ми неће мо ста ти
на достиг ну том нивоу, већ ћемо
наста ви ти да непре ста но уна -
пре ђу је мо про из вод не про це се с
циљем зашти те живот не сре ди -
не и пове ћа ња енер гет ске ефи -
ка сно сти, потвр ђу ју ћи да за НИС
није дан послов ни успех није
пот пун уко ли ко га не пра ти
свест о еко ло шкој одго вор но сти.

Удру же ње гра ђа на за раз вој
еко ло шке све сти и зашти ту
живот не сре ди не „Еко пан”
реа ли зо ва ће у окто бру акци ју
„Олов ка за нео н ку”, у сарад -
њи с ком па ни јом „Божић и
сино ви” и књи жа ром „Кор -
нер”. Реч је о про гра му који
је подр жао пан че вач ки Секре -
та ри јат за зашти ту живот не
сре ди не на кон -
кур су за суфи нан -
си ра ње про је ка та у
обла сти зашти те
живот не сре ди не
за 2017. годи ну,
који је рас пи са ла
Град ска упра ва
Пан че во.

Пре ма речи ма
чла но ва Удру же ња, у Вој во ди -
ни поред уре ђе них посто ји и
око 430 дивљих депо ни ја, а
отпад који завр ша ва на њима,
ути че нега тив но на здра вље
људи и на живот ну сре ди ну.
Има ју ћи то на уму, ово удру -
же ње реа ли зу је наве де ни про -
је кат са иде јом да што више
људи сазна да нео н ске/флу о -
ро сцент не цеви, које садр же
живу и елек трон ски и елек -
трич ни отпад, не мора ју да
завр ше на депо ни ји. У Пан че -

ву већ годи на ма успе шно ради
пред у зе ће које се бави реци -
кла жом, „Божић и сино ви”,
које има аде кват ну опре му за
реци кла жу нео н ки. Сто га је
зада так кам па ње да се наши
сугра ђа ни у наред ном пери о -
ду упо зна ју с пра вил ним одла -
га њем елек трич ног и елек -
трон ског отпа да. Поред

еду ка ци је, про је кат се бази ра
на кон крет ној актив но сти –
током окто бра гра ђа ни могу
доне ти нео н ку у књи жа ру
„Кор нер” (Жар ка Зре ња ни на
69) и на поклон ће доби ти
олов ку.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВР ШЕ НА КАМ ПА ЊА „САКУ ПИ И УШТЕ ДИ, ВИДЕ ЋЕШ ДА ВРЕ ДИ”

КАЧА РЕВ ЦИ ПОНО ВО САКУ ПИ ЛИ 
НАЈ ВИ ШЕ СИРО ВИ НА

Удру же ње гра ђа на „Нату ра
еко-тим” обе ле жи ло је у
поне де љак, 2. окто бра, Свет -
ски дан ста ни шта, а цен трал -
на мани фе ста ци ја одр жа на је
у Град ском пар ку. Реч је о
реа ли за ци ји про јек та „Упо -
знај мо ста ни шта – бри ни мо
о њима”, који про мо ви ше
потре бу очу ва ња при род ног
ста ни шта код осно ва ца. Око
150 уче ни ка пан че вач ких
основ них шко ла так ми чи ло
се у раз ли чи тим кре а тив ним
игра ма, а нај у спе шни ји су
доби ли при год не награ де –
кући це за пти це и сад ни це.

Током више ча сов ног дру -
же ња мали ша ни су сла га ли
пузле, так ми чи ли се у игри
зна ња, гра ди ли мини-ста ни шта,
бави ли се реци кла жом и мно -
гим дру гим зани мљи вим
ства ри ма. Поред тога, за пан -

че вач ке основ це је одр жа на
ради о ни ца на отво ре ном, која
им је помо гла да сазна ју више
о при род ним ста ни шти ма на
тери то ри ји нашег гра да.
Актив ним уче шћем акци ју су
подр жа ли ђаци ОШ „Бран ко
Ради че вић”, ОШ „Жар ко Зре -
ња нин” из Кача ре ва, ОШ
„Доси теј Обра до вић” из Омо -
љи це, ОШ „Бори сав Петров
Бра ца”, ШОСО „Мара Ман -
дић” и ОШ „ Јован Јова но вић
Змај”. Ове годи не уче ство ва -
ли су и пред школ ци из деч -
јег врти ћа „Кекец”.

Чла но ви овог удру же ња
наја ви ли су да ће у наред ном
пери о ду поста ви ти таблет
уре ђа је на три лока ци је у
Пан че ву помо ћу којих ће
наши сугра ђа ни моћи да се
боље упо зна ју с пан че вач ким
при род ним ста ни шти ма.

ДАН СТА НИ ШТА

Мани фе ста ци ја у пар ку

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НИС мора наста ви ти
да испу ња ва закон ске
оба ве зе

Пове ћа на енер гет ска
ефи ка сност

У послед ње две годи не
уло же но бли зу 
800 мили о на дина ра

Рафи не ри ја наф те у Пан че ву,
која послу је у саста ву ком па -
ни је НИС, доби ла је кра јем
сеп тем бра IPPC дозво лу. Реч је
о доку мен ту над ле жног држав -
ног орга на којим се потвр ђу је
да је про из вод ни про цес у пан -
че вач кој рафи не ри ји у пот пу -
но сти ускла ђен с нај ви шим
дома ћим и европ ским стан дар -
ди ма у обла сти зашти те живот -
не сре ди не. Ову дозво лу је Вла -
ди ми ру Гаги ћу, дирек то ру
Бло ка Пре ра да, на све ча но сти
у послов ном цен тру ком па ни -
је у Новом Саду уру чио помоћ -
ник покра јин ског секре та ра за
урба ни зам и зашти ту живот не
сре ди не Нема ња Ерцег.

Дозво ла пред ста вља оба ве зу
да Рафи не ри ја наф те Пан че во

ПАН ЧЕ ВАЧ КА РАФИ НЕ РИ ЈА ИСПУ ЊА ВА ЕВРОП СКЕ ЕКО ЛО ШКЕ ПРО ПИ СЕ

Дозво ла за рад у рука ма нафт ног гиган та

Тре ћу годи ну 
заре дом успе шно 
реа ли зо ван еду ка тив но-
-еко ло шки про је кат

Секре та ри јат за зашти ту живот -
не сре ди не Град ске упра ве Пан -
че ва, ЈКП „Хиги је на”, ЈКП „Зеле -
ни ло” и Реги о нал ни цен тар за
тален те из Пан че ва орга ни зо ва -
ли су тре ћу годи ну заре дом
акци ју при ку пља ња амба ла жног
отпа да, у којој су уче ство ва ле
пан че вач ке основ не и сред ње
шко ле. Уче ни ци ОШ „Жар ко
Зре ња нин” из Кача ре ва били су
нај вред ни ји, а побед нич ко оде -
ље ње те шко ле награ ђе но је пло -
вид бом Дуна вом.

Шко ла у Кача ре ву је ове
годи не награ ђе на нов ча ним
изно сом од 150.000 дина ра,
који је обез бе дио Секре та ри јат
за зашти ту живот не сре ди не
Град ске упра ве Пан че ва. Цена
екс кур зи је је 120.000 дина ра, а
за пре о ста лих 30.000 дина ра,
по одлу ци ђач ког пар ла мен та,
биће купље не беле табле за
шко лу. Поред тога, уче ни ци ма
еко ло шки нај од го вор ни јег оде -
ље ња уру че не су и лоп те, које
је даро ва ла фабри ка ста кла из
Алек син ца.

Упра вља ње отпа дом
Реч је о еду ка тив но-еко ло -
шком про јек ту „Саку пи и
уште ди, виде ћеш да вре ди”,

који је покре нут пре две годи -
не у сарад њи Секре та ри ја та за
зашти ту живот не сре ди не
Град ске упра ве Пан че ва и
локал них јав них пред у зе ћа.
Циљ кам па ње био је при ку -
пља ње амба ла жног отпа да, уз
раз вој кори сних еко ло шких
нави ка код деце и мла дих.
Ово го ди шњи про је кат је запо -
чет у школ ској 2016/2017.
годи не са иде јом да се у шко -
ле уве де систем упра вља ња
отпа дом. Обра зов не уста но ве
које су укљу че не у про грам
саку пља ња ПЕТ и ста кле не
амба ла же, алу ми ни јум ских
лимен ки, отпад не пла сти ке и
поли е ти лен ске фоли је доби ле
су ПЕТ џам бо вре ће за саку -
пља ње и при вре ме но скла ди -

ште ње, као и пла стич не
намен ске кон теј не ре.

Нај ве ћу коли чи ну амба ла -
жног отпа да саку пи ли су уче -
ни ци ОШ „Жар ко Зре ња нин”
из Кача ре ва, укуп но око 21,66
кило гра ма по уче ни ку, а побе -
ди ло је оде ље ње II1 са сво јом
учи те љи цом Бран ком Дави до -
вић. Вре ди напо ме ну ти да је
тај раз ред при ку пио пре ко 12
тона отпа да. Дру го пла си ра ни
су били ђаци ОШ „Моша Пија -
де” из Ива но ва (17,88 кило гра -
ма по уче ни ку), а тре ћи уче ни -
ци ОШ „Вук Кара џић” из
Стар че ва (1,27 кило гра ма по
уче ни ку). 

Укуп на коли чи на саку пље -
ног отпа да је 16.680 кило гра -
ма, тако да 17 тона реци кла -

бил ног отпа да није завр ши ло
на кому нал ној депо ни ји, већ ће
бити иско ри шће но као секун -
дар на сиро ви на.

Кам па ња за при мер
Над ле жни у Секре та ри ја ту за
зашти ту живот не сре ди не исти -
чу да су вео ма поно сни на ову
акци ју и да је циљ кам па ње
„Саку пи и уште ди, виде ћеш да
вре ди” да се про ме ни однос
пре ма амба ла жном отпа ду.
Кроз реа ли за ци ју овог про јек та
на јед но ста ван начин се кроз
уче ње и кре а ти ван рад ути че на
децу да се еко ло шки одго вор но
пона ша ју пре ма живот ној сре -
ди ни. Пан че во је једи на локал -
на само у пра ва у Срби ји која се
може похва ли ти чиње ни цом да
у при ку пља њу амба ла жног
отпа да, већ четвр ту годи ну, уче -
ству је већи на основ них и сред -
њих шко ла. Циљ Секре та ри ја та
и локал не само у пра ве јесте да
ова акци ја поста не редов на
прак са сва ке школ ске годи не.

Да под се ти мо, за јед ну тону
папи ра тре ба посе ћи око 18
ста ба ла која су расла три де сет
годи на, а захва љу ју ћи овој
акци ји орга ни за то ри и шко ле
сачу ва ли су више од 180 ста -
ба ла. С дру ге стра не, еко ло шки
све сни гра ђа ни спа сли су
земљи ште од зага ђе ња, јер је за
рас па да ње поје ди них врста
отпа да нео п ход но више од сто
годи на.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Нео н ка за олов ку

У субо ту, 30. сеп тем бра, на
Тргу сло бо де у Новом Саду
напра вљен је моза ик од
900.000 пла стич них чепо ва
вели чи не 621 метар ква драт -
ни, у чијој изра ди је уче ство -
ва ло и шест волон те ра из Пан -
че ва. Део вели ког моза и ка
чини ли су и чепо ви саку пље -
ни у нашем гра ду кроз кам па -
њу „Чепом до осме ха”, која се
у Пан че ву спро во ди већ три
годи не.

Тре нут но је у гра ду поста -
вље но пре ко 30 кути ја за саку -
пља ње пла стич них затва ра ча,
а одзив гра ђа на је више него

задо во ља ва ју ћи. „Чепом до
осме ха” је еко ло шко-хума ни -
тар на орга ни за ци ја која реци -
кла жом пла стич них чепо ва
саку пља сред ства за купо ви ну
пома га ла деци са смет ња ма у
раз во ју с тери то ри је целе Срби -
је без обзи ра на њихо ву наци о -
нал ну, вер ску, расну или било
коју дру гу при пад ност. С тери -
то ри је општи не Пан че во већ
тро је деце је пре ко ове орга ни -
за ци је доби ло пома га ло: Давид
Ванев ски из Јабу ке добио је
елек тро мо тор на инва лид ска
коли ца, Алек са Дра ку лић из
Кача ре ва инва лид ска коли ца,

а Нико ла Вуке лић из Пан че ва
меди цин ски апспи ра тор на
стру ју.

Акци ја је покре ну та у децем -
бру 2012. годи не, када се неко -
ли ци на људи одлу чи ла на овај
корак и раз у ме ла зна чај ова -
квог пио нир ског рада. Прин -
цип про јек та је јед но ста ван.
Потреб но је при ку пи ти чвр сте
пла стич не чепо ве, нпр. од мле -
ка, јогур та, мајо не за, фло ма сте -
ра и леко ва који има ју пла стич -
ни чеп, навла ке за меди цин ске
игле, од соко ва, воде, пива,
кеча па, сред ста ва за кућ ну и
лич ну хиги је ну (детер џен ти,

пасте за зубе, шам по ни, дезо -
до ран си, кре ме за руке, омек -
ши ва чи, бал за ми, теч ност за
судо ве…). Саку пље не коли чи -
не чепо ва од пла сти ке одво зе
се у реци кла жни цен тар, а при -
ку пље на сред ства кори сте се у
хума ни тар не свр хе.

Кон крет но ова акци ја ста ви -
ла је акце нат на децу са инва -
ли ди те том или неком смет њом
у раз во ју, да им се омо гу ћи
лак ше функ ци о ни са ње у сва -
ко днев ном живо ту и обра зо ва -
њу. Исто вре ме но се пости же и
допри нос у очу ва њу живот не
сре ди не.

ЛЕП ДОГАЂАЈ У НОВОМ САДУ

Моза и ком до деч јег осме ха

Садашње III1: овогодишњи победници

Рафи не ри ја наф те у Пан че -
ву прво је енер гет ско постро је -
ње у Срби ји које је доби ло IPPC
дозво лу. Ова дозво ла је нај зна -
чај ни ји доку мент који један
опе ра тер може доби ти, а на тај
начин је Рафи не ри ја наф те
Пан че во свр ста на међу нај ква -
ли тет ни је про из во ђа че у Евро -
пи. Тиме је она при зна та и као
битан чини лац обез бе ђе ња кон -
тро ли са них усло ва зашти те
живот не сре ди не. Менаџ мент
руско-срп ског нафт ног гиган -
та под се ћа срп ску јав ност да
НИС послу је у скла ду с прин -
ци пи ма одр жи вог раз во ја и да
је то један од стра те шких при -
о ри те та ком па ни је НИС. Како
кажу, послед њих годи на зна -
чај но су уна пре ђе ни резул та ти
ком па ни је у обла сти зашти те
живот не сре ди не, здра вља и
без бед но сти на раду, а циљ
којем НИС тежи, јесте рад ни
про цес без повре да људи и
нега тив ног ути ца ја на живот ну
сре ди ну.

Да под се ти мо, само у
послед ње две годи не НИС је у
реа ли за ци ју про је ка та у обла -
сти зашти те живот не сре ди не
уло жио гото во 800 мили о на
дина ра.

ПОДР ШКА НИС-а

Фести вал 
„Радост Евро пе”



Међународни дан старијих
особа, 1. октобар, и ове године
је повод за низ активности које
ће се у панчевачком Геронто-
лошком центру одржавати
током читавог овог месеца.

Већ у понедељак, 2. октобра,
др Дубравка Николовски из
Завода за јавно здравље Пан-
чево корисницима је одржала
предавање на тему препозна-
вања талената старијих особа
и њиховог доприноса и учешћа
у савременом друштву. Пријат-
но изненађење бакама и дека-
ма истог дана су приредили и
ученици шестог разреда ОШ „Ј.
Ј. Змај”, који су их посетили

заједно са својом наставницом
Драганом Цуцић и приредили
кратак програм у оквиру обе-
лежавања Дечје недеље.

Како истичу у Заводу за јав-
но здравље, старење популаци-
је данас представља један од
највећих успеха човечанства,
али је и један од највећих јав-
ноздравствених изазова. Про-
цењује се да ће између 2015. и
2030. године број старијих осо-
ба широм света порасти за
56%, односно са 901 милиона
на више од 1,4 милијарде осо-
ба. До 2030. године број особа
старијих од шездесет година
премашиће број младих узра-
ста од 15 до 24 године.

Опширније о овој теми, као
и о осталим програмима који
ће бити реализовани у Герон-
толошком центру прочитајте у
наредном броју нашег листа.

Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ако зна мо да трет ман лица
PRP (Platelet rich plasma)
пред ста вља про це ду ру под -
мла ђи ва ња коже соп стве ном
крвљу, неће мо се запи та ти
зашто га кра си и назив „вам -
пир ски трет ман”. Наи ме,
PRP је у пре во ду крв на пла -
зма бога та тром бо ци ти ма,
одно сно фак то ри ма раста,
који пома жу ћели ја ма да се
обна вља ју и под мла ђу ју. Тако
након овог трет ма на доби ја -
мо мла ђу, леп шу и затег ну -
ти ју кожу с пли ћим бора ма.

Трет ман се ради тако што се
паци јен ту изва ди крв из вене
и уба ци се у цен три фу гу како
би се одво ји ли тром бо ци ти. Из
њих се након тога осло ба ђа ју
фак то ри раста, а потом се пла -
зма обо га ће на тром бо ци ти ма
инјек ци о но уба цу је у кожу
ради сти му ла ци је ћели ја на
раст и обна вља ње. Да би трет -
ман био уго дан, кори сти се
ане сте зи ја у кре ми.

Одмах након PRP трет ма -
на нај бо ље је ура ди ти инјек -
ци о ну мезо те ра пи ју како би

ефе кат био одмах видљив, а
кожа нахра ње на хија лу ро -
ном и вита ми ни ма. Ина че,
ефе кат трет ма на се не види
одмах, већ након месец до
месец и по дана. Потреб но је
вре ме како би се покре ну ла
син те за про те и на, кола ге на
и ела сти на, што чини кожу
једром и „подиг ну том” у пре -
де лу јаго ди ца и обра за. Да би
се пости гли нај бо љи резул та -
ти, трет ман би иде ал но тре -
ба ло ура ди ти два до три пута
годи шње.

Про це ду ра је 100% без бед -
на и не дово ди до алер гиј ских
реак ци ја, па је зато „вам пир -
ски трет ман” вео ма попу ла -
ран у естет ској меди ци ни.
Иако науч ни ци годи на ма

раде на про на ла ску чудо твор -
не суп стан це за под мла ђи ва -
ње, иску ство је на кра ју пока -
за ло да се она нала зи у
сва ком од нас – у нашој крви.

Кон тра ин ди ка ци је посто је
само код паци је на та обо ле -
лих од рака, труд ни ца и паци -
је на та с боле сти ма крви (ане -
ми ја и тром бо ци то пе ни ја).

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

Вам пир ски 
трет ман лица

ЗДРАВА ИСХРАНА

Онај ко је сми слио
изре ку „Доруч куј као
краљ, ручај као принц,
вече рај као про сјак”,
сигур но је мислио на
овсе ну кашу. Бла го де -
ти које пру жа дору чак
од овсе не каше су мно -
го број не. Поред тога
што је изу зет но здра -
ва, јер изме ђу оста лог
сни жа ва холе сте рол и
јача иму ни тет, држи
вас дуго ситим и даје вам
енер ги ју да изгу ра те дан.

По мишље њу мно гих, не
посто ји ништа здра ви је што
ују тру може те покло ни ти
свом орга ни зму од овсе не
каше. Има људи који веру ју
да све што је здра во оба ве -
зно мора да буде и без у ку -
сно. Можда и ви има те
такво мишље ње о овсе ној
каши, а можда је про блем
само у начи ну при пре ме.
Овсе не паху љи це пре ли ве -
не мле ком, јогу р том или

само водом под се ћа ју више
на хра ну за муче ње, али
кува ње овсе не каше отво ри -
ће вам сасвим нову димен -
зи ју овог јела. Чак ће се и
деци допа сти, јер под се ћа
на сутли јаш.

При пре ма тра је све га
неко ли ко мину та, а ефе кат
је одли чан. Могућ но сти за
екс пе ри мен ти са ње су број -
не. Када јед ном савла да те
основ ну при пре му, иде је за
додат ке ће вам дола зи ти
саме.

Потреб но: 50 гра ма фло ко ва ног зрна овса или овсе них паху љи ца,

150 мили ли та ра воде, 150 мили ли та ра мле ка, јед на кафе на каши -

чи ца меда, дода ци по жељи (све же или суво воће, кошту ња во воће,

цимет, чоко ла да...).

При пре ма: Про ку ва ти воду и пре ли ти овас. Оста ви ти пет мину та

да овас набу бри. Пре ли ти мле ком и ста ви ти на шпо рет на сред њу

тем пе ра ту ру. Меша ти и кува ти док се каша не згу сне. Ски ну ти са

шпо ре та и уме ша ти мед. Пусти те машти на вољу и сво ју овсе ну кашу

сва ког дана обо га ти те новим дода ци ма по жељи.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Кра љев ска овсе на каша

Удру же ње оку пља 
36 актив них чла но ва

Подр шка инклу зи ји 
и бес плат на прав на
помоћ поро ди ца ма

Волон те ри су 
добро до шли

Пажњу наших сугра ђан ки и
сугра ђа на који су се у четвр так,
28. сеп тем бра, зате кли испред
Град ске упра ве при ву као је
сим па тич ни штанд са живо пи -
сним, несва ки да шњим руко -
тво ри на ма од руч но пра вље ног
папи ра. Ауто ри радо ва пред -
ста вље них на овој про дај ној
изло жби чла но ви су Дру штва
за помоћ мен тал но недо вољ но
раз ви је ним осо ба ма (МНРО).

Њих је десе так и они се већ
пет месе ци два пута недељ но
оку пља ју у малом ате љеу у про -
сто ри ја ма Дру штва и про во де
по два сата на кре а тив ној ради -
о ни ци, где са Ксе ни јом Мило -
са вље вић, кусто сом и кон зер -
ва то ром, уче да руч но изра ђу ју
листо ве од реци кли ра ног папи -
ра. Ту се њихов „посао” не завр -
ша ва јер, како то често бива кад
машта раши ри кри ла, папир
који су сво је руч но изра ди ли,
под њихо вим прсти ма нерет ко
доби ја нове обли ке. Тако наста -
ју разни укра си, кор пи це,
честит ке, све ске, фото-албу ми
и дру ги упо треб ни пред ме ти.

Више слој на при ча
Све оно што је од маја до кра ја
сеп тем бра изра ди ла, ова гру па
кре а ти ва ца поно сно је изло жи -
ла и пону ди ла Пан чев ка ма и
Пан чев ци ма. У те пред ме те су
утка ни љубав, труд, али и
њихо ве живот не при че, које
често нису нима ло лаке, иако
ови љуп ки пред ме ти у први
мах то не ода ју.

– Про дај на изло жба је састав -
ни део шесто ме сеч ног про јек та
„Папи рус”, који је финан сиј ски
подр жа ло Мини стар ство рада.
Ово је више слој на при ча, јер
пола зни ци ма јед но став на и

ПРО ЈЕ КАТ ДРУ ШТВА ЗА ПОМОЋ МНРО

ПАПИР НАПРА ВЉЕН ОД ЖИВОТ НИХ ПРИ ЧА

бри не. Дра го ми је због тога што
свест људи о мен тал но недо вољ -
но раз ви је ним осо ба ма расте и
што нам дола зе мла ди волон те -
ри са жељом да сво ја зна ња и
вешти не поде ле с нашим чла но -
ви ма. Воле ли бисмо да про ши -
ри мо мре жу волон те ра и увек се
од срца обра ду је мо дола ску нове
осо бе. Сва ки вид подр шке нам
мно го зна чи, а недо ста је нам
све га – од финан си ја, пре ко
мате ри ја ла за рад, до сарад ни -
ка. Има хума них људи који нам
пома жу у скла ду са сво јим
могућ но сти ма, но помоћ нам је
и даље нео п ход на у већој мери,
па пози вам све оне који могу да
нам је пону де, да нас посе те или
кон так ти ра ју с нама – апе ло ва ла
је Мир ја на Ада мов.

Сви они који би желе ли да
допри не су раду овог дру штва,
било кроз волон те ри зам, било
неком врстом дона ци је у нов -
цу, хра ни или мате ри ја лу, с
радо шћу ће бити доче ка ни.
Кон такт-теле фо ни Дру штва су
013/351-143 и 063/351-143.

Уче ста лост бола у леђи ма
није ништа већа од уче ста -
ло сти оче ки ва ња да ће неко -
ли ко инјек ци ја реши ти тај
неу го дан про блем. Про ме на
уоби ча је них ста во ва пре ма
трет ма ну бола у леђи ма
немо гу ћа је без упо зна ва ња
с фак то ри ма који му допри -
но се. На првом месту је сва -
ка ко нави ка да се вели ки део
рад ног и сло бод ног вре ме на
про во ди у седе ћем поло жа -
ју, који угро жа ва како ста ти -
ку кич ме ног сту ба, тако и
опште здрав стве но ста ње, па
и живот ни век. Нефи зи о ло -
шки поло жај кич ме, леђ них
миши ћа и лига ме на та који
под у пи ру кич ме ни стуб
мани фе сту је се дефор ми те -
ти ма и боло ви ма меха нич ке
при ро де. Ова врста пасив но -
сти допри но си уве ћа њу теле -
сне масе и опте ре ће њу згло -
бо ва, што пред ста вља до-
дат не фак то ре који поја ча -
ва ју бол у леђи ма и згло бо -
ви ма.

Седе ћи поло жај неће бити
толи ко ште тан ако сва ког
сата посве ти мо неко ли ко
мину та пра вил ном пози ци -
о ни ра њу кич ме, воде ћи пре
све га рачу на о томе да
успра ви мо гла ву, раме на и
кар ли цу. На тај начин допри -
но си мо јача њу миши ћа који

су бит ни за ста ти ку кич ме.
С вре ме на на вре ме седе ње
тре ба пре ки да ти ходом и
исте за њем миши ћа. При
поди за њу тере та пра ви ло је
да се опте ре ће ње пре но си
на ноге са испра вље ном
кич мом. И лежа ње може
бити вео ма штет но уко ли -
ко не води мо рачу на о пра -
вил ном поло жа ју тела и
твр до ћи душе ка. Ништа
мање нису важне здра ве
живот не нави ке, попут
опти мал ног изла га ња сун -
че вим зра ци ма (бит ним за
мета бо ли зам вита ми на Д),
уно са довољ них коли чи на
воде за пра вил ну функ ци ју
међу пр шљен ских диско ва и
оба ве зног оста вља ња пуше -
ња, буду ћи да оно ума њу је
про ток крви и дово ди до
деге не ра ци је кич ме них
пршље но ва.

Запа жа ње да се бол у леђи -
ма и дру ги боло ви поја ча ва -
ју када је нару ше на пси хич -
ка и емо ци о нал на рав-
но те жа, учвр шћу је нас у ста -
ву да нема изле че ња без
трет ма на цело куп ног пси хо -
фи зич ког ста ња паци јен та. У
при лог томе иде истра жи ва -
ње које је пока за ло да осо бе
са сла би јим резул та ти ма на
пси хо ло шким тести ра њи ма
има ју три пута већу уче ста -
лост бола у леђи ма. Меди ка -
мен то зна тера пи ја пока за ла
је мању ефи ка сност у овим
ста њи ма од неких тех ни ка
које се засни ва ју на аку пунк -
ту ри. Не може се довољ но
нагла си ти важност кре та ња,
вежби и реду ко ва ња седе ња
на нај ма њу могу ћу меру.
Добар хиро прак ти чар ће
више допри не ти ума ње њу
боло ва од било какве табле -
те или инјек ци је. Украт ко,
кре ни мо при род ним путем
да бисмо се реши ли непри -
род них поло жа ја тела и бола.

Бол у леђи ма

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

при јем чи ва нова вешти на руч -
ног пра вље ња папи ра доно си
могућ ност да нау че и нешто о
исто ри ји и умет но сти, али им
скре ће пажњу и на еко ло шке
теме. Неки ма од њих ће можда
сте че но зна ње помо ћи да пра -
вље ње папи ра пре тво ре у свој
посао, од кога ће моћи нешто
да зара де. Про је кат ће тра ја ти
до новем бра, а пла ни ра мо да и
сле де ће годи не реа ли зу је мо
слич ну ради о ни цу – обја сни ла
је Ксе ни ја Мило са вље вић,
аутор ка про јек та.

Ова умет ни ца с поје ди ним
чла но ви ма Дру штва, а у удру -
же њу их има укуп но 36, ради
већ годи на ма, оку пља ју ћи их
на ликов но-драм ској сек ци ји.
Тре нут но раде на при пре ми
адап та ци је Шек спи ро вог ко-
ма да „Ромео и Јули ја”, која ће
бити пре ми јер но изве де на 30.
новем бра у дво ра ни „Апо ло”,
пово дом обе ле жа ва ња 3.
децем бра, Свет ског дана осо -
ба са инва ли ди те том.

Сво ји на сво ме
Поред ликов но-драм ске, у Дру -
штву посто ји и низ дру гих сек -
ци ја.

– Сва ке сре де има мо кро јач -
ку ради о ни цу, а одлич ни су и
пола зни ци спорт ске ради о ни -
це, који су се баш у субо ту, 23.
сеп тем бра, са Спе ци јал не
олим пи ја де у Зре ња ни ну вра -
ти ли оки ће ни злат ним меда ља -
ма. Већ седам годи на у Дру -
штву водим ради о ни цу
живот не вешти не, у окви ру које
се наши чла но ви при пре ма ју за
само ста лан живот – испри ча ла
је волон тер ка Дра га на Нова ков.

Пре ма речи ма Мир ја не Ада -
мов, пред сед ни це Дру штва, то
удру же ње пру жа подр шку инклу -
зи ји осо ба са инва ли ди те том, али
и бес плат ну прав ну помоћ њихо -
вим роди те љи ма. Чла но ви се
оку пља ју у Ули ци Нико ле Тесле
5 сва ког дана од 13 до 18 сати.

– Нашим чла но ви ма такви
сусре ти пуно зна че, јер су мно -
ги од њих завр ши ли шко ло ва ње,
а нису запо сле ни и ово је за неке
од њих једи но место где могу да
се осе те као сво ји на сво ме, да
буду при хва ће ни, да уви де да су
неко ме важни, да неко о њима

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

Свечано током
целог октобра

Кад машта раши ри кри ла
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Два читаоца који до среде, 11. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које књиге чита-
те пред спавање?”, наградићемо по једним примерком књиге „Вођа и
изабране сатире” Радоја Домановића. Најбоље одговоре ћемо објави-
ти у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижа-
ри „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас шта
чини те када пада киша.
„Пан че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при -
пре ми ли су по један при ме -
рак књи ге „Нару кви ца успо -
ме на” Вајо ле Шип ман за два
наша чита о ца или чита тељ -
ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на то пита ње.

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

„Кад пада киша, ја потра -
жим дугу. Ако је не про на -
ђем, ја је изми слим. И живим
живот у дуги ним боја ма.”
064/3112...

„Гуме не чизме на ноге, децу
за руке и пра вац на шљап ка -
ње по бари ца ма! Вра тим се у
детињ ство када је и моја мама
ради ла исто то. Надам се да
ће деца наста ви ти тра ди ци ју
кад одра сту!” 063/2634...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре а -
тив ни јих одго во ра на пита ње

да ли нека да чита ју по две
књи ге у исто вре ме. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „Хиги је на несе ћа ња”
Мар ка Шели ћа Мар че ла.

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

„Чуј две! Тре нут но читам
нај ма ње десет књи га исто -
вре ме но! Сва ког дана штрп -
нем по мало од оне која ми
се сла же уз рас по ло же ње.
Шта ћу кад не могу да одо -
лим нијед ној.” 060/4443...

„Да, пошто сам сту дент.
Читам и по неко ли ко уџбе -
ни ка исто вре ме но, а у пау за -
ма ту су књи ге. Једва чекам
да про ђе испит ни рок, па да
се сма њи кван ти тет, а поја -
ча ква ли тет!” 064/2576...

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

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Наслед но шљап ка ње

САНА ЦИ ЈА СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

НОВИ КРОВ НА ЗВО НИ КУ 

И ПОЗЛА ЋЕ НИ КРСТ
– С обзи ром на зна чај овог хра -

ма, фор ми ра ли смо тим који
ради сва ко днев но на њего вом
очу ва њу и ово су први радо ви
који су про дукт тог тима. Град -
ска упра ва је уло жи ла око два
мили о на дина ра да се опши је
купо ла самог зво ни ка, који је нај -
ва жни ји детаљ овог хра ма. Она
ће бити обло же на бакар ним
лимом и биће извр ше но позла -
ће ње крста. Ово су врло осе тљи -
ви и зах тев ни радо ви, јер је кров

Купола ће бити
обложена бакарним
лимом

Иконостас осликао
Урош Предић

Радо ви на сана ци ји зво ни ка
Цркве Све тог Пре о бра же ња
господ њег поче ли су 18. сеп тем -
бра. За тај спо ме ник кул ту ре од
изу зет ног зна ча ја Град Пан че во

огле да само у издва ја њу мате -
ри јал них сред ста ва, већ је њена
уло га и да омо гу ћи да се брже
доби ју нео п ход не дозво ле и
завр ше одре ђе ни про јек ти.

Град ски већ ник заду жен за кул -
ту ру и омла ди ну Нема ња Ротар
додао је да је у пла ну да се цео
обје кат сани ра и да су ови радо ви
само први корак ка том циљу.

Дирек тор ка Заво да за зашти -
ту спо ме ни ка кул ту ре у Пан че -
ву Јасми на Вујо вић тако ђе је

Два читаоца који до среде, 11. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
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Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
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„Згажене булке” Афинити Конар

„Вођа и изабране сатире” 
Радоја Домановићa

Да сред ња шко ла и мату ра
спа да ју међу нај леп ше пери о -
де у живо ту и да се то вре ме
ника да не забо ра вља, про шле
неде ље су пока за ли мату ран ти
Гим на зи је који су завр ши ли ту
шко лу дале ке 1957. годи не.

Иако је од тада про ху ја ло
мно го вре ме на, они се и дан-
данас сре ћу у ресто ра ну „Ста -
ри Тамиш” или у „Шара ну” два
пута годи шње, послед њег пет -
ка у мају и сеп тем бру. У при -
јат ном амби јен ту, уз музи ку
јед ног од њих, позна тог пија -
ни сте Нико ле Рац ко ва, који им
сви ра евер грин мело ди је, ево -
ци ра ју успо ме не, при ча ју шале

и сећа ју се леп ших вре ме на.
Тако је било и про шлог пет ка,
када су орга ни зо ва ли четво ро -
ча сов но дру же ње у „Шара ну”.

– Дошло нас је само шесна -
е стак, јер су мно ги од нас у
поод ма клим годи на ма. Међу -
тим, то нас није спре чи ло да
наста ви мо лепу тра ди ци ју да
два пута годи шње зау ста вља мо
вре ме и да се вра ћа мо у про -
шлост, у нај леп ше дане. То
ћемо наста ви ти и убу ду ће, све
док буде било могу ће – изја вио
је наш сугра ђа нин Жели мир
Север, један од уче сни ка ове
про сла ве.

М. Г.

НЕКА ДА ШЊИ МАТУ РАН ТИ ГИМ НА ЗИ ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ЈУБИ ЛЕЈ

Сећа ње на нај леп ше годи не

Година је 1944, сестре бли-
знакиње с мајком и дедом
стижу у Аушвиц. Перл је
задужена за: тугу, доброту,
прошлост. Сташа мора да
води бригу о: комичном,
будућности, лошем. У том
мрачном новом свету оне
налазе уточиште у својој
идентичности и теше се сво-
јим измишљеним језиком и
дечјим играма.

У експерименталној попу-
лацији близанаца, познатој и
као Менгелеов зверињак,
девојчице доживљавају ужасе
који их мењају, лишавају их
личности какве су некад биле
и теретом кривице и бола пре-
иначавају њихова бића. Те
зиме, на концерту који је орга-
низовао Менгеле, Перл неста-
је. Сташа тугује, али грчевито
верује да њена сестра још
живи. Кад је Црвена армија
ослободила логор, она и њен
друг Феликс – дечак посвећен
жељи да освети изгубљеног

брата близанца – лутају по
разореној Пољској. Изгладне-
ли и повређени, опстају захва-
љујући уверењу да Менгеле
може бити ухваћен у варшав-
ском зоолошком врту и изве-
ден пред лице правде. Пошто
су открили у шта се свет пре-
творио у међувремену, двоје
преживелих младих морају
покушати да замисле будућ-
ност у њему.

Један вођа, мноштво мини-
стара и сиромашан народ. О
којој то земљи Домановић
пише? Ко су његови ликови?
Какви су то њихови пробле-
ми? Када не бисмо знали да
су ова дела настала пре сто
година, могли бисмо се грд-
но збунити и помислити да
нам је све то некако превише
познато… На срећу, имамо
доказ да то није наша свако-
дневица. Ми смо ипак дале-
ко одмакли, читав један век.
Вешто обликованом алегори-
јом, иронично, духовито и
саркастично, Домановић нас
наизглед води у нека далека
места и државе. Веома кон-
кретан и живописан у својим
изразима, велики родољуб
насликао је и исмејао све

мане своје земље, надајући
се да ће заједно с пробуђе-
ним и освешћеним народом
вратити Србији достојанство.

вре ме но пра вље ни у Мађар -
ској, коли ко их има и од ког
су мате ри ја ла, па ћемо те
подат ке увр сти ти у про је кат
сана ци је фаса де када се он
буде изра ђи вао – рекла је
Јасми на Вујо вић.

Она је дода ла да је до
кашње ња радо ва дошло због
про це са доби ја ња дозво ла,
који је био спор због ускла ђи -
ва ња неких општих закон ских
дефи ни ци ја.

Ста ре ши на Пре о бра жен -
ског хра ма про то је реј Стој че
Цвет ко вић изра зио је вели ко
задо вољ ство и захвал ност што
су запо че ти радо ви на вра ћа -
њу прво бит ног изгле да Пре о -
бра жен ске цркве. Он је рекао
да се у тај храм није ула га ло
око шезде сет годи на и да је
јасно коли ко је мно го сред -
ста ва нео п ход но за њего во
уре ђе ње. Тако ђе је додао да
сви људи који желе да помог -
ну, могу то учи ни ти.

Црква Пре о бра же ња господ -
њег изгра ђе на је изме ђу 1873.
и 1878. годи не. Про јек тант је
био архи тек та Све то зар Ивач -
ко вић. Храм је рађен у нео ви -
зан тиј ском сти лу, у који је
Ивач ко вић уком по но вао рома -
нич ки, гот ски и морав ски
стил. Прва је гра ђе ви на тог
типа у Вој во ди ни, наста ла као
иде ја да се успо ста ви кон ти ну -
и тет са сред њо ве ков ним срп -
ским гра ди тељ ством.

Зна ча јан пода так је да је
ико но стас у овој цркви осли -
као чуве ни Урош Пре дић.
Завод за зашти ту и науч но
про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту -
ре про гла сио је храм спо ме -
ни ком кул ту ре 1948. годи не,
а почет ком деве де се тих утвр -
ђен је за спо ме ник кул ту ре од
изу зет ног зна ча ја.

М. Марић Велич ко вић

је издво јио 2.156.126,40 дина -
ра, а радо ви ће тра ја ти шезде -
сет пет дана.

Како је иста као гра до на чел -
ник Саша Павлов, иако се
чека ло више од годи ну дана
да сана ци ја поч не, радо ви
сада теку пред ви ђе ном дина -
ми ком.

купо ле на којем се зво ник нала -
зи на виси ни од око четр де сет
мета ра. То изи ску је зна ње и доста
сред ста ва. Ово је само поче так
оно га што локал на само у пра ва
наме ра ва да ура ди на очу ва њу
овог хра ма – рекао је Павлов.

Он је нагла сио да се анга жо -
ва ње локал не само у пра ве не

иста кла да је сана ци ја зво ни ка
тек прва фаза у сана ци ји чита -
вог хра ма.

– Ових дана је завр ше на јав -
на набав ка за истра жи ва ње
кера мо пла сти ке на фаса ди
цркве. Ана ли зом ћемо сазна ти
коли ко су оште ће ни дело ви од
кера мо пла сти ке који су сво је -

У недељу, 1. октобра, одржан
је финални турнир Купа Пан-
чева у гађању глинених голубо-
ва, такмичења које организује
Ловачко удружење Панчево.
После девет надметања у насе-
љеним местима нашега града
завршница је одржана у идеал-
ним условима, а учесници су се
својски трудили да остваре што
боље резултате.

Титулу су бранили ловци из
Јабуке, а као и током целе сезо-
не, и у финалу је приказана
висока прецизност такмичара,
што доказују и постигнути
резултати. Батерија од шест
такмичара и дванаест голубо-
ва довела је чак до четири рас-
пуцавања за прво место, где је
у јакој конкуренцији победу
однела екипа из Јабуке.

– Честитам свим учесници-
ма. Настојаћемо да унапре-
димо наше такмичење, а
можда ћемо се догодине оку-
шати и у вишем рангу, у Купу
Војводине. Захвалио бих и
Граду Панчеву на помоћи –

рекао је први човек Ловачког
удружења Панчево Милан
Дозет.

У појединачној конкуренци-
ји је тријумфовао Зоран Додић,
друго место је заузео Драган
Дашић, а треће Драган Павко-

вић. У екипном надметању нај-
бољи су били ловци из Јабуке,
сребро је припало њиховим
колегама из Старчева, док је
бронзу заслужила екипа из
Банатског Новог Села.

А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

Јабучани одбранили титулу



Спе ци јал на бри га да, јед на од
елит них једи ни ца наше арми -
је, која је ста ци о ни ра на у Пан -
че ву и Нишу, цење на је и
пошто ва на и ван гра ни ца наше
земље. У при лог томе гово ре
инфор ма ци је да су њени при -
пад ни ци поче ли да обу ча ва ју
вој ни ке у Ује ди ње ним Арап -
ским Еми ра ти ма, као и то да
се јед на еки па наших спе ци ја -
ла ца при пре ма за уче шће на
вој ном так ми че њу које ће бити
одр жа но у Енгле ској. Ове
инфор ма ци је саоп штио је бри -
гад ни гене рал Зоран Велич ко -
вић, коман дант Спе ци јал не
бри га де, на про сла ви пра зни -
ка те једи ни це која је одр жа на
29. сеп тем бра у пан че вач кој
касар ни „Раст ко Нема њић”.

Том дога ђа ју при су ство ва ли
су број ни гости, међу који ма су
били и ђаци пан че вач ких
основ них и сред њих шко ла,
као и деца из неко ли ко град -
ских заба ви шта. Они су дошли
у касар ну на позив да при су -
ству ју смо три Спе ци јал не бри -
га де и раз гле да ју изло жбу на
којој је био пред ста вљен део
њене опре ме, вози ла и нао ру -
жа ња.

При сут не је поздра вио гене -
рал Велич ко вић, који је у свом
гово ру суми рао актив но сти
једи ни це коју води у про те -
клих годи ну дана. Изме ђу
оста лог, набро јао је да су при -
пад ни ци Спе ци јал не бри га де
успе шно изве ли огро ман број
падо бран ских ско ко ва, роње -
ња, мар ше ва, лого ра ва ња и
гађа ња из нај ра зли чи ти јих
врста  нао ру жа ња.

Поред тога, вежба ли су зајед -
но са спе ци јал ним једи ни ца ма
Мини стар ства уну тра шњих пос-
ло ва Срби је и број них свет ских
арми ја, а уче ство ва ли су и на
вели ким мане ври ма с вој ни ци -
ма Руси је, Бело ру си је и више
зема ља НАТО-а.

Велич ко вић је иста као да је
Спе ци јал на бри га да позна та и
по томе што у њој раде број ни
успе шни спор ти сти и осва ја чи
меда ља на нашим и међу на -
род ним так ми че њи ма, као и по
томе што су њени вој ни ци и
офи ци ри уче ство ва ли на мно -
гим хума ни тар ним акци ја ма.

Коман дант Спе ци јал не бри -
га де навео је и да се део запо -
сле них у њој нала зи на шко ло -
ва њу или струч ном уса вр ша ва њу
у ино стран ству. Пре ма њего вим
речи ма, то пока зу је да та једи -
ни ца пра ти све акту ел не трен -
до ве у савре ме ној вој ној обу ци
и обра зо ва њу.

Након обра ћа ња гене ра ла
Велич ко ви ћа уру че не су награ -
де они ма који су пости гли нај -
бо ље резул та те. Про гла ше на је
и нај бо ља једи ни ца у окви ру
Спе ци јал не бри га де, а то при -
зна ње при па ло је Четвр том
тиму Прве чете Бата љо на за

про тив те ро ри стич ка деј ства.
Коман дир те једи ни це, пот по -
руч ник Ђор ђе Лап че вић, наг-
ра ђен је наград ним одсу ством
у тра ја њу од пет дана, као и
вод ник Иван Јере мић из 72.
изви ђач ко-дивер зант ског бата -
љо на, који је про гла шен за нај -
бо љег поје дин ца у Спе ци јал ној
бри га ди.

ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ВОЈ НУ ЈЕДИ НИ ЦУ ИЗ ПАН ЧЕ ВА

Наши спе ци јал ци обу ча ва ју Ара пе

ХРОНИКА
Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Михајло
Глигорић

Пред посла ни ци ма
Скуп шти не Срби је
Пред лог зако на 
о ства ра њу базе 
ДНК пода та ка

То би знат но 
олак ша ло бор бу 
про тив кри ми на ла,
али није јасно посто ји
ли ризик 
од зло у по тре ба

Уко ли ко посла ни ци наци о нал -
ног пар ла мен та усво је Пред лог
зако на о наци о нал ном ДНК
реги стру, који је ових дана
ушао у скуп штин ску про це ду -
ру, поли ци ја ће убу ду ће буквал -
но зна ти све о нама.

Иако ово иза зи ва недо у ми -
це, нема гре шке. Првен стве на
свр ха лабо ра то риј ске ана ли зе
ДНК мате ри ја ла, који се може
изо ло ва ти из крви, зно ја, пљу -
вач ке, вла си косе и спе р ме сва -
ког чове ка, јесте иден ти фи ка -
ци ја кри ми на ла ца. Међу тим,
ДНК запис јед ног чове ка садр -
жи и инфор ма ци ју о свим
боле сти ма од којих је боло вао,
као и пода так о генет ским пре -
ди спо зи ци ја ма за обо ле ва ње у
будућ но сти.

И поред тога што у јав но сти
није било зва нич них обја шње -
ња о томе шта је циљ сла ња
Пред ло га зако на о наци о нал -
ном ДНК реги стру у скуп штин -
ску про це ду ру, у меди ји ма су
обја вље не изја ве неких кри ми -
но ло га и дру гих струч ња ка да
МУП Срби је жели само да
озва ни чи рад базе ДНК пода -
та ка која већ посто ји у окви ру
те инсти ту ци је.

С јед не стра не, у томе нема
ничег спор ног. Базе ДНК пода -
та ка има ју и поли ци је у мно -
гим дру гим земља ма, а поје ди -
не од њих, попут енгле ске,
аме рич ке, немач ке и фран цу -
ске, садр же подат ке о мили о -
ни ма гра ђа на тих држа ва.

У СЛУ ЧА ЈУ ДА ПРЕД ЛОГ ЈЕД НОГ ЗАКО НА ДОБИ ЈЕ ЗЕЛЕ НО СВЕ ТЛО

ПОЛИ ЦИ ЈА ЋЕ ЗНА ТИ СВЕ О НАМА

то ри ју и да се након ана ли зе у
њој покло пи с неким од тамо
похра ње них ДНК узо ра ка.

Опреч не реак ци је иза звао је
пода так да би у МУП-овој бази
ДНК пода та ка тре ба ло зајед но
да се чува ју ДНК запи си кри -
ми на ла ца, жрта ва кри вич них
дела, опту же ни ка који су издр -
жа ли затвор ске казне, али и
обич них гра ђа на.

Апе ла ци о ни суд у Бео гра ду
потвр дио је пре су ду Вишег
суда у Пан че ву од 12. сеп -
тем бра 2016. годи не на осно -
ву које су Саша Пау но вић и
Зоран Ста ни ми ро вић из
Сме де ре ва осло бо ђе ни опту -
жби да су кри ви због уби ства
Пау но ви ће вих роди те ља Сло -
бо да на и Сла ви це, које се
дого ди ло почет ком фебру а -
ра 2001. годи не.

Иако су они лише ни живо -
та у бли зи ни фабри ке „Сар -
тид”, пан че вач ке суди је су се
бави ле овим слу ча јем зато
што су се Пау но ви ће ви и
Ста ни ми ро ви ће ви адво ка ти
жали ли Суду за људ ска пра -
ва у Стра збу ру.

Та нај ви ша европ ска пра -
во суд на инсти ту ци ја је након
тога при хва ти ла аргу мен те
бра ни ла ца опту же них да је

пра во сна жна пре су да у сме -
де рев ском суду на осно ву
које су Пау но вић и Ста ни ми -
ро вић опту же ни на нај ви ше,
40-годи шње казне затво ра,
нео сно ва на.

Суди је у Стра збу ру су
након тога наре ди ле да се
суђе ње Пау но ви ћу и Ста ни -
ми ро ви ћу поно ви, али у
неком дру гом гра ду у Срби -
ји, и тако се овај слу чај нашао
у Пан че ву.

У обра зло же њу одлу ке
суда у Стра збу ру писа ло је да
суђе ње Пау но ви ћу и Ста ни -
ми ро ви ћу мора да кре не из
почет ка јер је њихо во при -
зна ње да су кри ви изну ђе но
тор ту ром и муче њем у сме -
де рев ској поли ци ји који ма
су обо ји ца били под врг ну ти.

Изме ђу оста лог, утвр ђе но
је да су Ста ни ми ро ви ћу

током саслу ша ња поли цај ци
ломи ли ребра и при кљу чи -
ва ли га на стру ју, као и да је
пре тр пео потрес мозга од
уда ра ца које је од њих добио.
Због тога не чуди што су он
и Пау но вић при зна ли све
што су поли цај ци од њих
тра жи ли.

Да све буде стра шни је,
суди је су их након тога осу -
ди ле на 40-годи шњу казну
затво ра. Пау но вић и Ста ни -
ми ро вић су одмах спро ве де -
ни  на издр жа ва ње казне.
Били су у затво ру по 14 годи -
на, због чега сада има ју пра -
во да туже нашу држа ву и да
доби ју вели ку одште ту.

Зоран Ста ни ми ро вић се већ
жалио и обра тио се суду у
Стра збу ру. Тамо је добио
13.000 евра на име ште те која
му је нане та и 5.000 евра за

тро шко ве суд ског поступ ка.
Суди је у том гра ду су као
посеб но дра стич ну повре ду
пра ва наве ле то што је Ста ни -
ми ро вић под нео кри вич ну
при ја ву у поли ци ји про тив
поли ца ја ца који су га мучи ли,
али је она одби је на. Иако је
сме де рев ски тужи лац то знао
и имао инфор ма ци ју о повре -
да ма које су нане те Ста ни ми -
ро ви ћу, није ништа пред у зео.

Ина че, и дан-данас, 16 годи -
на после уби ства роди те ља
Саше Пау но ви ћа, изве сно је
само то да су они лише ни
живо та. Није откри ве но ко их
је убио, нити је откри ве но
оруж је које је том при ли ком
кори шће но. Још увек није
утвр ђе но ни ко је Пау но ви ћу и
Ста ни ми ро ви ћу хтео да „напа -
ку је” да су кри ви за то уби ство
и зашто је то ура дио.

ОДЛУ КА НАЈ ВИ ШЕ СУД СКЕ ИНСТАН ЦЕ

Уби ство без казне

Чла но ви Град ског одбо ра
Удру же ња бора ца Народ но -
о сло бо ди лач ког рата, орга -
ни за ци ја рат них вете ра на и

Дру штва срп ско-руског при -
ја тељ ства „Доси теј Обра до -
вић” у петак, 6. окто бра, у
11.15, поло жи ће цве ће на
спо ме ни ке народ ним херо -
ји ма у Град ском пар ку. Тиме

ће бити све ча но обе ле же на
седам де сет тро го ди шњи ца од
осло бо ђе ња Пан че ва 1944.
годи не, на кра ју Дру гог свет -
ског рата.

– Тог дана ћемо се нај пре
оку пи ти у 10 сати у про сто -
ри ја ма нашег удру же ња, које
се нала зе у Ули ци др Све ти -
сла ва Каса пи но ви ћа 1. Сат
вре ме на касни је поло жи ће -
мо цве ће на спо ме ни ке. Као
и прет ход них годи на, говор
ће одр жа ти неко у име град -
ске вла сти, а дола зак нам је
обе ћао и први секре тар
Амба са де Руси је. Након тога
зајед но с њим ћемо оти ћи до
спо ме ни ка вој ни ци ма Црве -
не арми је у Вој ло ви ци, где
ћемо тако ђе поло жи ти цве ће
– изја вио је Тодор Тоша Сто -
ја но вић, пред сед ник Удру же -
ња бора ца.

У ГРАД СКОМ ПАР КУ, 6. ОКТО БРА

Обе ле жа ва ње нека да шњег
пра зни ка Пан че ва

Пово дом нека да шњег дана
осло бо ђе ња Пан че ва, у
петак, 6. окто бра, у 18 сати,
у Град ској библи о те ци биће
одр жа на три би на „Отпор
фаши зму”. Том при ли ком ће
бити пред ста вљен збо р ник
радо ва „Вој во ди на 1941–
1945”. Гости три би не биће

Стан ко Шушњар, пред сед -
ник Удру же ња анти фа ши ста
Нови Сад, Милан Мицић,
исто ри чар из Новог Сада,
Сло бо дан ка Перо вић из
Заво да за зашти ту спо ме ни -
ка, Срђан Божо вић из
Народ ног музе ја и др Ива на
Спа со вић из Бео гра да.

У ПЕТАК У БИБЛИОТЕЦИ

Три би на о отпо ру
фаши зму

лабо ра то ри ја ма и да им их под -
не су на увид. Након тога забе -
ле же ни су први слу ча је ви отка -
за, јер су резул та ти код неких
који су се под вр гли тој ана ли зи
пока за ли да има ју скло но сти да
обо ле од рака. После тога посло -
дав ци су рас ки ну ли уго во ре о
раду с њима, јер нису хте ли да
сно се тро шко ве њихо вог боло -
ва ња и лече ња.

Међу тим, ове њего ве замер ке
су одба че не. Они који се не сла -
жу са Шаби ће вим сум ња ма и
кри ти ка ма, кажу да поли ци ја
чува и наше оти ске прсти ју и
да нема ника квих зло у по тре ба.

Кри ти ке на рачун недо ста та -
ка тог акта чуле су се и с дру -
гих стра на, а зани мљи во је да
су их изне ли струч ња ци за суд -
ску меди ци ну који раде у неко -

Захва љу ју ћи томе, након
лабо ра то риј ских ана ли за ДНК
тра го ва који су оста ли на мести -
ма где су почи ње на кри вич на
дела, мно ги кри ми нал ци и уби -
це су откри ве ни и посла ти иза
реше та ка. ДНК мето да пома же
поли ци ја ма широм све та да
расве тле сва, па и она нај те жа
кри вич на дела. Све што је
потреб но, јесте да се на месту
на којем је почи ње но неко кри -
вич но дело откри је дла ка, траг
зно ја, крви, пљу вач ке или спе -
р ме (ако је у пита њу сило ва ње),
да се то одне се у добро затво ре -
ној пла стич ној кеси ци или
епру ве ти у поли циј ску лабо ра -

Засад се не зна ни коли ко
дуго ће се чува ти ДНК узо р ци,
после ког вре ме на ће бити уни -
шта ва ни, као ни то која лица у
МУП-у ће моћи да рас по ла жу
њима и да ли су пред ви ђе не
мере за спре ча ва ње евен ту ал -
них зло у по тре ба.

То су основ не замер ке пове -
ре ни ка за зашти ту пода та ка о
лич но сти и инфор ма ци ја од
јав ног зна ча ја Родо љу ба Шаби -
ћа. Он је иста као да би, у слу -
ча ју да посла ни ци Скуп шти не
Срби је усво је нацрт зако на о
наци о нал ном ДНК реги стру, то
било нај ве ће доса да шње зади ра -
ње у при ват ност свих гра ђа на.

ли ко наших науч них инсти ту -
ци ја. Мало је позна то да се ана -
ли зи ра њем ДНК пода та ка баве
и Инсти тут за суд ску меди ци -
ну, Меди цин ски и Био ло шки
факул тет, као и БИА. Иако сви
они има ју базе ДНК пода та ка,
нијед на није тако вели ка као
она коју има Мини стар ство
уну тра шњих посло ва.

Чува ње ДНК запи са има ће
све већу важност у будућ но сти,
о чему све до чи при мер из САД.
Почет ком ове годи не у тамо -
шњем кон гре су усво јен је закон
на осно ву кога вла сни ци фир -
ми има ју пра во да од запо сле них
тра же да ура де ДНК ана ли зе у

Ана ли за ДНК из узо р ка крви



Про шлог викен да је на дунав -
ском наси пу на тери то ри ји
стар че вач ког атарa, у бли зи -
ни тер ми на ла ске ле „Мари -
ји но поље” – Вин ча, одр жан
дру ги фести вал под нази вом
„Ring the Alarm”.

Про грам на тој пре ле пој
лока ци ји усред при ро де осми -
слио је Ауто ном ни кул тур ни
цен тар „Егзо про стор” с циљем
да ука же на нео п ход ност
пошу мља ва ња. С оби ром на то
да је дрве ће добар пре чи стач
вазду ха, али и изо ла тор буке,
пору ка је јасна. Наро чи то ако

се зна да је у ноћи ма изме ђу
29. сеп тем бра и 1. окто бра,
при озву че њу од пре ко десет
кило ва та, насту пи ло три де се -
так изво ђа ча елек трон ске
музи ке, као што су Hornsman
Coyote, „Bush Mad Squad”,
Lucanо Hilfinger...

Пре ко дана су се одви ја ле
ради о ни це за мла де и акци је
сад ње мла ди ца и чишће ња
при о ба ља, а гости ма су на
рас по ла га њу били про стор за
кам по ва ње, рен та бајк сер вис,
као и уку сна и разно вр сна
хра на локал них кули на ра.

УСПЕ ШНА ГОДИ НА ФОЛ КЛОР НЕ СЕК ЦИ ЈЕ ДОМА КУЛ ТУ РЕ

Стар чев ци сти гли до мила но вач ког сабо ра
Фол клор на сек ци ја при Дому
кул ту ре у Стар че ву, оформ ље -
на на ини ци ја ти ву енту зи ја ста
и заљу бље ни ка у тра ди ци ју,
актив но функ ци о ни ше већ
годи ну дана.

У међу вре ме ну је та гру па,
уз при ме тан напор свих чла -
но ва, забе ле жи ла запа же на
госто ва ња, а вре дан рад кру ни -
сан је про те клог месе ца уче -
шћем на вој во ђан ској смо три

фол клор ног ства ра ла штва у
Врба су и на јед ној од нај пре -
сти жни јих мани фе ста ци ја у

Срби ји – четр де сет петом Сабо -
ру народ ног ства ра ла штва у
Гор њем Мила нов цу. Поме ну ти

насту пи уве ли су Фол клор ну
сек ци ју Дома кул ту ре у сам врх
ансам ба ла у држа ви. Важно је
иста ћи да су Стар чев ци пред -
ста вља ли Јужно ба нат ски округ
на еми нент ном дога ђа ју у
шума диј ском гра ди ћу, што су
обез бе ди ли на реги о нал ним и
покра јин ским оку пља њи ма у
току годи не.

Умет нич ки руко во ди лац
поме ну те гру пе Жар ко Мој си -
ло вић све ово види као додат -
ни сти му ланс за уна пре ђе ње
ква ли те та рада и пове ћа ње
члан ства, па се нада да ће тиме
скре ну ти пажњу аде кват них
инсти ту ци ја и доби ти њихо ву
подр шку.

Банат ски Бре сто вац: Месна
скуп шти на усво ји ла је пред -
лог финан сиј ског пла на за
наред ну годи ну. У току је
поста вља ње три на ест нових
клу па у цен тру села и про ме -
на даса ка на ста рим, бетон -
ским клу па ма. Почео је бес -
пла тан курс руског и
енгле ског јези ка у про сто ри -
ја ма Месне зајед ни це.

Банат ско Ново Село: Мани фе -
ста ци ја „Банат ски хлеб” одр -
жа на je у неде љу, 1. окто бра, у
спорт ској хали, а побе ди ла су
удру же ња из Вла ди ми ров ца и
Овче. Деч ји кар не вал одр жан
је у уто рак, 3. окто бра, на Дан
јесе ни. Изло жба црте жа,
скулп ту ра и сли ка на плат ну
нацр та них спре јом ауто ра
Жељ ка Богов ца биће отво ре на
у четвр так, 5. окто бра, у 19
сати, у гале ри ји Дома кул ту ре. 

Доло во: Еки па фил ма „Раз -
бој ни ци у Бана ту” у петак, 29.
сеп тем бра, сни ма ла је у селу.
ИТ мена џер и про гра мер
Душан Павлов пред ста ви ће
деци узра ста од 12 до 16 годи -
на осно ве кре и ра ња и дизај -
ни ра ња ста тич ких веб-сај то ва
у субо ту, 7. окто бра, од 9 до
12 сати, у Дому кул ту ре.

Гло гоњ: Месна зајед ни ца је
рас пи са ла јав не набав ке за
изра ду тро то а ра око згра де и
пар кин га испред поште.
Шко ла је обе ле жи ла свој дан,
4. окто бар, изло жбом кућ них
љуби ма ца и спорт ским над -
ме та њи ма.

Ива но во: Разно вр сним актив -
но сти ма шко ла је обе ле жи ла
Деч ју неде љу. Уче ни ци те
уста но ве уче ство ва ће на
мани фе ста ци ји „У боја ма
руја” на Чар да ку. Оче ку је се
поче так радо ва на рекон -
струк ци ји објек та у којем ће
бити нови вртић.

Јабу ка: ЈКП „Вод-ком” је, у
сарад њи с Месном зајед ни -
цом, поста вио инфо-таблу с

дво је зич ним путо ка зи ма.
Удру же ње жена „Злат на јабу -
ка” про те клог викен да улеп -
ша ва ло је парк фигу ри ца ма
од ста рих гума.

Кача ре во: Одлу ком град ске
скуп шти не потвр ђе но је да ће
нови врши лац дужно сти
дирек то ра Дома кул ту ре бити
Неве на Спре мо, дипло ми ра -
ни кул ту ро лог из Пан че ва.

Омо љи ца: Изло жба сли ка
Ната ли је Билет њи ко ве из
Бело ру си је, као и деч јих
радо ва из те земље биће отво -
ре на у уто рак, 3. окто бра, у
гале ри ји Дома кул ту ре. У
истој уста но ви позо ри ште
„Арс лон га” изве ло је пред -
ста ву под нази вом „Док тор за
деч ја пита ња”.

Стар че во: Бугар ски ска-панк-
-рок састав „Toyletters” насту -
пио је у петак, 29. сеп тем бра,
у ККК-у. Дру ги фести вал еко -
ло ги је и урба не кул ту ре под
нази вом „Ring the Alarm”
одр жан је од 29. сеп тем бра
до 1. окто бра на дунав ском
наси пу у бли зи ни тако зва не
вин чан ске ске ле. Осно ва но је
Дру штво за бугар ски језик,
књи жев ност и кул ту ру „Геор -
ги Сава Раков ски”, а пред сед -
ни ца ће бити Мари ја Дими -
трић, про фе сор ка ликов ног.
Пово дом Дана осло бо ђе ња
Стар че ва поло же но је цве ће
на спо ме ник у цен тру села.
Књи га афо ри за ма Зора на Т.
Попо ви ћа „Кад пора стем,
бићу вели ки” биће пред ста -
вље на у поне де љак, 9. окто -
бра, у 11.30, у Дому кул ту ре.
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Месне актуелности 

Без стру је и воде, 
а у бли зи ни фека ли је

У потра зи за сло бод ним
про сто ром у сво ји ни
Гра да

Пре отпри ли ке месец дана
„Пан че вац” је писао о слу ча ју
три на е сто чла не јабуч ке поро -
ди це Ста мен ко вић –Ђор ђе вић,
која већ годи на ма живи у усло -
ви ма недо стој ним чове ка.

Тада је наве де но како су се,
у потра зи за аде кват ни јим про -
сто ром, Сла ђан и Сла ђа на са
сво је једа на е сто ро деце усе ли -
ли у руи ни ра ну згра ду нека да -
шње амбу лан те. При том, то су
учи ни ли неле гал но, али пре ма
њихо вим наво ди ма, уз миг
неи ме но ва них пред став ни ка
над ле жних орга на.

Како до реше ња?
Међу тим, чак ни то није бит но
изме ни ло амби јент у којем
детињ ство про во де мали ша ни
ста ро сти у распо ну од десет
годи на па до узра ста тек рође -
не бебе. У пре во ду, ни њихо во
ново „уто чи ште”, попут прет -
ход ног, не задо во ља ва гото во
ни мини мум хиги јен ских пред -
у сло ва – нема  ни воде ни стру -
је, а у дво ри шту је вео ма опа -
сна отво ре на сеп тич ка јама.
Вре ме про во де у две про сто ри -
је с јед ним кре ве том, а ту је и
нефунк ци о нал но купа ти ло.

У међу вре ме ну, у самом селу
било је дисо нант них тоно ва
око тога да ли неко може тек
тако узур пи ра ти, то јест бес -
прав но се усе ли ти у (доду ше,
напу штен и запу штен) про стор
који пред ста вља јав ну сво ји ну.

Реа го ва ла је и Месна зајед -
ни ца, чији се први човек Сло -

СЕЛО

МУКЕ ТРИ НА Е СТО ЧЛА НЕ ЈАБУЧ КЕ ПОРО ДИ ЦЕ

ЖИВОТ НЕДО СТО ЈАН ЧОВЕ КА

Одлу ком град ске скуп шти не за врши о ца
дужно сти дирек то ра Дома кул ту ре у Кача -
ре ву поста вље на је Неве на Спре мо, дипло -
ми ра ни кул ту ро лог.

Ова два де се то смо го ди шња Пан чев ка
досад је била члан Управ ног одбо ра
Народ ног музе ја Пан че ва, као и гале ри је
„Павле Бељан ски” у Новом Саду, про ве ла
је и чети ри годи не у КУД-у „Стан ко Пау -
но вић”, а током сту ди ја ура ди ла је мно го
про је ка та у обла сти кул ту ре и, поред оста -
лог, волон ти ра ла на РТС-у.

– Прет ход на иску ства помо ћи ће ми на
новом запо сле њу, наро чи то око пра вље ња
про гра ма рада или финан сиј ских пла но -
ва. Сма трам да имам огром ну коли чи ну
енер ги је и енту зи ја зма да ути чем на акти -
ви ра ње људи, јер домо ви кул ту ре су оду -
век били место оку пља ња и учи ни ћу све
да тако и оста не – наво ди Неве на Спре мо.

Иако још увек није сти гла да се упо зна
са свим оним што је чека на новом рад -
ном месту, мно ге ства ри су јој већ јасне.

– Кра јем окто бра је изу зет ни Фести вал
хумо ра и сати ре „Жао ка”, који тре ба поди -
ћи на што већи мар ке тин шки ниво. Нажа -
лост, ове годи не није одр жан „Лудус фест”,

а жеља ми је да се то испра ви. С дру ге
стра не, наме ра ми је да успо ста вим што
ближи кон такт са основ ном шко лом, јер је
при вла че ње мла дих ка уста но ви кул ту ре
од вели ког зна ча ја за фор ми ра ње буду ће

публи ке. Било би добро да што више њих
пре у зме ини ци ја ти ву у погле ду кре и ра ња
и избо ра про гра ма, као и да виде да им се
не нуди само кич и шунд с теле ви зи је.
Акти ви ра ће мо и теме попут поро ди це или
одра ста ња, а план ми је започ не мо одр -
жа ва ње ради о ни ца, почев од неких у
сарад њи с музе јом, као и оне на тему еко -
ло ги је. Циљ је да кроз игру нешто нау че и
уви де коли ко је кул ту ра лепа – исти че нова
в. д. дирек тор ка.

У Кача ре ву је недав но рено ви ран Дом
омла ди не, а функ ци о ни ше и неко ли ко
орга ни за ци ја.

– Гле да ће мо да интен зи ви ра мо сарад -
њу са свим реле вант ним удру же њи ма. Ту,
пре све га, мислим на дру штва „Вељ ко Вла -
хо вић” и „Абра ше вић”, Удру же ње Маке -
до на ца „Вар дар” и Певач ку гру пу „Тоше
Про е ски”, као и да помог не мо у евен ту ал -
ном осни ва њу нових орга ни за ци ја, наро -
чи то оних које би се бави ле про бле ми ма
мла дих, а тру ди ће мо се да уста но ву при -
ла го ди мо и осо ба ма са инва ли ди те том.
Уве ре на сам да зајед но може мо мно го
тога, чак и без нов ца, који је увек гору ћи
про блем – закљу чу је Неве на Спре мо.

НОВА ДИРЕК ТОР КА КАЧА РЕ ВАЧ КОГ ДОМА КУЛ ТУ РЕ – НЕВЕ НА СПРЕ МО

Уста но ву тре ба што више при бли жи ти мла ди ма

Страну припремио
Јордан

Филиповић

КОД СКЕ ЛЕ ИЗМЕ ЂУ СТАР ЧЕ ВА И ВИН ЧЕ

Зазво нио аларм

бо дан Илић већ неко ли ко пута
састао са осо ба ма над ле жним
за таква пита ња у Град ској
упра ви.

– Засад се реше ње не нази -
ре, буду ћи да још увек није
про на ђен рас по ло жи ви про -
стор, за који је Град изра зио
спрем ност да изве сно вре ме
пла ћа режи ју. Сто га, ако је
било ко чуо за неки стан или
кућу у јав ној сво ји ни, било би
пожељ но да о томе оба ве сти
Град ску упра ву или нашу месну
зајед ни цу. Упо ре до с тим, кон -
так ти ра ли смо с покра јин ским
орга ни ма и потра жи ли помоћ
у виду кон теј не ра – навео је
Илић.

Воље има, али...
Један од тих пред став ни ка над -
ле жних орга на је Пава Нова -

ков Чабри лов ски, коор ди на -
тор ка за ром ска пита ња у Град -
ској упра ви, која је већ дуже
вре ме у кон так ту са Сла ђа ном
Ђор ђе вић, мај ком једа на е сто -
ро деце, доби је не у ван брач ној
зајед ни ци са Сла ђа ном Ста -
мен ко ви ћем.

– Има ла сам већ више сусре -
та с том поро ди цом. Послед њи
пут сам их, зајед но с пред сед -
ни ком јабуч ке месне скуп шти -
не, оби шла у напу ште ној амбу -
лан ти, када смо уочи ли да
живот ни усло ви нису на нивоу
21. века. О све му су оба ве ште ни
гра до на чел ник, већ ник за соци -
јал ну поли ти ку и дру ги, а јед но
је сигур но – при сут на је воља да
им се помог не. Како не посто је
ста но ви за соци јал но угро же не
кате го ри је, замо ли ли смо Град -

ску стам бе ну аген ци ју да поку -
ша да им про на ђе аде ква тан
сме штај – напо ми ње коор ди на -
тор ка за ром ска пита ња.

Пре ма њеним речи ма, чла но -
ви поме ну те поро ди це годи на -
ма су кори сни ци роди тељ ског
додат ка и соци јал не помо ћи, а
оства ру ју пра во и на нов ча ну
надок на ду, као и на тако зва ну
помоћ за осна жи ва ње њихо вих
роди тељ ских капа ци те та. Деца
која су дости гла школ ски ста -
ро сни узраст оства ру ју пра во на
бес плат не уџбе ни ке и дру ге
повла сти це.

Ипак, све то није ни бли зу
довољ но да би ова мно го чла на
поро ди ца нор мал но живе ла.

Нажа лост, сасвим сигур но
није једи на коју муче ова кве
муке...

Хоће ли деца још дуго остати у руинираној старој амбуланти?!



Због вели ког инте ре со ва ња и
након три циклу са до сада
Шко ла кари ка ту ре Нико ле Дра -
га ша у Дому омла ди не Пан че -
во поно во почи ње да ради.

За раз ли ку од прет ход них
циклу са, сада ће шко ла бити
реа ли зо ва на у два тер ми на:
један за почет ни ке и дру ги за
напред ну гру пу.

Ради о ни це зва нич но почи њу
у субо ту, 7. окто бра, у про сто ри -
ја ма Дома омла ди не. Наста ва ће

се одр жа ва ти субо том и сва ки
тер мин ће тра ја ти 90 мину та –
од 10 до 11.30 за нове мла де
тален те и од 11.45 до 13.15 за
напред ну гру пу.

За почет ни ке ће бити орга -
ни зо ва на ауди ци ја, на коју ће
мора ти да доне су сво је црте же
наста ле у прет ход ном пери о ду
и на осно ву њихо вог пред зна -
ња биће одлу че но да ли ће
поха ђа ти шко лу кари ка ту ре.
Сва ка гру па ће бро ја ти око два -

де сет пет пола зни ка ради
њихо вог ефи ка сни јег рада и
напре до ва ња.

Заин те ре со ва ни се могу јави ти
на број теле фо на 064/15-09-981.

КУЛТУРА
Петак, 6. октобар 2017.
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Културни телекс
ФЕСТИ ВАЛ „НОВА” ЗВА НИЧ НО ПОЧЕО

ОТВА РА ЊЕ СТРИП-ИЗЛО ЖБЕ 
„ЖИВЕО КАВАН ДО ЛИ!”

Радо ви пре ко сто
ауто ра из целог све та

Ерот ски сег мент за
ста ри је од 18 годи на

Фести вал „Нова” зва нич но је
отво рен у уто рак, 3. окто бра,
изло жбом „Живео Каван до ли!
– Ход по бес ко нач ној лини ји”,
која је при ре ђе на у био ско пу
„Вој во ди на” у част чуве ног ита -
ли јан ског ани ма то ра Освал да
Каван до ли ја.

Мани фе ста ци ју су све ча но
отво ри ли опе ра тив на дирек -
тор ка фести ва ла Мони ка Хусар
Токин, Давид Скал ма ни, ди-
рек тор Ита ли јан ског инсти ту -
та за кул ту ру у Бео гра ду, Сте -
фа но Гве ри ни, пред став ник
Музе ја инду стри је и рада у
Бре ши (Ита ли ја), и Сер ђо
Каван до ли, доку мен та ри ста и
син ани ма то ра Освал да Каван -
до ли ја. Гости су били и Пје ро
Тонин, нај по зна ти ји ани ма тор
у Ита ли ји данас и наста вљач
Каван до ли је вог рада, и Фуса -
ко Јуса ки, позна та јапан ска
стрип-црта чи ца.

– Обо жа вао сам „Лини ју”
када сам био мали и заи ста сам
сре ћан што сам касни је имао
при ли ку да учим од Каван до -
ли ја, јер је био мој херој.
Напра вио је интер на ци о нал ни
лик, који није гово рио није дан
језик, али су га раз у ме ли људи
из раз ли чи тих кул ту ра широм
све та. Тај хумор је ван вре мен -
ски – нагла сио је Пје ро Тонин.

Леген де из наших 
кра је ва

МОЈ избор МОЈ

Вук Пали брк, илу стра тор

СЕРИ ЈА: Јед на од оми ље них
сери ја ми је „Tim and Eric,
Аwesome Show, Great Job”.
То су Тим Хај де кер и Ерик
Вар хајм, два коми ча ра из
Лос Анђе ле са који има ју јако
изо па чен, апсур дан и над ре -
а лан сми сао за хумор. Тешко
је опи са ти ту сери ју речи ма
и обја сни ти зашто је толи ко
сме шно ако нисте гле да ли
сво јим очи ма. Често пра ве
паро ди је на раз не рија ли ти
про гра ме по аме рич ким
теле ви зи ја ма, паро ди је на
рекла ме за бесми сле не про -
из во де, а често исме ва ју и
сами себе. Вели ки број „глу -
ма ца” који се поја вљу ју у
сери ји су сва ка кви мар ги -
нал ни људи са ули це и
натур шчи ци који уоп ште и
не глу ме, већ самом сво јом
поја вом делу ју гени јал но.
Мене та сери ја увек ора спо -
ло жи, мада нисам баш упо -
знао мно го људи који воле
такав над ре а лан хумор.

МУЗИ КА: Често слу шам
музи ку африч ких Туа ре га.
Углав ном не знам за име на
музи ча ра и за бен до ве, али
има нечег у тој музи ци што
је јако меди та тив но и сми -
ру ју ће и, што је нај бо ље,
може те да ради те дру ге ства -
ри док је слу ша те. Поне кад
слу шам на интер не ту и еми -
си ју „Late Junction” на ради -
ју BBC. То је еми си ја у којој
разни људи доно се музи ку са
сва ка квих стра на све та, од
тра ди ци о нал них инстру ме -
на та до модер них ком по зи -
то ра. Ту увек буде неке зани -
мљи ве опскур не музи ке.
Исто тако волим аме рич ке
фолк пева че као што су Док
Вот сон, Пит Сигер, „Kossoy

Sisters”, Ели за бет Котен...
Њихо ва музи ка ми при ја
због оби ља зани мљи вих при -
ча и леген ди.

КЊИ ГА: Јед на књи га коју
радо читам зове се „Леген де
из наших кра је ва” Мир ка
Милој ко ви ћа. Не знам ода -
кле ми и може ли било где
да се нађе с обзи ром на то да
је изда ње из 1985. То је збир -
ка крат ких народ них при ча
и леген ди из разно ра зних
кра је ва Срби је које су пре -
при ча ва ли мешта ни села и
ста ри знал ци. При че су
мини мал но дора ђе не, тако
да су у њима задр жа ни сва -
ка кви ста рин ски изра зи и
начи ни гово ра и запи са не су
тач но она ко како су их
мешта ни тих кра је ва пре -
при ча ва ли. Оне оби лу ју
древ ним мито ло шким бићи -
ма, вуко дла ци ма, духо ви ма,
вешти ца ма и демо ни ма,
често су јако забав не, сме -
шне и над ре ал не, а поне кад
су пове за не с нази ви ма мно -
гих места у Срби ји. Зани -
мљи во је коли ко је свет пага -
ни зма и народ них при ча
богат и инспи ра ти ван.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Темат ски про грам

Четвр так, 5. окто бар, 18 сати, Деч је оде ље ње Град ске

библи о те ке: про грам „Читам ти при чу”.

Петак, 6. окто бар, 10 сати, мала сце на Кул тур ног цен тра:

Деч ја неде ља, про мо ци ја рома на „Хоћу кући” Јасмин ке

Петро вић.

Петак, 6. окто бар, 12 сати, Гим на зи ја „Урош Пре дић”: Деч -

ја неде ља, про мо ци ја тинејџ рома на „Све је у реду” Јасмин -

ке Петро вић.

Петак, 6. окто бар, 18 сати, сце на Кул тур ног цен тра: Деч ја

неде ља, пред ста вља ње деч јих фил мо ва „Укле то позо ри ште”

(ауто ри – деца узра ста од 10 до 14 годи на) и „Чуд ни Фли пи

и Миско” (ауто ри – деца узра ста од шест до десет годи на).

Уто рак, 10. окто бар, 19 сати, био скоп „Вој во ди на”: пре да -

ва ње „Скри ве не при че све де них фор ми” др Ада ма Црно бр -

ње (Народ ни музеј Бео гра да).

Пред ста ве

Субо та, 7. окто бар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: Деч -

ја неде ља, пред ста ва „Принц од белог лука”.

Сре да, 11. окто бар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:

пред ста ва „Неви ђе на Црвен ка па” Алек сан дра Попо ви ћа, у

режи ји Мио дра га Дану ло ви ћа.

Музи ка

Петак, 6. окто бар, 20 сати, дво ра на „Апо ло”: кон церт

„Филип Кру мес квар те та”.

Петак, 6. окто бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло”: кон церт саста ва

„ЛАМ трио” (Пољ ска).

Изло жбе

Уто рак, 10. окто бар, 19 сати, Народ ни музеј Пан че во: отва -

ра ње изло жбе „Пое ти ка и суд би на 20. века” из умет нич ке

збир ке Дома Вој ске Срби је.

Освал дов син Сер ђо Каван -
до ли изра зио је вели ку захвал -
ност што се лик и дело њего -
вог оца вели ча ју на овај начин.

– Веру јем да би и мој отац
био задо во љан када би видео
ово. Његов рад је познат, али
ни у Ита ли ји се не везу је за
њега самог. Сви зна ју за
„Лини ју”, али не зна ју да иза
тога сто ји Освал до Каван до -
ли – иста као је Сер ђо Каван -
до ли.

Он је додао да је он био упо -
знат с тим да је на овим про -
сто ри ма ани ми ра ни филм
„Лини ја” био вео ма гле дан и да
је његов отац због тога био врло
задо во љан и поно сан.

Фести вал „Нова” од самог
почет ка подр жа ва Ита ли јан -

ски инсти тут за кул ту ру у Бео -
гра ду.

– Вео ма сам сре ћан што су
дошли и умет ни ци из Ита ли је,
јер је ово сја јан начин да
покре не мо сарад њу изме ђу
наше две земље. Изу зет но ми
је дра го што има мо при ли ку да
пред ста ви мо иде ју „La Lineа” и
Освал да Каван до ли ја, који су
изу зет но зна чај ни за ита ли јан -
ску исто ри ју ани ма ци је – рекао
је Давид Скал ма ни, дирек тор
Ита ли јан ског инсти ту та за кул -
ту ру у Бео гра ду.

На изло жби су пред ста вље ни
радо ви пре ко сто ауто ра из
чита вог све та, међу који ма су се
нашли и дома ћи стрип-ауто ри
Алек сан дар Зограф (ујед но и
селек тор дома ћег про гра ма),

Wostok, Дра га на Купре ша нин,
Борис Ста нић, Ана Петро вић,
Дар ко Дацо вић, Милан Симић,
Мар ко Малк и Нико ла Вит ко -
вић.

Изло жба је била изу зет но
посе ће на, а посеб ну драж овом
дога ђа ју дали су мали ша ни,
који су у јед ној од про сто ри ја
био ско па „Вој во ди на”, с кари -
ка ту ри стом Нико лом Дра га -
шем на челу, црта ли инспи ри -
са ни радом Каван до ли ја.

У окви ру фести ва ла „Нова”,
поред стрип-сег мен та, биће
одр жан и музич ки про грам у
Кови ну, Пан че ву и Бео гра ду,
као и број на пре да ва ња и ради -
о ни це.

Изло жба је орга ни зо ва на уз
покро ви тељ ство „Ерсте бан ке”.

ШКО ЛА КАРИ КА ТУ РЕ ДОМА ОМЛА ДИ НЕ ПАН ЧЕ ВО

Ауди ци ја за мла де тален те

Чуве на срп ска при ма ба ле ри -
на, коре о граф и нека да шња
дирек тор ка Бале та Народ ног
позо ри шта у Бео гра ду Вишња
Ђор ђе вић пре ми ну ла је 28.
сеп тем бра у Бео гра ду.

Вишња Ђор ђе вић је рође -
на у Пан че ву 1938. годи не.
Завр ши ла је Сред њу балет -
ску шко лу „Лујо Дави чо” у
Бео гра ду у кла си педа го га
Симе Лаке ти ћа и Соње Лан -
кау. У Бале ту Народ ног позо -
ри шта у Бео гра ду од 1956.
годи не нај пре је игра ла мање

соли стич ке, а затим и глав -
не уло ге.

Вео ма запа же не кре а ци је у
кла сич ном репер то а ру оства ри -
ла је у бале ти ма „Лабу до во језе -
ро”, „Жизе ла”, „Зача ра на лепо -
ти ца”, „Шчел кун чик”, „Бах -
чи са рај ска фон та на”, „Спи ри -
ту елс”, „Блуд ни син”, „Онди на”,
„Абрак сас”, „Ана Каре њи на”,
као и у дома ћим пред ста ва ма
„Охрид ска леген да”, „Човек
пред огле да лом”, „Напу ште не”,
„Кине ска при ча”, „Ката ри на
Исма и ло ва ’77”.

С Бале том Народ ног позо ри -
шта госто ва ла је на позор ни -

ца ма широм Евро пе и Ази је, а
посеб не успе хе пости гла је у
Бар се ло ни, Техе ра ну, Един бур -
гу и Лоза ни. Само стал но је
насту па ла у Напу љу и на Куби.

У пери о ду од 2001. до 2005.
годи не била је дирек тор Бале та
Народ ног позо ри шта у Бео гра -
ду. За свој умет нич ки рад доби -
ла је број не награ де и при зна -
ња, међу који ма посеб но место
зау зи ма ју Награ да за живот но
дело, При зна ње за изу зе тан
допри нос кул ту ри наше земље
и Пла ке та Народ ног позо ри шта.

IN MEMORIAM

Одла зак при ма ба ле ри не Вишње Ђор ђе вић

Гале ри ја савре ме не умет но сти
Кул тур ног цен тра Пан че ва у
новем бру 2017. годи не орга ни -
зо ва ће четр де сет сед ми Пан че -
вач ки салон умет но сти, на
тему „У доди ру с при ро дом”.
Ове годи не биће пред ста вље ни
радо ви из обла сти сли кар ства:
сли ка ње вазду ха и воде – еко -
ло шке инспи ра ци је јужно ба -
нат ске сли ке (сли ке тре ба да
буду гале риј ског фор ма та,
опре мље не); гра фи ке, црте жа
и стри па: реч и сло во; вајар -

ства: вер ти ка ле вајар ских узле -
та и кон струк ци ја отво ре ни
сег мент гра нич них и интер ме -
ди јал них оства ре ња.

Потреб но је до 10. окто бра
посла ти фото гра фи ју рада
(JPG 300DPI) којим кон ку ри -
ше те за Салон, подат ке о раду
(назив рада, годи на, тех ни ка и
димен зи је) и крат ку био гра фи -
ју (кон такт, шко ло ва ње – нај -
ви ше три реда).

Пра во уче шћа има ју сви
про фе си о нал ни умет ни ци који

су рође ни или раде на тери то -
ри ји гра да Пан че ва. Кон ку ри -
ше се умет нич ким дели ма
наста лим после 2015. годи не.
Кон курс ну доку мен та ци ју тре -
ба доста ви ти на имејл адре су
panart@panet.rs с назна ком „за
Салон Пан че ва”.

Уче сни ци кон кур са биће
инфор ми са ни о резул та ти ма
до 26. окто бра. Ауто ри који
про ђу на кон кур су, биће оба -
ве ште ни о томе када тре ба да
доста ве радо ве за изла га ње.

КОН КУРС

Салон умет но сти Пан че ва 2017.

Изложба „Живео Кавандоли” у биоскопу „Војводина”



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 3.000 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА

СТАЛНА АКЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

Прегледе врши др Љубица Лазић 
из Клиничког центра Србије

Заказивање радним 
данима од 7 до 14 сати 
Тел. 013/21-90-900

САМО СУБОТОМ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА
Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ: 

АST - цена:  80 динара, ALT - цена:  80 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења

из дебелог црева)
Цена: 450 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УСКОРО
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ОПЕЛ ЗА ФИ РА 1,8
2002. го ди ште, пе жо
307, 2004. го ди ште
на про да ју. 064/125-
27-06. (СМС)

НА ПРО ДА ЈУ голф 2,
мо тор 1,6, 88 го ди -
ште, че тво ро вра та,
бен зин- плин, алу ми -
ни јум ске фел не, бо ја
ме та лик си ва, це на
750 евра. 063/76 4-
41-17 (СМС)

ОПЕЛ ЗА ФИ РА 1,8
2002. го ди ште, пе жо
307, 2004. го ди ште
на про да ју. 064/125-
27-06. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(247310)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2001, ре ги стро ван,
вла сник, ла гу на,
2009, 1.5, ка ра ван,
вла сник, ре ги стро -
ван, за ме на.
064/952-19-80.
(248657)

ПО ЛОВ НИ де ло ви,
ју го 55, ал терна тор,
ал на сер, ве тро бран -
ско ста кло за сен че -
но, дру го. 060/701-
59-88. (248677)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат
пун то, 2002. го ди -
ште. 063/748-59-93.
(248670)

ЈУ ГО ин, 2008. го ди -
ште, угра ђен гас, ре -
ги стро ван до ју на
2018, 800 евра.
063/870-84-05.
(248721)

НА ПРО ДА ЈУ фи јат
пун то 1.1, 1998.
064/102-17-40.
(248775)

ХИТ НО про да јем ка -
ро се ри ју до бро очу -
ва ног мер це де са 
124, 260 евра, 1987.
го ди ште. 
064/949-92-72.
(248770)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат
пун то 1, 1200, бен -
зин, про из вод ња
1996. го ди ште.
064/949-92-72. (248)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ко -
рал ин, пр ви вла -
сник, пр ва бо ја.
063/708-27-61.
(248755)

ЗА СТА ВА 101, 2000.
го ди ште, плин,
власник, 350 евра.
063/101-93-96.

ПРО ДА ЈЕМ голф VI.
063/892-08-35.
(248783)

РЕ НО 4, 1989. го ди -
ште, плин-бен зин.
064/568-95-76. (248)

ИЗ У ЗЕТ НО очу ван,
га ра жи ран, астра Ј,
1.6, 115, 2010,
37.000 км, пр ви вла -
сник. 063/810-86-94.
(248824)

ПУН ТО 2009, 51.000
км, гас, ку ка, га ра -
жи ран, као нов.
064/243-87-20.
(248825)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин
2005. го ди ште, ре ги -
стро ван. 063/179-36-
83. (248884)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
век тру 1.8, 2001. го -
ди ште, ре ги стро ван
до ма ја у од лич ном
ста њу. 063/811-18-
52. (248864)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, де цем бар, пе -
то ра вра та, сва опре -
ма, берц плин,
95.000 км. 064/587-
50-24. (248904)

ГРАН ДЕ пун то 13,
мул ти џет ди зел,
2006. де цем бар, пе -
то ра вра та, 115.00
км, фул опре ма.
064/130-36-02.
(248903)

СИ ТРО ЕН Ц 3, 2004.
го ди ште, ре ги стро -
ван, ис пра ван, по -
вољ но. 
060/000-33-73.
(248912)

ПУН ТО 1.2, 2001, 3
В, ме та лик плав, вла -
сник, од ли чан.
064/142-55-93.
(248927)

ФОРД, екс тра ста ње,
ре ги стро ван, бој лер,
ви три на, пи са ћи сто,
ка уч. 
064/154-25-82.
(248936)

ОПЕЛ кор са Ц 1.0 Б,
у до бром ста њу, на
име куп ца, 1.850
евра. 064/668-85-53.
(248941)

ХЈУН ДАИ ак сент,
1999. го ди ште, 1.4 Б,
у до бром ста њу, на
име куп ца, 900 евра.
064/668-85-53.
(248941)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(248641)

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње не бит но, до
2.000 евра. 063/165-
83-75. (248932)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
од 70 до 1.200 евра.
062/193-36-05. 

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау -
то ма ти ке и АПН, ис -
прав ни/не ис прав ни.
064/171-22-13. 

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

ПРО ДА ЈЕМ трак тор -
ску при ко ли цу Змај 7
т, у во зном ста њу.
063/183-25-10
(СМС)

ТРАК ТОР 558, у до -
бром ста њу, ре ги -
стро ван. 063/823-29-
61. (248826)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу 25
м2, на Те сли, пре ко
пу та Фа бри ке си ја ли -
ца, 50 евра/1 ме сец.
063/313-848.
(248920)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши не ин де сит и LG у
од лич ном ста њу, ди -
ги тал не, са га ран циј -
цом. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (248790)

ВЕШ-МА ШИ НА и де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(248795)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, мо ни то ра, да -
љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28. 353-
463. (248964)

БЕ ЛИ СЛЕЗ ра сад,
стра не сор те, ква ли -
тет но, по вољ но.
064/324-92-34,
064/035-75-22.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал, ТА
пећ у испав ном 
ста њу. 
Тел. 060/690-51-33.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста рин -
ски на ме штај - гра -
ђан ски стил, 
стар око 
100 го ди на Тел.
060/690-51-33
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ме ха нич -
ке пи са ће ма ши не.
Тел. 060/690-51-33
(СМС)

ПРА СИ ЋИ и ба ли ра -
на де те ли на на про -
да ју. Ми ћа, 
064/303-28-68
(СМС)

НА ПРО ДА ЈУ ћур ке.
064/125-27-06.
(СМС)

БА ГРЕ МО ВА и це ро -
ва др ва на про да ју.
060/603-32-32.
(248002)

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

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

БУ КВА и бри кет у џа -
ко ви ма, про да јем,
до ста ва. 063/267-
328. (248386)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи -
вач 410 ли та ра, ма -
га цин ску ва гу, пум пу
за во ду то мос.
061/195-19-10.
(248430)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ 
сто ла ри ја. 
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

КО КЕ но си ље, у пу -
ној но си во сти, ста ре
го ди ну да на на про -
да ју. 063/315-381.
(248652)

КУ КУ РУЗ, род 2016.
сув, џа ки ран, са пре -
во зом. 063/315-381.
(248652)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи свих кв и про -
из во ђа ча, до ста -
ва/мон та жа гра тис,
вр ши мо за ме ну и ре -
монт ТА пе ћи, ве ли -
ки из бор. Га ран ци ја.
По вољ но. 061/641-
30-36. (248664)

НА ПРО ДА ЈУ алу ми -
ни јум ски ре зер во ар
700 ли та ра, ди мен зи -
је 180 х 65 х 65. Тел.
062/431-227. (24866)

ПРО ДА ЈЕМ би бер
цреп, 5 – 6 хи ља да
ком, це на по до го во -
ру. 064/472-84-72.
(248640)

КОМ ПЈУ ТЕР СКИ сто -
ло ви, гре ја ли це, сто -
чи ћи, ка бло ви, кри -
ста ли, нерц, цеп тер,
ку хи ња. 062/361-
676. (248641)
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ПРО ДА ЈЕМ алу ми ни -
јум ске кан те за мле -
ко, ау то ма тик мо тор
то мос, гар ни ту ре ме -
сар ских но же ва дик,
пре кру па ру оџа ци.
065/630-47-11.
(248681)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, по вољ -
но. 063/898-00-82.
(248682)

ПРО ДА ЈЕМ сли ке,
уља на плат ну С. Тру -
ми ћа, Б. Ра до ви ћа,
ра ни ра до ви.
063/289-336,
066/333-892.
(248684)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет
го ре ње, три го ди не
стар, ма ло ко ри -
шћен. 064/492-50-28.
(248662)

ПРО ДА ЈЕМ су ву сла -
вон ску хра сто ви ну,
окрај че на, цо ле ри ца
и пе ти ца, у ма њој ко -
ли чи ни. 065/829-41-
91, 371-551.
(248616)

ПРО ДА ЈЕМ соб ну
пећ при ти, на др ва и
угаљ. Тел. 064/255-
80-14. (248603)

НА ПРО ДА ЈУ ПВЦ
про зор 100 х 140 цм.
064/158-27-50.
(248918)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет
ал фа 90, лукс и пет
алу ми ни јум ских ра -
ди ја то ра. 064/570-
64-57. (248702)

ТЕ ЛЕ ВИ ЗО РИ на
про да ју, по лов ни
шпо рет на др ва – ал -
фа фа во рит.
066/348-975.
(248740)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач
сан ду чар, мој ца фо -
те ље, гар ни ту ре, ре -
га ле, мост-ре гал, сто
+ сто ли це, спа ва ћа
со ба ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те -
пи си, аме рич ки пла -
ка ри, ра зно.
063/107-78-66.
(248737)

НА ПРО ДА ЈУ кр ма ча
за кла ње и ја рац ал -
пи нац. Зва ти по сле
17 са ти, 065/961-92-
14. (248757)

СМЕ ДЕ РЕ ВАЦ, ве о ма
по вољ но, лу ле и ште -
ди ша. 065/817-42-64.
(248751)

ПРО ДА ЈЕМ кре ку и
гре ја ли цу на бу тан.
Тел. 063/822-05-11.
(248777)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну го ре ње и ма -
ши ну за су до ве.
063/892-08-35.
(248783)

БРУ СИ ЛИ ЦА за ау то
вен ти ла, апа рат ЦО
2, 190 А, ка ље ва пећ,
по крет на, на ло же ње.
Ла ва Тол сто ја 25,
Пан че во. 
(248805)

НА ПРО ДА ЈУ свињ -
ске по лут ке.
013/632-145,
060/500-30-91.
(248803)

ПРО ДА ЈЕМ ча мац
ка би наш, про то тип.
Тел. 514-12-88.
(248802)

ПРО ДА ЈЕМ ло вач ку
пу шку мар ке fortuna
suhl, ка ли бра 12, ха -
мер лес. Тел.
064/848-84-21.
(248905)

ТА пећ 3 кв, елек три -
ни шпо рет, веш-ма -
ши на, фри жи дер 180
л – 200 л – 215 л -
240 л, шпо рет плин-
стру ја-гас, тр пе за риј -
ски сто са сто ли ца -
ма, уга о на га р ни ту -
ра, ор ман, ко мо де,
дво сед, тро сед, фо -
те ље. Тел. 063/861-
82-66. (248835)

ПРО ДА ЈЕМ по лов на
хра сто ва вра та, ви си -
на 210 цм, ши ри на
217 цм и дво крил на
вра та. 064/288-12-
33. (248860)

ДУ ЊА, гро жђе, ја бу -
ка за ра ки ју, до во -
зим-про да јем. Тел.
064/232-64-33.
(248866)

МА ШИ НА за веш,
ма ши на за су ше ње,
шпо рет уград ни, те -
пих, ма ши на за су до -
ве. 063/198-84-00.
(248848)

ПРО ДА ЈЕМ ве ћу гло -
да ли цу, сту ну бу ши -
ли цу пр во мај ску.
063/807-50-65.
(248849)

СТА РИ би бер цреп,
ре зер во ар за теч но
го ри во  2 м³.
066/314-632.
(248853)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну за пра ње, су -
ше ње ве ша, ин де сит.
063/158-27-50.
(248915)

НА ПРО ДА ЈУ др ва,
шљи ва. 
064/341-79-73.
(248929)

ПО ВОЉ НО про да јем
очу ва ну уга о ну гар -
ни ту ру, са та бу ре ом.
062/885-43-20.
(248910)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи од 2 до
6 кв, до ста ва, га ран -
ци ја. 064/366-57-87,
335-930. 
(248937)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа,  го ди ну
да на га ран ци ја.
065/339-44-48.
(248937)

НО ВА соб на вра та,
два ПВЦ све тлар ни ка
144 х 145, 300 ко ма -
да цре па. 
063/214-387.
(248934)

ТЕ СТЕ РА за огра ду,
ло тре 3,5 м, ко си ли -
ца на стру ју. 631-
236, 065/417-85-79.
(248940)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те. Но ва ку хи -
ња, 10.000 ди на ра.
371-568, 063/773-45-
97. (248949)

ПРО ДА ЈЕМ тра фи ку
са ро бом, у цен тру
гра да, це на 10.000.
066/085-800.
(248967)

ПРО ДА ЈЕМ ор ма не,
тро сед мој ца, фран -
цу ски ле жај, ко мо де,
ма ши на за су ше ње
ве ша, рад ни сто,
ком пју тер сто, ста ре
пло че, ТА пећ, ра ди -
ја то ре, сто ло ве и др.
064/155-38-13.
(248968)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (248)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, плин ске
бо це, ТА пе ћи, ста ро
пер је. 066/900-79-04.
(248695)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, до ла зак од -
мах, до бро пла ћам.
061/641-30-36.
(248664)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи
ис прав не и не ис -
прав не, за мр зи ва че,
по ло ван на ме штај.
062148-49-94.
(248682)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
шпо ре те, за мр зи ва че
и оста ло. 061/627-
07-31. (248782)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи дер,
шпо ре те, веш-ма ши -
ну. Злат ко, 061/144-
82-80, 063/196-54-
56. (248827)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
свих кв, ис пла та од -
мах. 065/646-65-58.
(248899)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36.,
064/481-14-77.
(248872)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи,
ис прав ност ни је бит -
на. 064/366-57-87,
335-930. (248937)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи
свих ве ли чи на.
065/339-44-48.
(248937)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај,
сли ке, са то ве, ста ри
но вац, ста туе, ста ро
по кућ ство. 335-930,
063/705-18-18.
(248937)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре веш-
ма ши не, шпо ре те,
бој ле ре и оста ло ста -
ро гво жђе. 
061/301-64-94.
(248956)

ДЕО са лон ске ку ће са
из ла ском на ули цу
Мак си ма Гор ког, ком -
плет но сре ђен, 87м2,
56.000 евра, Тел.
060/034-31-11. (СМС)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
ве о ма до бром ста њу,
од мах усе љи ва, са
цен трал ним гре ја -
њем, кли мом... у Бан.
Но вом Се лу, са по -
моћ ним објек том у
ви ду две про сто ри је,
ве ли ке те ра се, за тим
по моћ ним објек ти ма
у ви ду пар за тво ре -
них шу па, ам ба ра.
Иза све га то га по сто -
ји и ба шта. Кон такт
тел. 063/787-31-94
(СМС)

КУ ЋА, Вој ло ви ца,
180 м2, сре ђе на,
45.000, хит но.
065/367-71-71 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
обо ду Бе о гра да, Ку мо -
драж, екс клу зив на ло ка -
ци ја, 7 ари х 6.000 евра.
Мо же до го вор. 064/572-
32-19. (248268)

КУ ЋА у Стар че ву, 10
ари пла ца. 060/415-
16-13. (248413)

КУ ЋА у Ка ча ре ву,
170 м2, од мах усе љи -
ва. Це на до го вор.
013/601-472.
(248395)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ца ра Ла за ра.
061/252-89-96.
(247958)

У СКО РЕ НОВ ЦУ ку ћа
са пар це лом, про да је
се, 35.000. На зва ти,
064/366-92-92.
(248612)

МА ЊА ха ла, зи да на,
на 5 ари, мо гу ћа
пре на ме на у стан.
069/213-97-37. (243)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4
ара, до бар при лаз и
ши ри на пла ца.
069/213-97-37. (243)

ПЛАЦ 14 ари, под
во ћем, Пе ли стер ска,
мо гу ћа град ња.
064/419-87-44,
063/245-225.
(248725)
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ЦРЕ ПА ЈА, 90 м2,
ПВЦ, 6 ари, усе љи ва,
20.000. (679), „Трем
01”, 063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 100 м2,
18 ари + 60 м2,
40.000. (679), „Трем
01”, 063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа,
86 м2, енер гет ски па -
сош, укњи же на, вла -
сник. 065/258-87-77.
(248729)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65
м2, 6.5 ари, по моћ ни
објек ти, ле га ли зо ва -
на. 064/961-00-70.
(248736)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ски плац, 8 ари,
Ко за рач ки про сек.
060/601-6023.
(248742)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за ква дра те две ку ће
+ 1 ло кал (125 + 25
м2), угао Д. Ту цо ви ћа
и Ј. Мак си на, Мар ги -
та, укњи же но, 3.3
ари, мо гућ ност из -
гра ђе но сти ПР + 2
спра та + ПК. До го -
вор. 061/180-14-41.
(248634)

КУ ЋА на про да ју на
Те сли. 251-03-94.
(248639)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу,
До ло во. 319-754,
061/153-34-61.
(248668)

ТЕ СЛА, ку ћа – Ј. Ма -
рин ко ви ћа, 3.95 ари,
65.000. 013/370-441,
063/751-36-19.
(248673)

СТРО ГИ цен тар, мо -
гућ ност до град ње,
плац 6.5 ари.
064/174-54-17.
(248676)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. Тел.
062/415-359. (24674)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Скро ба ри, 10 ари,
во до вод, стру ја бли -
зу. 060/346-51-11.
(и)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
не по крет ност, ба шта,
пр во срп ско по ље,
Но во се љан ски пут.
064/128-22-06.
(248687)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари, стру ја, во -
да, га ра жа, за по чет
обје кат. 064/260-05-
34. (248705)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци, 013/232-
21-30, 063/162-50-
00. (248765)

ХЕК ТАР гра ђе вин -
ског зе мљи шта, се -
вер на зо на, ас фалт,
стру ја, во да, 18.500.
063/894-84-23.
(248746)

НО ВИ СВЕТ, пре ле па
са лон ска, 178 м2, 5,5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (248773)

БЛИ ЗИ НА гра да, од -
лич на, 200 м2, 2 ара,
100.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (248773)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, од ли -
чан плац, 10 ари,
20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (248773)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
мо же за ме на. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(248539) 

ГОР ЊИ ГРАД, ку ћа,
три стам бе не је ди ни -
це, 330 м2, 150.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (248539) 

ПО ТРЕБ НА ку ћа,
цен тар, плац нај ма -
ње 3,5 ара. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(248539) 

НО ВА МИ СА, ета жа
ку ће, га ра жа, по -
друм, део дво ри шта,
40.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (248796)

НО ВА МИ СА, ку ћа
160 м2, по друм и га -
ра жа, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (248796)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, 600
м2, 13,5 ари, укњи -
же на, 25.500. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (248815)

СТАР ЧЕ ВО, глав на
ули ца, ле па при зем -
на, 75 м2, 6.5 ари,
24.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (248815)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари,
у Ба нат ском Но вом
Се лу. 063/863-80-15.
(248804)

КУ ЋА, га ра жа, воћ -
њак, ба шта 20 ари,
Пе ли стер ска 18-е.
065/251-56-89.
(248822)

10 АРИ ба шта, воћ -
њак, код ка сар не
Раст ко Не ма њић.
Тел. 064/888-40-95.
(248839)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ари, без
ула га ња, усе љи ва,
70.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248865)

СКРО БА РА, за по че та
ку ћа, плац 78 ари, до
пу та, 13.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248865)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 65 м2,
6 ари, ка на ли за ци ја,
16.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248865)

ТЕ СЛА, ку ћа, екс тра
ло ка ци ја за при ват ни
би знис и ста но ва ње.
063/329-464,
066/001-050.
(248874)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац зе -
мље, Но во се љан ски
пут. 064/483-51-96.
(248875)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при -
зем на, 139 м2 + ло -
кал 30 м2, на 7,29
ари, 31.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248850)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска, 88 м2,
тро соб на на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (248458)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2,
три стам бе не це ли не
на 3,38 ари, 60.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248458)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
цен тру, 500 м2, стан,
ло ка ли, га ра жа, врт.
062/830-10-73.
(248851)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31
ар, Пре спан ска ули -
ца. 064/131-42-02.
(248852)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву. 064/264-
03-14. (248856)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
све ло ка ци је. „Го ца
013”. 063/899-77-00.
(248885)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Те сли, по зва ти по сле
15 са ти на те ле фон
064/280-22-80.
(248902)

КУ ЋА на 5 ари пла -
ца, ши ри цен тар, На -
род на ба шта.
062/803-11-93.
(248911)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари, у
се вер ној зо ни, по ред
пу та. 066/354-791.
(248916)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
укњи же ни, гра ђе вин -
ска зо на, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан -
ска. 063/894-88-11.
(248791)

КУ ЋА, цен тар, дво -
ри ште, 45.000. (67),
„Мил ка”, 063/744-
28-66. (248600)

ДО ЛО ВО, хит но
плац, но ва ози да на,
5.000; Ко ва чи ца,
цен тар, 4.50 ара,
8.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. 

КУ ЋА, Стре ли ште,
100 + 50 м2, 32.000;
Мар ги та, 4,11 ари,
101 м2, 35.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. 

ПЛА ЦЕ ВИ, Ми са
6,75, 58 + 36, 42.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. 

БЛИ ЗУ цен тра ку ћа
на 3,6 ари, 65.000;
Ми са 124 м2, до го -
вор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(248962)

КУ ЋА на про да ју,
Стар че во, окрет ни ца,
104 м2 + 3.66 ари
пла ца. 061/187-24-
22. (248953)

ПРО ДА ЈЕМ плац
17,5 ари на Ја буч ком
пу ту. 063/719-42-71.
248959)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа
170 м2, 3 ара, но во,
до го вор, хит но.
063/784-71-34,
063/771-75-96.
(248948)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја -
буч ком пу ту, ми ни -
мал но 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)

КУ ПУ ЈЕМ плац или
ста ри ју ку ћу за ру ше -
ње у цен тру гра да,
ми ни мал но по вр ши -
не 5 ари. По жељ но
др Ка са пи но ви ћа,
Све то за ра Ми ле ти ћа,
Бран ка Ра ди че ви ћа.
064/668-97-86.
(247443)

ПРО ДА ЈЕМ стан без
по сред ни ка, Ра до ми -
ра Пут ни ка 14, 62 м2.
Тел. 061/292-71-76
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан , 44
м2, у цен тру Пе тров -
ца на мо ру, вла сник.
064/572-32-19.
(248268)

МАР ГИ ТА, јед но со -
бан, хит но, про да -
ја/за ме на, 16.500;
Стре ли ште, јед но со -
бан, 39 м2, 19.000;
Пе пе ља ра, 58 м2,
23.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.

ДО ЊИ ГРАД, тро со -
бан, са лон ски, усе -
љив, сре ђен, I, га ра -
жа. 064/153-14-03.
(248110)

ДУ ПЛЕКС, два ку па -
ти ла, тро со бан стан,
јед но со бан стан, но -
ва Ми са, по вољ но.
064/955-86-34.
(247942)

НОВ стан, 65 м2, и
га ра жу 14 м2, Ул. Та -
ков ска. 063/342-220,
063/701-19-77.
(247410)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан, 58
м2, Ко теж 2, бес пре -
ко ран, вла сник,
31.000, без по сред -
ни ка. 062/102-06-72.
(248487)

ТЕ СЛА, тро со бан, 66
м2, IV, дво стран, ре -
но ви ран, це на по ви -
ђе њу. 063/827-58-58.
(248351)

ЦЕН ТАР, про да ја
ста но ва, 40 – 120 м2,
650 – 8590 евра/ква -
драт, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 68
м2, у стро гом цен тру
гра да, без по сред ни -
ка. Тел. 064/511-25-
10. (248678)

КОД аме рич ке згра -
де про да јем дво со -
бан, 620 евра/м2, у
Са мач ком, гар со ње -
ра. 062/361-676.
(248641)

ПРО ДА ЈЕМ екс тра
стан у цен тру, 110
м2, два ни воа.
063/712-62-84. 

ДВО РИ ШНИ стан 42
м2, га ра жа, три шу пе,
3.5 ара на 
ко ри шће ње. Тел.
061/132-25-37.
(248661)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
52 м2, II, но ви ји, ета -
жно, 35.000. Вла -
сник, 066/200-514.
(248685)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
38 м2, при зе мље, гре -
ја ње, нов, 30.000,
вла сник. 
066/200-514.
(248685)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га -
ра жа, укњи жен,
17.000, до го вор.
061/147-82-23.
(248686)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ,
II, лифт, две те ра се,
усе љив, укњи жен,
41.000. (679), „Трем
01”, 063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
VI, лифт, ни је зад њи,
усе љив од мах,
31.000. (679), „Трем
01”, 063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)

СО ДА РА, 83 м2, I,
ЦГ, че ти ри со бе,
ПВЦ, ре но ви ран,
45.000. (679), 
„Трем 01”, 
063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)

СТАН, 61 м2, гре ја -
ње, III спрат, бес пре -
кор но ста ње, Мар ги -
та, но во град ња, вла -
сник. 064/136-42-00.
(248754)

ЈЕД НО СО БАН, сре -
ђен, I спрат, До њи
гра да, про да ја/за ме -
на. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (278884)

ДВО И ПО СО БАН,
ква ли те тан, вој не
згра де, 63 м2 + ве ли -
ка те ра са, 38.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(278884)

ДВО СО БАН, ТА,
Стре ли ште, 53 м2,
ПВЦ, но во ку па ти ло,
стру ја, 29.000. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(278884)

ДВО СО БАН, Те сла,
ЦГ, пр ви спрат, те ра -
са, 57 м2. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71. 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ДВО СО БАН, Ко теж
2, те ра са, од 30.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (278884)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, С. Са ве, но во -
град ња, 19.500 евра.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(278884)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, 28 м2, ЦГ, 21.000
евра, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(278884)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп
дво со бан, 53 м2, те -
ра са, IV, 21.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(248773)

ДВО СО БАН, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000;
Ко теж , 28.00; Те сла
30.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248767)

ЈЕД НО СО БАН, 34 м2,
Стре ли ште, 21.000;
Те сла, 23.500; цен -
тар, 15.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248767)

ТРО СОБ НИ, 120 м2,
Ми са, 38.000; Стре -
ли ште, 43.000; Со да -
ра, 45.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248767)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 58
м2, ЦГ, Ко теж 2, ВП,
вла сник. 064/208-91-
21. (248766)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, II, 48.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (248045)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
40 м2, (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(248045)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
30 м2, но ви ји, II,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(248045)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, IV, ЦГ, 15.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248796)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248796)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248796)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III, 62 м2, до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248796)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 60 м2, V, ЦГ,
лифт, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (248796)

НО ВА МИ СА, 47 м2,
но ви ја град ња, код
шко ле, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (248796)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
V, ЦГ, 62 м2, те ра са,
38.000. (49), „Му -
станг”, 
064/151-18-93.
(248815)

Г. ДИ МИ ТРО ВА, дво -
и по со бан, ра ђе но ку -
па ти ло, ЦГ, V,
36.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (248815)

ИВЕ КУР ЈАЧ КОГ,
дво ри шни, 50 м2,
дво со бан, 11.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(248815)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 24.500. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.  (248816)

ТЕ СЛА, ве ћи дво со -
бан, ВП, ЦГ, 62 м2,
до бар, 33.500.
(49),„Му станг”,
069/226-66-58.
(248816)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, I, TA, уре дан,
29.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58.  (248816)

КО ТЕЖ 2, Ки кинд -
ска, дво со бан, 58 м2,
при зе мље, 29.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(248816)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, 55 м2,
ста ри Та миш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(248837)

СТРО ГИ цен тар, по -
вољ но, Ле њи но ва, 55
м2, ЦГ, 4/5. Пра зан,
усе љив, 33.900.  Вла -
сни штво. 
061/324-40-85.
(248830)

ЈЕД НО СО БАН, нов,
18.500, до го вор, но -
ва Ми са, вла сник.
063/304-222.
(248832)

МИ СА, пот кро вље,
100 м2, са свим при -
кључ ци ма, си ва фа -
за, укњи же но.
065/333-55-25.
(248840)

ХИТ НО про да јем два
ста на, до го вор.
Л064/130-27-34.
(248841)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, 32 м2, пр ви
спрат, ТА, 20.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(248865)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен, 33.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(248865)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру -
ги спрат, но ви ја
град ња, 43.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(248865)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 65 м2, IV, лифт,
ЦГ, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
39 м2, при зе мље, ЦГ,
19.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248865)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
59 м2, V, ЦГ,  без
ула га ња, усе љив,
33.000, до го вор.
(336),  „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (248870)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
68 м2, III, ЦГ, 50.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(248870)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, 60 м2, но во -
град ња, III, ЕГ, пот -
пу но опре мљен,
35.000. (336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951.
(248870)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62 м2, III, ЦГ, ре но -
ви ран, 35.000. (336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951.
(248870)

КО ТЕЖ 2, гар со ње -
ра, 22 м2, IV , ЦГ,
лифт, усе љи ва,
16.000, до го -
вор.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951.  (248870)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, гар со -
ње ра, 25 м2, I, TA,
усе љи ва, 16.000, до -
го вор. (336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951.
(248870)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, до го -
вор; Ко теж 2, 2.0,
29.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(248869)

СО ДА РА, 28, ЦГ,
19.000; јед но и по со -
бан, 37, ТА, 22.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. 
(24886)

ТЕ СЛА, двособан, 49
м2, 26.000; дво со бан,
53 м2, 27.000.  (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(248850)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 м2, ТА,
26.000; дво со бан, 53
м2, 21.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (248850)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 43 м2, 23.000;
дво и по со бан, 65 м2,
38.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (248850)

СТАНОВИ
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ЦЕН ТАР, дво со бан,
51 м2, дру ги спрат,
ТА, 33.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (248850)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, ТА, при зе мље,
дво ри ште, 22.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248850)

МИ СА, дво со бан, 46
м2, 24.500; јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248157)

МИ СА, дво со бан, 46
м2, 24.500; јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248157)

КО ТЕЖ 2, дво со бан
60 м2, лифт, ЦГ,
35.000; дво со бан, 58
м2, 29.5000. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(248157)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ВП, сре ђен, 51 м2,
ТА, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489,
063/800-44-30.
(248873)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, III, 58 м2, ТА,
22.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)

НА ПРО ДА ЈУ стан 36
м2, Мар ка Ку ли ћа
32/4. 062/858-33-47.
(248857)

ВЕ ЛИ КИ из бор ста -
но ва, све струк ту ре,
све ло ка ци је. „Го ца
013”, 063/899-77-00.
(248885)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Вла хо -
ви ћа, 37.000 евра.
064/305-92-00.
(248425)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, дво со бан, 38
м2, од мах усе љив.
Тел. 063/891-25-70.
(248880)

ПРО ДА ЈЕ МО или ме -
ња мо за Пан че во
стан у Цре па ји.
061/721-54-11.
(248890)

СТА НО ВИ и ку ће на
свим ло ка ци ја ма.
Аген ци ја (300), „Ћур -
чић”, 063/803-10-52,
362-816. (248913)

МЕ ЊАМ јед но со бан
стан и гар со ње ру за
ве ћи у цен тру.
062/208-828.
(248921)

ПРО ДА ЈЕМ стан,
цен тар Стре ли шта,
38 м2, ЦГ, вла сник.
063/161-95-53.
(248923)

СТАН, 85 м2, но ва
Ми са, про да јем.
064/272-594,
063/225-928.
(248924)

ПРО ДА ЈЕМ сре ђе ну
гар со ње ру на но вој
Ми си, вла сник, до го -
вор. 064/с665-86-51.
(248928)

СА МАЧ КИ хо тел,
гар со ње ра 18 м2, ЦГ,
при зе мље, 12.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (248873)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 35 м2, ЦГ,
22.000.  (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)

ТЕ СЛА, дво со бан
стан, I спрат, ЦГ, 53
м2, ве ли ка те ра са,
по друм. 062/112-32-
80. (248444)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
ЦГ, III, 32 м2,
23.5000. (069), „Стан
плус”, 063771-75-96.
(248948)

ДО ЊИ ГРАД, дво и -
по со бан, 58 м2, ЕГ,
при зе мље, 22.000.
(069), „Стан плус”,
063771-75-96.
(248948)

СТАН, ду плекс, но во -
град ња од гра ђе вин -
ске фир ме, ЦГ, те ра -
са, пар кинг. 
069/822-48-24.
(248949)

СТАН, дво и по со бан,
Те сла, но во град ња,
усе љив, те ра са, гас.
069/822-48-24.
(248949)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
ВП, 20.000; дво со -
бан, III, 26.000;
Стре ли ште, леп тро -
со бан, 42.500. 
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(248962)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, 31.000; дво и по -
со бан, II, 40.500;
тро со бан, I и III, до -
го вор. 
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(248962)

СО ДА РА, вој не дво и -
по со бан, 36.500; Ж.
Зре ња ни на, дво и по -
со бан за сре ђи ва ње,
31.000. „Лајф,
061/662-91-48. (248)

ПРО ДА ЈЕМ укњи жен
стан од 49 м2,у цен -
тру гра да. 060/636-
01-26. (248960)

СО ДА РА, јед но со -
бан, 35 м2, VI ЦГ,
22.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)

ДВО СО БАН, Стре ли -
ште, VI, 55, 29.500;
Со да ра, III, 56,
28.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. 

МАР ГИ ТА, јед но со -
бан, нов, ПР, 16.500;
Ми са, два ста на, са -
мо 33.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. 

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, III, 17.800; Те сла,
II, 23.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. 

КО ТЕЖ, 48 м2, лифт,
24.500; цен тар, I, 34,
26.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. 

ТРО СО БАН, цен тар,
II, ЕГ, 78. 42.500; Ко -
теж, II, ЦГ, 74, до го -
вор, Пе пе ља ре, I,
23.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. 
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КУ ПУ ЈЕМ тро со бан
стан без по сред ни ка.
Ко теж 1 и 2, Те сла,
цен тар. 063/873-03-
60. (248327)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла
не крет ни не”, по тре -
бан тро со бан стан на
Те сли. 
064/668-89-15.
(248749)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-
74. (248865)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис -
пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248850)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у ку -
ћи, Ја буч ки пут, де -
ли мич но на ме штен,
де по зит, вла сник.
Тел. 063/606-270
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у ку ћи, Стре ли -
ште, не нам штен. Зва -
ти по сле 17 са ти.
063/811-82-54 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан пра зан,  Ко па о -
нич ка 23, но ва Ми са.
063/655-353. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, ТА гре ја ње, код
„Ави ва”. Тел.
063/806-00-01.
(248720)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ми си.
064/234-15-21. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу.
061/252-89-96.
(247958)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на ста рој Ми си.
Тел. 061/268-78-72,
064/444-38-21.
(248625)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра, Те сла, ТА пећ,
ка блов ска, 80 евра.
061/185-17-08.
(248610)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу уче ни ци или
сту дент ки њи, 
Ко теж 2. 
064/908-02-94, 
318-321. (248711)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
у цен тру, сам ци ма.
Зва ти по сле 14 са ти.
064/224-61-88.
(248718)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен -
тру, на ме штен, при -
зе мље, ми ран, 60 м2,
150 евра плус де по -
зит. 063/712-62-84.
(248672)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа,
на ме штен. 
063/841-16-27.
(248648)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, Со да ра, 46 м2,
не на ме штен, III
спрат, ЦГ, лифт, 
100 евра. Тел.
064/851-66-82,
060/557-68-22.
(248668)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен стан на
Ми си, ТА гре ја ње.
061/295-16-33.
(248611)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам цу
или са ми ци, упо тре -
ба ку хи ње и ку па ти -
ла. 065/803-53-29.
(248706

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни стан за
5.000 ди на ра, по се -
бан улаз, шу па, дво -
ри ште, за дво је или
јед ну осо бу у Стар че -
ву, глав ни пут.
064/058-59-96.
(248700)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у Са мач -
ком, сам цу или са ми -
ци. 060/519-11-14.
(248699)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, бли зу
„Авив пар ка”, ТА.
Тел. 063/722-38-09.
(248442)

БЕС ПЛАТ НО со бу и
ку хи њу, ку па ти ло, из -
да јем ста нар ки у
Ива но ву. 
064/372-94-71.
(248946)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру 
на Со да ри, 
ско ро ре но ви ра ну,
све но во. 
061/273-10-45.
(248947)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 45
м2, ТА, Ул. Ца ра Ду -
ша на 57, 100 евра.
063/341-821.
(248961)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 1, 50 м2, на ме -
штен. 065/665-75-10.
(248966)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но -
вој Ми си, 100 м2, 
120 евра. 
063/153-70-99.
(248957)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на
но вој Ми си, по лу су -
те рен, ТА гре ја ње.
063/839-56-81. (248)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у ку ћи, цен тар,
сре ђен, цен трал но
гре ја ње. 062/296-24-
47. (248807)

НА МЕ ШТЕН јед но со -
бан + јед но и по со бан,
но во град ња, дво ри -
ште, 80 евра, код Хо -
те ла „Та миш”.
064/122-48-07. (248)

ИЗ ДА ЈЕМ два ста на,
по лу на ме штен ве ћи и
ма њи. 064/137-47-
89. (248829)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
пра зан стан, Те сла,
38 м2, без гре ја ња.
064/426-27-09,
064/238-09-46.
(248833)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со -
бан на Со да ри са те -
ле фо ном, цен трал -
ним гре ја њем.
060/151-23-55.
(248834)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, пра зан, ку ћа,
Стре ли ште. Тел. 311-
071, 064/584-25-35.
(248730)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, ЦГ, на ме -
штен, по вољ но.
064/399-27-16.
(248731)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за
рад ни ке, сам це.
064/305-73-01.
(248733)

ДВО СО БАН стан,
пар но гре ја ње, 55 м2,
за из да ва ње.
064/058-60-13.
(248752)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН
јед но и по со бан стан,
Ко теж 1, ре но ви ран,
130 евра. 301-165.
(248776)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН
јед но и по со бан стан,
згра да + јед но и по со -
бан дво ри шни на ме -
штен + гар со ње ра.
Стре ли ште.
064/218-83-45.
(248764)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан на Ми си,
без гре ја ња. 064/274-
00-63, 013/371-077.
(248771)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
27 м2, на Те сли, на -
ме ште на, ЦГ.
063/617-421.
(248772)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
у цен тру. 064/813-
03-97. (248786)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен дво ри шни, цен -
тар, за јед ну осо бу,
за по сле ни, сту ден ти,
уче ни ци. 063/124-10-
18. (248790)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну
гар со ње ру на Те сли,
ЦГ, 80 евра. 063/804-
12-72. (248869)

СТАР ЧЕ ВО, из да јем
дво со бан стан. 632-
046, 064/198-29-37.
(2488873)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки на -
ме штен јед но со бан
стан у ку ћи, ТА,
Стре ли ште. 061/202-
29-69. (248854)
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ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, цен тар, I, ЦГ.
062/504-504.
(248885)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан и гар со ње ру,
на ме ште но, ТА, за се -
бан улаз, цен тар.
061/131-79-04.
(248883)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, Те -
сла, ВП, ЦГ, ка блов -
ска. 064/279-74-80.
(248877)

ТЕ СЛА, из да јем стан,
згра да, 40 м2, ТА, на -
ме штен, бли зи на
„Ави ва”, мо гу и фир -
ме. 063/840-69-77.
(и)

СТУ ДЕН ТИ МА из да -
јем на ме штен стан,
код Сто ма то ло шког
фа кул те та. 063/864-
07-97. (248898)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме -
штен стан, но ва Ми -
са. 065/372-52-50.
(248914)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан на Те -
сли. 060/651-25-55.
(248931)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2

у цен тру Стре ли шта.
064/267-71-74.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2

у цен тру Стре ли шта.
064/267-71-74.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка -
ла, Ја буч ки пут, 170
м2 и 70 м2. 063/759-
12-47.  (245301)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин-
ха лу, 200 м2, ста ра
Ми са. 063/301-653.
(247431)

ПРО ДА ЈЕМ обје кат
за сме штај, 500 м2, у
цен тру и по слов но-
стам бе ни, згра ду
1.620 м2. 060/312-90-
00. (248707)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Пан че ву, Не ма њи на
8, 26 м2. 064/184-87-
50. (248644)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 40 м2, са кан -
це ла риј ским на ме -
шта јем, пар кинг.
063/712-62-84.
(248672)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Пан че ву, Ње го ше ва 2
(пре ко пу та „Хе до ни -
ста”), 15 м2. 064/184-
87-50. (248644)

КИ ОСК на про да ју,
Ау то бу ска ста ни ца,
по вољ но. 063/879-
03-55. (248758)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле од
24 и 7 м2, у цен тру.
064/267-72-17.
(248784)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка -
ла, цен тар, по год но
за пе ка ру. 064/224-
16-66. (248791)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, из -
да јем ло кал 45 м2 +
три га ра жна ме ста.
Но во. Тел. 060/152-
87-70. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 40 м2, ТЦ
Змај Јо ви на, пр ви до
Ње го ше ве ули це.
069/535-20-00,
064/124-57-02.
(248823)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 38
м2, код Зе ле не пи ја -
це. 060/351-03-56.
(248798)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 50
м2, у но вој згра ди,
Мо ше Пи ја де 61-б.
064/841-59-31.
(248828)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла
у цен тру, је дан опре -
мљен са лон ле по те.
064/286-86-72.
(248908)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
из да јем ло кал, 16 м2,
нов. 064/959-98-83,
065/966-66-61.
(248945)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб не рад ни це и
во зач. До ћи лич но
по сле 17 са ти.

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це за рад на
ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма.
064/042-99-92. 

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
стор и рад ни це за
па ла чин ке. До ћи
лич но.
(248490)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ
„Scan Auto” по тре -
бан ау то-ме ха ни чар
са ис ку ством.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(248459)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на ши ва ћим
ма ши на ма. 
069/238-07-65.
(248297)

СТО ЛАР СКА ра ди о -
ни ца „На ме штај Ко -
мо ви”, са се ди штем
на Пан че вач ком пу -
ту, 6 км од Пан че ва
по тре бан сто лар-
мон та жер. 
064/128-88-80, 
info@komovi.rs
(248306)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством у ра ду
са мо тор ним 
те сте ра ма. 
064/648-24-51.
(248111)

ПО ТРЕ БАН рад ник
са ис ку ством у ра ду
са ба ге ром и во зач
ки пер ка ми о на.
064/648-24-51.
(248311)

СА ЛО НУ у цен тру
Пан че ва по тре бан
фри зер са ис ку ством,
усло ви од лич ни.
065/555-54-44.
(248181)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
у Пе ка ри. 062/404-
144. (248621)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу -
би чић” по треб ни са -
мо стал ни мај сто ри,
ау то-ме ха ни ча ри,
уче ни ци. 013/344-
011, 063/372-231.
(246884)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ
по треб не рад ни це у
ку хи њи и шал те ру.
Ло кал у цен тру.
063/834-88-10.
(248690)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не  рад ни це у
ку хи њи и шал те ру.
Ло кал у Бра ће Јо ва -
но вић. 063/897-55-
05. (248690)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Б
ка те го ри је за пре воз
пе ци ва, пут обез бе -
ђен. 060/864-07-71.
(248694)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством у ра ду
са мо тор ним те сте -
ра ма и ви ше зи да ра
и те са ра. 
064/648-24-51.
(248692)

ПО ТРЕ БАН ау то-ме -
ха ни чар са ис ку -
ством за те рет на во -
зи ла. 064/648-24-51.
(248692)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба -
ри це ка феу „Pacifi-
co”. 061/519-05-77.
(248696)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад на ре цеп ци ји.
Услов по зна ва ње ен -
гле ског је зи ка, ста ро -
сти до 30 го ди на.
060/043-52-98.
(248705)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на,
од го вор на, љу ба зна,
ди пло ми ра на не го ва -
те љи ца, ме ди цин ска
се стра за рад са ста -
рим осо ба ма.
063/801-56-63.
(248742)

ПО ТРЕ БАН вул ка ни -
зер са ви ше го ди -
шњим ис ку ством. 
Yu-Niki. 
062/309-370.
(248738)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за ши ве ње на ин ду -
стриј ским ма ши на -
ма, на ду же.
064/062-22-79.
(248713)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца у Стар че ву,
стан обез бе ђен +
днев ни ца 1.000 ди на -
ра. 063/555-770.
(248792)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством, за рад
у ме са ри и ку хи њи.
„На да Пан” д.о.о.
Ме са ра „Ђе ра”, Пан -
че во, Зе ле на пи ја ца,
ла ме ла 2, ло кал 6,
063/470-009.
(248817)

ПО ТРЕБ НИ: ад ми ни -
стра тив ни рад ник,
рад ник у про из вод -
њи, спре ма чи ца. CV
сла ти на mail: 
pekarasmiljanic@mts.rs
или до не ти на адре -
су: Ул. Иве Кур јач ког
87 (248806)

ПЕ КАР, рад пре под -
не, хлеб, пе ци во,
про да ва чи ца, дру га
сме на. 064/120-09-
42. (248842)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
де вој ка за рад у слот
клу бу „Kentucky”.
064/474-74-47.
(248861)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством у ау то-
пе ри ни ци „Би бац”.
066/001-050,
063/329-464.
(248874)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством у пе ка -
ри. 061/631-99-26.
(248848)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у рад њи са ис -
ку ством. Pro Trade,
063/572-023.
(248886)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
на ен дле ри ци са ис -
ку ством. 061/721-54-
11. (248904)

ПО ТРЕ БАН рад ник у
пе ка ри из Стар че ва
са Б ка те го ри јом.
063/835-08-48.
(248909)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у Ме са ри.
063/362-427.
(248930)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
и рад ник за рад на
бен зин ској пум пи у
Пан че ву. 351-601.
(248943)

ТРА ЖЕ се ку вар/иц а
са ис ку ством за рад у
са ли за про сла ве.
069/822-48-23.
(248949)

ПЕ КА РИ по треб на
про да ва чи ца. Тел.
063/193-75-30.
(248954)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по -
тре бан по моћ ни рад -
ник, 25-40 го ди на,
по се до ва ње Б ка те го -
ри је, са или без ис ку -
ства. 061/286-34-75.
(248955)

ШЉУ НАК пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим и ве ли ким ки -
пе ром. 064/664-85-
31, 013/342-338.
(СМС) 

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се -
стре, да ва ње те ра пи -
је, ку па ње и не га бо -
ле сни ка. 063/737-59-
60. (247995)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу -
јем/по пра вљам.
063/882-25-09.
(248518)

ВР ШИ МО услу жно
кла ње пи ли ћа са пре -
во зом. Тел.
064/1565-15-53, 362-
076. (248531)

КОМ БИ ЈЕМ пре во -
зим ро бу, ства ри, се -
лид бе и све оста ло,
нај по вољ ни је.
065/361-13-13.
(248800)

СЕР ВИС ро лет ни, ро -
ло-ко мар ни ка, АЛУ и
ПВЦ сто ла ри је, за ме -
на гурт ни и ста ка ла.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(248301)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(248287)

СРП СКИ је зик, ча со -
ви – основ ци/сред -
њо школ ци, ис ку сна
про фе сор ка, по вољ -
но. Ми са. 064/322-
46-79. (248265)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча -
со ви (основ ци, сред -
њо школ ци). Ис ку сна
ди пло ми ра на про фе -
сор ка ма те ма ти ке.
По вољ но, успе шно,
цен тар. 343-370.
(248630)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(246610)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је, 120 л,
са пре во зом и мон та -
жом. 063/315-381.
(248652)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње, кро -
во ва, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де, кре че ње.
По вољ но. 
063/865-80-49.
(248336)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви
свим уз ра сти ма. Пре -
во ди, при пре ме за
по ла га ње свих ни воа.
061/656-04-04, 352-
892. (248636)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об -
ра де око про зо ра,
ком плет не адап та ци -
је. 063/893-39-94.
(248647)

ПО ПРАВ КА, сто ла -
ри ја, бра ва ри ја, са -
ни та ри је, мон та жа,
бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74.
(248651)

ПАР КЕТ, хо бло ва ње,
фу го ва ње и ла ки ра -
ње. Ду го го ди шње ис -
ку ство. По вољ но.
064/190-96-74.
(248666)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње, 10 евра
дан, по зо ви те.
064/235-08-15.
(248703)

ПРЕ ВОЗ ро бе и ства -
сри, се лид бе ком би -
јем. Јо ца. 
061/616-27-87.
(248714)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. 
Алек сан дар.
064/157-20-03.
(247814)

ТВ  и са те лит ске ан -
те не, мон та жа, ди ги -
та ли за ци ја ва шег ТВ-
а и ан те на плус 
и IPTV.
064/866-20-70.
(248715)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 
063/318-780.
(2148745)

ВА СИ ТА ЧИ ЦА и учи -
те љи ца, са ис ку -
ством, пру жа услу ге
чу ва ње, не ге, обра зо -
ва ња де це. 
061/654-44-42.
(248712)
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МА ДЕ РО ТЕ РА ПИ ЈА,
ан ти це лу лит ма са жа,
пр ви трет ман гра тис.
060/650-51-20.
(248761)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, тер мо и зо ла ци -
ја пот кро вља, мо ле -
рај, ма те ри јал.
060/131-81-70.
2487549

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, гипс, ам стронг,
тер мо и зо ла ци ја ку -
па ти ла, фа са де, ма -
те ри јал. 060/131-81-
70. (248754)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рој,
мон та жа, са ни та ри је,
од гу ше ња. 063/382-
394. (248769)

СВЕ вр сте, се лид бе,
чи стим  та ва не, по -
дру ме, дво ри шта, по -
вољ но. 061/627-07-
31. (248782)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(248787)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(248821)

МЕ ЊАМ пе ле не, не -
гу јем ста ре осо бе,
спре мам по ку ћи.
Тел. 061/660-31-84.
(248809)

ЧИ СТИМ и пре во зим
шут, чи стим по дру -
ме, та ва не, ру шим
ста ре објек те, по вољ -
но. Злат ко, 063/196-
54-56, 061144-82-80.
(248827)

ВР ШИМ се лид бе са
рад ни ци ма, ту ра
1.000 ди на ра. Злат -
ко. 063/196-54-56,
061144-82-80.
(248827)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(248858)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз -
ра сти ма, до ла зим,
јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (248868)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(248844)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, де мит фа са де,
по вољ но, пен зи о не -
ри ма по пуст, про ве -
ри те. 061/626-54-06.
(248879)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи -
зи ка, хе ми ја, ме ха -
ни ка, ча со ви. Тел.
251-19-81, 063/852-
22-43. (248895)

ЖЕ НА, 54 го ди не, чу -
ва ла би ста ри је осо -
бе или брач ни пар.
069/135-19-63, ис -
кљу чи во град.
(248900)

ЧУ ВА ЛА бих де цу,
сва ко днев но, по по -
тре би, по у зда на, по -
ро дич на, стр пљи ва,
са ис ку ством.
063/836-76-22.
(248901)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та.
064/341-79-60.
(248844)

ОЗБИЉ НА же на ра -
ди ла би, не го ва ла би
ста ри је осо бе, по -
крет не и не по крет не.
965/624-76-23.
(248928)

ЧИ СТИМ по дру ме,
кро во ве, од воз ра -
зног от па да и шу та,
ујед но вр ши мо се -
лид бе. 061/301-64-
94, 013/366-641.
(248956)

СЕ ЛИ БЕ, ком би пре -
воз, услу ге. 065/665-
75-10. (248966)

ДУ БИН СКО пра ње
ме бли ра ног на ме -
шта ја, те пих сер вис.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(248958)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 
013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(245359)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви,
гипс, ла ми нат, по -
вољ но, про ве ри те.
061/141-38-02,
062/832-36-45.
(248879)

КИ ПЕР пре воз до два
ку би ка, пе сак, шљу -
нак, шут, 1.300 ди на -
ра. 062/355-154.
(247875)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 
063/246-368.
(248172)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(248153) 

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(247504)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051. 

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ЦО 2 апа ра та, ау то-
кљу че ва, ре монт аку
бу ши ли ца. 
063/800-01-96.
(248607)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
су до пе ре, адап та ци -
је, по прав ке, за ме на.
013/331-657,
064/495-71-59,
063/777-18-21.
(248645)

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он -
ски ком би пре воз,
еки па рад ни ка, од во -
зи мо не по треб не
ства ри. 
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34.
(248689)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске
ске ле, ме тал не под у -
пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 
064/351-11-73.
(248701)

КРО ВО ВИ, пре прав -
ке, пра вље ње но вих,
тер мо и хи дро и зо ла -
ци ја кро во ва. По во -
љан ма те ри јал, до го -
вор. 064/929-19-46.
(248711)

ЛИ МАР СКИ ра до ви,
из ра да, мон та жа,
пре прав ке ли ма ри је,
кро во по кри вач ки ра -
до ви. Нај јеф ти ни је.
064/929-19-46.
(248711)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(248709)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти -
ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де
и ка на ли за ци је. Од
0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(248709)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-
24, сва ког да на и не -
де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо -
гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (248737)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(248737)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре -
ла ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(248737)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com
(248737)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди -
на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по -
вољ ни је. Иван.
063/107-78-66.
(248094)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и
ка ми о ном, про фе си -
о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван.
063/107-78-66.
(248737)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(248763)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)

МАР КИ ЗА, ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, хар мо-вра та,
уград ња и по прав ка.
013/352-967,
065/886-85-95,
063/886-85-95.
(248864)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен -
де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 
063/816-20-98,
013/351-498.
(248768)
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телефон:013/301-150



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ

СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем
СМС-а на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО
ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету
и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво
на благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа
неопходно приложити доказ о власништву или потписати
одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с
горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању
или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити
стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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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.

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

НАФТ НА ИН ДУ СТРИ ЈА СР БИ ЈЕ А.Д. 

ул. На род ног фрон та бр.12

21000 Но ви Сад

Ре пу бли ка Ср би ја

Нафт на ин ду стри ја Ср би је (НИС) а.д. Но ви Сад

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о одр жа ва њу отво ре не Аук ци је А-048 за про да ју не по крет но сти

Вр сте не по крет но сти:

·     БС Јаг њи ло;

·     По слов ни про стор у Ни шу;

·     Ре сто ран у Ки кин ди;

·     Сто ва ри ште у Мла де нов цу;

·     Ком плекс ТНГ Зре ња нин;

·     Сто ва ри ште у Пан че ву;

·     Сто ва ри ште у Кра гу јев цу;

·     БС Га џин Хан;

·     Стан на Но вом Бе о гра ду;

·     Зе мљи ште у Мо сни.

Да тум и вре ме за вр шет ка при је ма по ну да са це ном: 20.10. 2017. го ди не до 12 са ти.

Да тум, вре ме и ме сто одр жа ва ња аук ци је: 27.10.2017. го ди не у 11 са ти, адре са: НИС а.д. Но ви Сад,

На род ног Фрон та 12, 21 000 Но ви Сад, VIII спрат, кан це ла ри ја бр. 018.

Зах те ве за уче шће на аук ци ји и по ну де са це ном до ста ви ти у одво је ним ко вер та ма на адре су: Ми -

лен ти ја По по ви ћа 1, 11070 Но ви Бе о град (Пи сар ни ца, со ба 14, са на зна ком „За Сек тор тен дер ских по -

сту па ка”, „Аук ци ја за про да ју не по крет но сти. По вер љи во. Не отва ра ти пре одр жа ва ња аук ци је”).

Кон такт осо бе: Би ља на Ми ћо вић, те ле фон 064/888-27-42 и Је ле на Но во вић, те ле фон 064/888-23-44;

Елек трон ска по шта: aukcije@nis.eu

Де таљ ни је ин фор ма ци је мо гу се про на ћи на сај ту ком па ни је www.nis.eu , на лин ку Тен де ри-Аук -

ци је.

      У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу

и из град њи („Слу жбе ни Гла сник РС” бр. 72/09, 81/09-

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-

УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

      

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА  УР БА НИ ЗАМ,ГРА ЂЕ ВИН СКЕ, 

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ И СА О БРА ЋАЈ

ОГЛА ША ВА 
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

      УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ -

СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКА РАЗ РА ДА ЛО КА ЦИ ЈЕ

ЗА ПЛА НИ РА НУ ИЗ ГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА БР. 1,2,3

НА КАТ. ПАР ЦЕ ЛА МА БР. 7583/5, 7583/6, 7583/7,

7583/8, 7584/8 И  7584/9 КО ДО ЛО ВО  у ули ци ВР -

ШАЧ КИ ПУТ У ДО ЛО ВУ,  из ра ђен од стра не ДОО за

ар хи тек ту ру и ур ба ни зам „BLOCKART” Пан че во,

под бро јем УП-111/17, за ин ве сти то ра „GRANEX-

PORT” DOO ПАН ЧЕ ВО, ЛУ КА ДУ НАВ БР. 5, ПАН -

ЧЕ ВО

      

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат (из град ња по слов -

них обје ка та у функ ци ји по љо при вре де) мо же се из вр -

ши ти у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра -

ља Пе тра I бр. 2 - 4 у Пан че ву, на огла сној та бли  у хо -

лу на VI спра ту у Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе -

вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и  са о бра ћај.

Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав ној пре зен та ци ји

на ве де ног ур ба ни стич ког про јек та мо же те до би ти на

те ле фон 013/308-905, кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од

10 до 13 са ти, у пе ри о ду тра ја ња пре зен та ци је – 7 (се -

дам) да на по чев од 06. ок то бра 2017. го ди не.

      

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког    про јек та за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је у пи са ном об ли ку

пре ко услу жног цен тра Град ске упра ве гра да Пан че ва,

Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-

ко му нал не по сло ве и са о бра ћај , Трг кра ља Пе тра I

бр. 2 – 4, у Пан че ву. 

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA

OBAVEŠTENJE

Obaveštava se javnost da za projekat distributivnog ga-

sovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje nase-

ljenog mesta Kovačica sa korisničkim gasovodnim pri-

ključcima na lokaciji, ulice naseljenog mesta Kovačica,

na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima : 8668,

3514, 3516, 3510, 3509, 3584, 3583, 3507, 3572, 3615,

7130/13, 3609, 3610, 3611, 3612, 3606, 3599/2, 3599/1,

3598/1, 3515, 3598/2, 3517, 3604, 3601, 3605, 3603,

3600, 3597, 3596, 3551, 3552, 3549, 3547, 3546, 3545,

3542, 3543, 1029, 3544, 3518, 3519, 3520, 3521, 3608/1,

3512, 3588, 3607, 3593, 3594, 3595, 3556, 3555, 3522,

3554, 3592, 3557, 3558, 3539, 3540, 1062, 3541, 3513,

3523, 3589, 3590, 3591, 3560, 3559, 3538, 3537, 3524,

3587, 3508, 3586, 3585, 3561, 3562, 3563, 3535, 3536,

3525, 3581, 3582, 3577, 3579, 3578, 3574, 3564, 3533,

3526, 387/1, 526, 3571, 3566, 3570, 3530/2, 3569, 3568,

3505, 3529/2, 3532, 3527, 3506, 3502, 3503/1, 3504,

3503/2, 3530/1 K.O. Kovačica, na teritoriji Opštine Ko-

vačica, nosioca projekta JP „SRBIJAGAS”

(MB:20084600; PIB: 104056656) iz Novog Sada, Narod-

nog fronta br. 12., nije potrebna procena uticaja na ži-

votnu sredinu.

      Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv

ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja

ovog obaveštenja  u sredstvima javnog informisanja, pre-

ko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske upra-

ve - Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu de-

latnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko-pravne i inspekcijske poslove.

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(248770)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ
пред у зе ћу Still-Neet
по треб ни гра ђе вин -
ски мај сто ри са ис ку -
ством, свих про фи ла,
при ја ва, ре дов на 
пла та... 013/333-311.
(248795)

СВЕ гра ђе вин ске ра -
до ве ра ди мо ква ли -
тет но, по вољ но, зи да -
ње, бе то ни ра ња, по -
прав ка ста рих/но вих
кро во ва, фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89.
(2487999)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не -
по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-
55-55. (248803)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 
065/334-23-38.
(248831)

УСЛУГЕ
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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

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим

рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ДОО „ДУНАВ” ИВАНОВО

расписује конкурс за радно место:

• РУКОВАОЦ ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА

– ТРАКТОРИСТА

– 2 (два) извршиоца

– пожељно радно искуство

Пријаве можете слати на адресу: Зетска 2, 26000 Пан-

чево или email на адресу:  dunavad@yahoo-com

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та ХИП „Пе тро хе ми ја” а. д. Пан че -

во, Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82 из Пан че ва, под -

нео je зах тев за да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про -

це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон -

струк ци ја ре зер во а ра ТК – 1101А, скла ди ште при мар -

ног бен зи на, у фа бри ци Ети лен у ком плек су „ХИП Пе -

тро хе ми ја’’, на к.п бр. 15993 КО Пан че во.

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та

мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти, у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

и у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра да Пан че ва, ули -

ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 27. 10. 2017. го ди не.

За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на јав ност

мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и ми шље -

ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на адре су

Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 30. 10.

2017. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 12 са ти.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до не том ре ше њу о не при сту па њу из ра ди сту ди је

о про це ни ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну

     По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, да на 02. 10. 2017. го ди не, до нео је

ре ше ње о не при сту па њу из ра ди сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк -

ци ја ре зер во а ра ФБ - 1109 у Бло ку 11, у скло пу РНП,

на к.п. бр. 3549 КО Вој ло ви ца, но си о ца про јек та НИС

а.д. Но ви Сад из Но вог Са да, ули ца На род ног фрон та

бр. 12.

Ре ше ње о не при сту па њу из ра ди Сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат

мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти, у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39).

За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на до не -

то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог

оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Слу жбе ни Гла сник РС” бр.72/09, 81/09-ис -

прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС,

98/13-УС,132/14 и 145/14) и Пра вил ни ком о са др жи -

ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног

и ур ба ни стич ког пла ни ра ња („Слу жбе ни гла сник РС”

број 64/15)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе -

но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај 

ДО ПУ НА ОГЛА СА  
О ИЗ ЛА ГА ЊУ НА ЈАВ НИ УВИД

СЛЕ ДЕ ЋИХ  ПЛАН СКИХ  ДО КУ МЕН ТА

У огла си ма  из ла га ња на јав ни увид план ских до ку ме -

на та:

      1. На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је за под руч је

се вер не ин ду стриј ско-по слов но-про из вод не зо не у

Пан че ву, и 

      2. На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је за при вред -

ну зо ну –ин ду стри ја по себ не на ме не –про стор на це -

ли на Ин ду стри ја скро ба „Ја бу ка” и фа бри ка сточ не

хра не „Ја бу ка” у на се ље ном ме сту Пан че во

у тра ја њу од 30 да на и то по чев од 08. 09. 2017.го ди не,

ни су на ве де ни да ту ми и ме ста одр жа ва ња јав них пре -

зен та ци ја и јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве за на -

ве де не план ске до ку мен те, те овим пу тем оба ве шта ва -

мо за ин те ре со ва не да ће :

      

      Јав на пре зен та ци ја На цр та на ве де них пла но ва би -

ти одр жа на 11. ок то бра 2017. го ди не – сре да, са по -

чет ком у 12 са ти, у Ма лој са ли згра де Град ске упра -

ве гра да Пан че ва.

      

      Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве, на кон оба вље -

ног јав ног уви да у На цр те на ве де них пла но ва, би ће

одр жа на 17. ок то бра 2017. го ди не, са по чет ком у 13

са ти, у Ма лој са ли згра де Град ске упра ве гра да

Пан че ва.

      

      Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр -

жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће

се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

Дра ги наш

МАР КО ПЕ РАК

1952–2017.

Не мо же се ре чи ма опи са ти наш гу би так, ту га и бол, по -

сле тво је из не над не смр ти.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га РА ДОЈ КА, 

си но ви ГО РАН и ДЕ ЈАН, ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, 

уну ци КРИ СТИ ЈАН, АЛЕК САН ДАР, АЛЕК СА, 

ДА ВИД и МАР КО и сна је ИВА НА и ЈЕ ЛЕ НА
(90/248964)

По след њи по здрав бра ту  Мар ку

МАР КО ПЕ РАК

од бра та ПЕ РЕ с по ро ди цом
(91/248965)

По след њи по здрав 

МАР КУ 

ПЕ РА КУ

1952–2017.

од по ро ди це ДЕ НИЋ

(86/248926)

По след њи по здрав 

МИ ЛУ ТИ НУ

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

1940–2017.

Ку ме, ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти. Био си ве -

ли ки при ја тељ и до бар

чо век.

Тво ји ку мо ви: 

ПА ВЛО ВИЋ 

МИ ЋА и НА ДА

(47/248749)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци -
о но пра ње те пи ха,
бес пла тан пре воз.
066/001-050,
063/329-464.
(248874)

ПЕН ЗИ О НЕ РУ по -
треб на  же на за одр -
жа ва ње ста на. Осло -
бо ђе ња 23, стан 32,
VI спрат. 
065/631-13-45.
(248632)

ИН ВАЛ. ПЕН ЗИ О -
НЕР, 1968, тра жи
сло бод ну же ну слич -
них го ди на ра ди бра -
ка. 065/672-87-01.
(247879)

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕМ
Свет ског да на бор бе
про тив пре до зи ра ња
(31. VIII 2017.) за
про мо тив ни ма те ри -
јал упо тре би ли смо
фо то гра фи ју не дав но
пре ми ну лог су гра ђа -
ни на, на шег при ја те -
ља. Из ви ња ва мо се
чла но ви ма по ро ди це
мла ди ћа, за све не -
при јат но сти ко је су
има ли по во дом јав -
ног об ја вљи ва ња по -
сте ра у не дељ ни ку
„Пан че вац”. Но ва+ 

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, ба зен,
СПА, ин тер нет, ка -
блов ска. 063/719-98-
30.  248382)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра.
По вољ но. 063/709-
44-97. (248663)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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1. ок то бра пре ми нуо је наш во ље ни

ДРА ГИ СТАН КО ВИЋ

1936–2017.
По но сни смо што смо те има ли и не из мер но ту -

жни што смо те из гу би ли.

Оста ју ле пе успо ме не и не из мер на бол.

Тво ја су пру га ЂУР ЂЕВ КА, ћер ке НА ЂА 

и КРИ СТИ НА, уну ка ТЕА и унук ДА РИО
(69/248871)

МИ ХАЈ ЛО 

МИ ХАЉ ЧИЋ

Во ље ни мој бра те те шко

је у ду ши жи ве ти са ми -

сли ма да те бе са на ма

ви ше не ма.

Тво ја СЕ КА

(83/248917)

ЈО ЗЕ ФИ НА ЦИН ЦО ВИЋ

1957–2017.

Не по сто је ре чи ко је би опи са ле пра зни ну на ста лу тво -

јим пре ра ним од ла ском.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Чу вај нас и дај нам сна ге да из др жи мо ову не мер љи ву ту -

гу и бол.

Веч но на ша, веч но тво ји.

Си но ви МОМ ЧИ ЛО и ЉУ БО МИР
(60/

По след њи по здрав дра гој тет ка Ци ци

ЈО ЗЕ ФИ НИ ЦИН ЦО ВИЋ

1957–2017.

од ње не КРИ СТИ НЕ
(61/248838)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ЈО ЗЕ ФИ НИ

ЦИН ЦО ВИЋ

ЦИ ЦИ

од ку ме ДРА ГА НЕ 

ША ШИЋ

(7/2148632)

ЈО ЗЕ ФИ НА ЦИН ЦО ВИЋ

1957–2017.

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци.

Ко ле ге из ана ли тич ке 

кон тро ле ХИП „Азо та ра”

(31/248704)

СТА НИ ЦА 

ГА ВА ДУ ША

За у век ћеш нам би ти у

ср ци ма.

Тво ја БО БА НА 

с по ро ди цом

(52/248778)

Дра га на ша

ДУ ШО

Оста ви ла си се ћа ње ко -

је не бле ди, тра го ве ко -

ји се не бри шу...

Тво је ко ле ги ни це из

РНП: НЕ ЛА, 

СВЕ ТЛА НА, АНУ ЦА 

и БРАН КА

(55/248808)

По след њи по здрав на -

шој дра гој 

ДУ ШИ

Чу ва ће мо успо ме не...

ИВА НА, ЉУ БИ ЦА, 

СА ШКА и СМИ ЉА

(70/248876)

СТА НИ ЦА ГА ВА ДУ ША

1951–2017.

Опро сти, мај ко све та, опро сти, што на ших го ра по жа лих бор, на

ком се, устук сва ко је зло сти, бла же ној те би по ди же двор; пре зри,

не бе сни це, вре ло ми ло сти, што ти зе маљ ски са гре ши створ: Ка јан

ти љу бим пре чи сте ску те, Santa Maria della Salute?

Во ли мо те за у век.

Тво ји ГАВ ЧИ ЋИ

(71/248878)

Мо ја дра га се стра оти шла је у се ћа ње

СТА НИ ЦА ГА ВА ДУ ША

С ту гом и бо лом опро сти ли смо се од Ду ше.

ЉИ ЉА НА, РА ЛЕ, ВИ О ЛЕ ТА 

и ИГОР с по ро ди ца ма

(73/248888)

29. сеп тем бра пре ста ло је да ку ца ср це мо је дра ге се стре

СТА НИ ЦЕ ГА ВА ДУ ШЕ

Би ла је на ша ве ли ка по др шка у све му.

Тво ји: ЈА БЛАН КА и БРА ЦА

(74/248889)

Мно го смо ту жни што смо те из гу би ли, а не из мер но

срећ ни што смо те има ли, дра га на ша

ДУ ШО
ТИ ЈА НА и ИВА НА с по ро ди ца ма

(75/248890)

Мо јој

ДУ ШИ

по след њи по здрав од СЛА ВИ ЦЕ с по ро ди цом

(76/248891)

С по што ва њем

ДУ ШИ

МИ ЛЕ НА, РЕ НА ТА 

и ДАР КО

(77/248892)

ДА НИ ЈЕЛ ПЕР ЧИЋ БУ ЦА

1945–2017.

Наш во ље ни пре ми нуо је  3. ок то бра, али

ће за у век оста ти у на шим ср ци ма.

Оти шао си ти хо и не при мет но, али ни ка -

да не ћеш из на ших ср ца и жи во та. 

Ожа ло шће ни: су пру га АН КА и си но ви 

МИ ЛАН и ДЕ ЈАН с по ро ди ца ма

(88/248950)

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.

Во ље ни наш

МИ ЛЕ

Ти ћеш за нас увек би ти ту.

Тво ји: се стра ВИ ДА, зет

ДРА ГАН, ВЕ СНА 

и АН КИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(65/248847)
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ЛЕВ НА ЈИЋ

ДУ ШАН                 ДА НИ ЦА
2009–2017.                МЛА ДЕ НО ВИЋ

2016–2017.
Ра до вас се се ћа мо и чу ва мо успо ме не.

По ро ди ца
(50/248760)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

СТО ЈАН КА              БРА НИ МИР
1997–2017. 2006–2017.

МИ ЛЕ НА и МИ ЛОШ с по ро ди ца ма
(57/248814)

ДРА ГАН 

ТЕ ШИЋ

3. IX 1960 – 29. VIII 2017.

У су бо ту, 7. ок то бра на -

вр ша ва се че тр де сет ту -

жних да на от ка ко ни си

с на ма. 

По след њи по здрав од

су пру ге МА РИ ЈЕ, си на

ДО БРИ ВО ЈА, сна је 

НЕ ВЕ НЕ, уну ча ди 

ЂОР ЂА и ИРЕ НЕ 

и бра та ГО РА НА 

с по ро ди цом

(84/248920)

По след њи по здрав на шој тет ки

ВИ ШЊИ ЂОР ЂЕ ВИЋ
2. X 1938 – 28. IX 2017.

при ма ба ле ри ни

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји: бра тан ци МИ ЛОШ 

и СТЕ ФАН и бра та ни ца ДУ ШАН КА

с по ро ди цом

(36/248717)

1. ок то бра 2017, у 59. го ди ни, пре ми ну ла је на ша

БИ ЉА НА ЛА ЗИЋ

1959–2017.
Са хра на је оба вље на 3. ок то бра 2017, на Ка то -

лич ком гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг ЖАР КО, син ВЛА ДИ МИР,

ћер ка ТИ ЈА НА, сна ја СНЕ ЖА НА, зет ДАР КО 

и уну чад ВУК, ЛА НА, СО ЊА и ДА НИ ЦА
(28/248698)

С љу ба вљу по след њи по здрав мај ци

БИ ЉА НИ ЛА ЗИЋ

Син ВЛА ДА с по ро ди цом

(29/248678)

По след њи по здрав ма ми

БИ ЉА НИ ЛА ЗИЋ
Мно го ћеш не до ста ја ти...

Ћер ка ТИ ЈА НА с по ро ди цом

(30/248678)

С ту гом смо се опро сти ли од се стре, тет ке и сва сти ке

БИ ЉА НЕ ЛА ЗИЋ
По след њи по здрав од ЛЕ ЛЕ, БЕ БЕ ТА, 

МА РИ НЕ и НА ТА ШЕ с по ро ди цом

(79/248896)

По след њи по здрав

БИ ЉИ

од ко ле ги ни ца 

из „Тр го про дук та” 

ДУ ШАН КЕ, 

ТО МИ СЛАВ КЕ, ЦА ЦЕ,

ЗО РИ ЦЕ и НА ТА ШЕ

(80/248905)

За у век нас је на пу сти ла

на ша при ја

БИ ЉА НА 

ЛА ЗИЋ

Пам ти ће мо је по до бро -

ти и пле ме ни то сти.

МИ ЛЕН КО, КА ТА 

и МИ ЛИ ЦА ЂУ РИЋ

(85/248925)

27. ок то бра 2017, у 63.

го ди ни, пре ми ну ла је

на ша нај дра жа

ЉУ БИ ЦА 

ЈО СИ МОВ

1955–2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пруг 

АР КА ДИ ЈЕ, син ЈО ВАН,

ћер ка ЖЕЉ КА, уну ка

МИ ЛИ ЦА и зет ИВАН

(12/248646)

МАЈ ЧИ ЦЕ
Ан ђе ле наш, во ли мо те нај ви ше на све ту.

Тво ји: ЈО КИ, МИ ЦА и ЖЕЉ КА

(13/248646)

По след њи по здрав на шој дра гој

ЉУ БИ ЦИ ЈО СИ МОВ
од се стре ЈО ВАН КЕ и зе та КР СТЕ

По чи вај у ми ру, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

(14/248640)

БУ БО

Бол ни је у ре чи ма и су -

за ма, не го у ду ши и на -

шим ср ци ма у ко ји ма

ћеш веч но жи ве ти.

Тво је се стри чи не СЕ КА

и ИЋА с по ро ди ца ма

(15/248646)

По след њи по здрав на -

шем дра гом су пру гу,

оцу, де ди и пра де ди

ДУ ША НУ 

МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋУ

1930–2017.

Не до ста ја ћеш нам и би -

ћеш у на шим ми сли ма и

ср ци ма. 

Су пру га ЉУ БА, син

ДРА ГЕ и ћер ка ВЕ РА 

с по ро ди ца ма

(9/248630)

СТЕ ВАН ВИ ТО ЛИЋ

1932–2017.
Хва ла за све и по чи вај у ми ру.

Ко ри сни ци тре ћег спра та Б 2 Пан че во

(21/248658)

25. сеп тем бра пре ми нуо

је наш при ја тељ

СТЕ ВАН 

ВИ ТО ЛИЋ

про фе сор

при ја те љи се би ра ју, а

смрт ни час не, за то су

при ја тељ ства ја ча од

смр ти.

Дра ги Пе ца оти шао је у

не за бо рав.

ЉУ БИ ЦА ПИ ЈЕВ ЧЕ ВИЋ

с по ро ди цом

(78/248893)

26. сеп тем бра 2017. на -

пу сти ла нас је на ша

МИ ЛА 

МИ ЛА НО ВИЋ

1937–2017.

Са хра на је оба вље на 28.

сеп тем бра 2017. на Ка -

то лич ком гро бљу у Пан -

че ву.

Ожа ло шће ни: син 

МИ О ДРАГ, ћер ка 

ЛИ ДИ ЈА, сна ја 

МИ ЛЕ НА, уну ци 

НЕ МА ЊА, ЈО ВА НА, 

ТИ ЈА НА и МАР КО

(33/248715)

По след њи по здрав 

МИ ЛИ 

МИ ЛА НО ВИЋ

од МИ О ДРА ГА, 

МИ ЛЕ НЕ, ТИ ЈА НЕ и

МАР КА МИ ЛА НО ВИ ЋА

(34/ 248716)

По след њи по здрав 

МИ ЛИ 

МИ ЛА НО ВИЋ

од ЛИ ДИ ЈЕ, НЕ МА ЊЕ 

и ЈО ВА НЕ ИЛИЋ

(35/248716)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

МИ ЛИ 

МИ ЛА НО ВИЋ

Ста на ри у Мо рав ској 14

(56/248811)

Из не над ни, бол ни ра -

ста нак од бра та

ЂО КЕ СТА ЈИ ЋА

из Сеф ке ри на

Ожа ло шће ни: се стра

БРАН КА, зет ЈО ВА, 

МИ ЛАН, ЈЕ ЛЕ НА 

и ЗО РАН

(81/24)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

6. ок то бра на вр ша ва се

се дам ту жних го ди на

от ка да ни је с на ма наш

во ље ни

СТАН КО 

МИ ШКО ВИЋ

Не из мер но нам не до -

ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(48/248752)

СЛА ВО МИР

ДО БРИ ЧАН

2014–2017.
9. ок то бра је три го ди не

от ка ко ни си с на ма.

Оста вио си нам да ве чи -

то ту гу је мо за то бом.

Тво ја су пру га 

НЕ ВЕН КА с по ро ди цом

(44/248739)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА 

БО РЕ НО ВИЋ

Шест ме се ци ту ге не

пре ста је.

Тво ја се стра СЕ КА

(67/248059
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Дра ги на ши, не за бо ра вља мо вас

АН ЂИЋ

МИ ЛА ДИН                    МИ О ДРАГ
1938–2011.                                 1945–2012.

По ро ди це АН ЂИЋ из Ива но ва и Пан че ва

(38/248724)

Про шла је го ди на от кад ни је с на ма

АЛЕК САН ДАР СТА МА ТОВ
АЦА

1953–2016.
Се ћа ње не бле ди, љу бав и бол не пре ста ју.
Не по сто је ре чи ко ји ма се мо же опи са ти
твој не ста нак из на ших жи во та. Био си
нам зве зда ко ја сја, ти и да ље на не бу си -
јаш за нас. Во ли мо те и у ср цу чу ва мо.

Тво је: ћер ка АЛЕК САН ДРА 
и су пру га ЦВЕ ТА НА

(40/248727)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДО ЈА ВОР
8. X 2009 – 8. X 2017.

Се ћа ња оста ју веч на.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји
(42/248734)

Про шло је шест ме се ци от ка ко је с на ма

са мо у ср цу и ми сли ма наш во ље ни

ДО БРО САВ УСКО КО ВИЋ

ДО ША
Успо ме ну на ње га ће мо обе ле жи ти 7. ок -

то бра, у 11 са ти, на срп ском пра во слав -

ном гро бљу.

Не до ста јеш нам.

Ту жна ср ца: мај ка ДА РИН КА, су пру га

ЦИ ЦА и ћер ке МИ ЛИ ЦА, НА ТА ША 

и ЈО ВА НА с по ро ди ца ма

(43/248734)

7. ок то бра 2017. на вр -

ша ва се шест ме се ци от -

ка ко ни је с на ма мој

брат

ДО БРО САВ
УСКО КО ВИЋ

ДО ША
С ве ли ки по што ва њем и
ту гом се стра СЛА ВИ ЦА

с по ро ди цом

(39/248726)

У су бо ту, 7. ок то бра, на гро бљу у Ка ча ре ву да је мо го -

ди шњи по мен на шем дра гом

ЈО ВА НУ МИ ЋИ ЋУ
Ње го ви нај ми ли ји

(24/248674)

Се ћа ње на ро ди те ље

ПА ВЛОВ

ДО БРИ ЛА                    ИВАН
1982. 1999.

По ро ди ца
(17/248650)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо

10. ок то бра 2017, у 11 са ти, да ва ти де се то го -

ди шњи по мен на шем дра гом си ну и бра ту

СИ НИ ШИ ЂЕ ЛИ ЋУ СИ КИ ЈУ
10. X 2007  – 10. X 2017.

Про шло је де сет го ди на, али на ша ту га, се -
ћа ње и љу бав пре ма те би не бле ди. Био си у
све му по се бан и чо век ве ли ког ср ца. Во ље н,
по што ван и не за бо ра вљен. По чи вај у ми ру,
не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји: та та СЛА ВЕ, ма ма 
ДРА ГИ ЦА, се стра ДА НИ ЈЕ ЛА, зет ДЕ ЈАН

и НИ НА и ЛУ КА

(53/248780)

Се ћа ње на ро ди те ље

МУР ГАШ

БРАН КО                   ЂУР ЂЕВ КА
1980–2017. 2006–2017.

Са мо вре ме про ла зи, успо ме не оста ју.
Ћер ка ЉИ ЉА НА

(54/248788)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

1951–2017.

С по но сом ће мо те по -

ми ња ти, по до бру пам -

ти ти и увек во ле ти.

Син ДРА ГЕ, снај ка 

ВЕ СНА и унук

ДА НИ ЈЕЛ

(58/248819)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

1951–2017.

Имао си све осо би не ко -

је чи не чо ве ка ве ли ким. 

До бро ту, по ште ње, по -

све ће ност по слу и по ро -

ди ци.

За у век ћу те во ле ти и

ни ка да за бо ра ви ти.

Су пру га ДА НИ ЦА

(59/248819)

10. ок то бра 2017. на вр ша ва се го ди ну да на от ка -

ко ни је с на ма

МИ ЛАН БУ КУР

2016–2017.
С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср ци ма и

чу ва мо  од за бо ра ва.

Тво ји: су пру га СМИ ЉА и син ДУ ШАН
(72/248887)

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

ХУ ЂЕЦ

СЛО БО ДАН КА            ДУ ШАН

2013–2017. 2015–2017.

У ми сли ма и ср цу увек сте са на ма.

Ва ши нај ми ли ји
(66/248855)

У су бо ту, 7. ок то бра

2017, у 12 са ти, да ва ће -

мо че тр де сет да на на -

шој мај ци

ЂУР ЂЕВ КИ

КРА ШИЋ

С нај ве ћом љу ба вљу чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(63/248845)

10. ок то бра на вр ша ва

се че тр де сет да на от ка -

ко ни је с на ма наш

ДУ ШАН 

РА ИЧ КО ВИЋ

1953–2017.
Ни ка да те не ће за бо ра -

ви ти тво ји нај ми ли ји

(68/248862)

2016–2017.

БО РА РА ДОЈ ЧИЋ
Веч но у се ћа њу.

ДРА ГАН, СЕ КА и МА ЈА

(64/248846)

Пет го ди на ни је с на ма

наш во ље ни

БОГ ДАН
ШТР БАН

Ни жу се го ди не ту ге за
то бом. Ни кад пре жа љен
и за бо ра вљен.

Тво ји: су пру га, син 
и ћер ка са сво јим 

по ро ди ца ма

(82/248915)

ЉУ БИ ЦА 

МИ ЛУ ТИ НОВ

1964–2017.

Осам ме се ци не ве ри це,

ту ге и пра зни не.

Ти си то нај ма ње за слу -

жи ла.

ДИ ЈА НА, МИ ЛЕ ВА,

ЖИ ВА и ДАР КО

(26/248680)

Дра ги наш

др АН ТЕ МЕ ЈИЋ

2012–2017.

Био си по се бан и је дин ствен.

Тво ја по ро ди ца
(62/248843)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти.

Син БО РИС, снај ка

ГО ЦА, уну ци БО ЈАН,

МИ ЛОШ и МА ЈА

и пра у нук АЛЕК СА

(87/248940)

У су бо ту, 7. ок то бра 2017. го ди не, да ва ће мо по лу го ди шњи по мен

на шој су пру зи, мај ци и ба ки

ДУ ШИ ЦИ МАН ДИЋ

Су пруг ВО ЈИ СЛАВ и си но ви БРА НИ СЛАВ, МИ РО САВ 

и СИ НИ ША с по ро ди ца ма

(89/ф)

9. ок то бра на вр ша ва ју

се че ти ри го ди не от ка да

нас је на пу стио наш

дра ги

ТРА ЈАН ЂУ ЛА

1953–2013.

из Ба нат ског 

Но вог Се ла

Ожа ло шће на по ро ди ца

(1/248300)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

3. ок то бра 2017. на вр ша ва се де сет го ди на од смр ти

БИ СЕР КЕ ГР ГЕ

Тво ји нај ми ли ји

(2/248616)

ЦР НО ГОР КА

ВЛАЈ НИЋ

Жи виш у на шим ср ци -

ма и успо ме на ма, во ље -

на и не за бо ра вље на.

Не до ста јеш.

ДРА ГАН и ДРА ГА НА 

с по ро ди ца ма

(3/248620)

На вр ша ва се шест ту -

жних ме се ци от ка ко ни -

је с на ма на ша су пру га

и мај ка

РАТ КА 

СТАН КО ВИЋ

По мен и се ћа ње обе ле -

жи ће мо 7. ок то бра

2017. го ди не, у 11.30, у

Стар че ву.

Ни ка да те не ће мо пре -

бо ле ти.

С ту гом и љу ба вљу 

тво ји: су пруг ДУ ШАН,

син НЕ НАД и ћер ка

ЉИ ЉА НА

(4/248626)

Шест ту жних ме се ци

ни си с на ма

РАТ КА 
СТАН КО ВИЋ

С љу ба вљу те но си мо у
на шим ср ци ма и ни кад
те не ће мо за бо ра ви ти.

Зет МИР ЧЕ, се стрић
ИВАН и се стри чи на

МИР ЈА НА

(5/248626)

Го ди ну да на од смр ти

ПЕ РЕ 

БОГ ДА НО ВА

1957–2016.

Увек си у на шем се ћа -

њу.

Брат СРЕ ТЕН 

с по ро ди цом

(6/248627)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

ВРА НЕШ

1977–2017.

Су пру га БОР КА и ћер ка

ОЉА с по ро ди цом

(8/248633)

У су бо ту, 14. ок то бра, у 11 са ти, да ва ће мо го ди -

шњи по мен

КОН СТАН ТИ НУ ВИ ЛО ТИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо те у на шим

ср ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји
(10/248638)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИ ЦО ГРУ БОР

10. X 2003 – 10. X 2017.

С љу ба вљу и по што ва -

њем увек те се се ћа ју.

Су пру га СЕ КА, син 

ГО РАН и ћер ка 

МА РИ ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(11/248643)

СЕ ЋА ЊЕ

ПИЛЦ

ЉУ БО МИР             РАД МИ ЛА
1985.                                     2010.

Успо ме ну на вас но сим и но си ћу као пе чат пле -

ме ни то сти, до бро те и не из мер не љу ба ви. 

Ва ша ЉИ ЉА НА
(16/246848)

По мен по ро ди ци

СУ БО ТИЋ

МИР КО          ДРА ГУ ТИН            МА РА

1977–2017. 2002–2017.                      2008–2017.

Чу ва мо вас од за бо ра ва.

СЕ ЈА, СУ КИ и МА ЈА

(18/248653)

7. ок то бра 2017. да ва ће -

мо го ди шњи по мен на -

шем дра гом

РА ДЕН КУ 

СИ МИ ЋУ

Ни ка да га  не ће 

за бо ра ви ти су пру га 

ЗО РА, ћер ка ДРА ГА НА

и син ЗО РАН 

с по ро ди цом

(19/248665)

7. ок то бра, у 11.30, на

стар че вач ком гро бљу

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен оцу и бра ту

НИ КО ЛИ 

МИЛУ ТИ НО ВИ ЋУ

1941–2017.

Вре ме про ла зи, али не и

се ћа ње на те бе, по чи вај

у веч ном ми ру и спо ко ју.

Ожа ло шће не: ћер ке

ЉИ ЉА НА, ГОР ДА НА 

и ДРА ГА НА 

с по ро ди ца ма 

и брат МАР КО

(20/248456)

МИ ЛАН МАР КОВ

1932–1988.
Веч но у ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(22/248660)

6. ок то бра на вр ша ва ју се три го ди не от кад ни је с на ма

ДРА ГО СЛАВ ЂОР ЂЕ ВИЋ БРА ЦА

С љу ба вљу по ро ди це ЂОР ЂЕ ВИЋ и ЖИ ВА НО ВИЋ

(23/248670)

6. ок то бра да ва ће мо че тр де сет да на

ЖИ ВИ МИ ЛУ ТИ НО ВУ

Оти шао си из не на да и оста вио ве ли ки

траг. 

Ми сли мо на те бе.

Тво ји: се стра БО ЖА НА, зет БА ТА, 

се стри ћи ЛА ЗА и МИ РО СЛАВ

с по ро ди ца ма

(25/248675)

У не де љу, 8. ок то бра

2017. би ће две го ди не

от ка ко ни је с на ма

ДРА ГИ ША 

ПА ВЛОВ ГИ ЛЕ

Се ћа ња на те бе оста ју

веч но.

Су пру га МИ ЛИ ЦА 

и син АЛЕК САН ДАР

(27/248697)

СЕ ЋА ЊЕ

5. X 1977 – 5. X 2017.

МИР КО МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
Увек си с на ма

(32/248708)

По мен на ма дра гој

МЕ ЛА НИ ЈИ ЈО СИ ФО ВИЋ
из Чен те

Дра га те ти це, ни по сле осам на ест го ди на љу бав,

по што ва ње, за хвал ност и ле пе успо ме не на те бе

ни су из бле де ле, ни ти ће.

Но се те у ср цу: СТЕ ВИ ЦА, ЉИ ЉА НА, 

НИ НА и САН ДРА
(37/248719)

ОЛ ГА ПЕ ГАН

рођ. Ма тић

1944–2016.

Веч но си у ср цу тво јих

се ста ра: ДО БРИ ЛЕ, 

РО СЕ и МА РЕ 

из Омо љи це

(45/248741)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ
Про шло је че тр де сет

нај ту жни јих да на у мом

жи во ту от ка да ни си с

на ма. Жи ве ћеш увек у

на шим ми сли ма.

Брат ДО БРЕ и сна ја

БЛА ШКА с по ро ди цом

(46/2487489)

Ше сто го ди шњи по мен

на шем во ље ном су пру -

гу, оцу и де ди

ДРА ГА НУ 

МАР ТИ НО ВУ

4. X 2011 – 2017.

Жи виш у на шим ми сли -

ма и сва ком на шем да ну.

МИ ЛА, СНЕ ЖА 

и МИ ЋА

(49/248756)

5. ок то бра на вр ша ва ју

се две го ди не от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

и не пре жа ље ни

ВЛА ДИ МИР

НО ВА КОВ

Успо ме не на те бе чу ва -

мо у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(51/248762)

8. ок то бра 2017. на вр ша ва се че тр де сет

да на от кад ни је с на ма наш дра ги

БРАН КО ЦВИ ЈАН

Мно го нам не до ста јеш.

Во ле те тво је: МИ ЛЕ НА, ДРА ГА НА 

и ДРА ГИ ЦА

(41/248732)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Иму ни тет вам је осла бљен,
жив ци су вам ис та ње ни, а ви сте
умор ни. Окол но сти вам тре нут но
не иду на ру ку, али ус пе ће те да
за вр ши те за по че те по сло ве уз
по моћ са рад ни ка. Не до но си те
од лу ке на бр зи ну. Не спо ра зу ми с
парт не ром.

Стр пљи вост је кључ на то ком
ове сед ми це. Не ре а гуј те на пр ву
лоп ту и не до но си те од лу ке пре -
бр зо. По ја ча на нер во за мо же
иза зва ти про бле ме са же лу цем.
Не кри ви те парт не ра, по ку шај те
да се до го во ри те. При хва ти те
пру же ну ру ку.

Са мо по у зда ње вам се вра ћа,
па сте спрем ни за но ве по слов не
по ду хва те. Пу ни сте иде ја и тра -
жи те са рад ни ке да све то спро -
ве де те у де ло. Ве ћи ну то га ће те
оства ри ти, али вар ни це из би ја ју
на љу бав ном по љу. Ви со ка енер -
ги ја.

Пра ви је тре ну так да по бољ ша те
свој по ло жај на по слу, али бу ди -
те вр ло опре зни у ко му ни ка ци ји
с над ре ђе ни ма. Ни сте баш објек -
тив ни у са гле да ва њу ни сво јих ни
ту ђих гре ша ка. Сми ри те стра сти.

Мир и хар мо ни ја у при ват ном
жи во ту по мо ћи ће вам да ла ко
пре бро ди те из не над не те шко ће и
за сто је на по слу. Ства ри се спо ро
од ви ја ју, али про на ћи ће те за о -
би ла зни пут да до ђе те до ци ља.
Па зи те на ис хра ну.

У овом тре нут ку сте пре ви ше
емо тив ни и ра њи ви у љу ба ви.
Ба ци те се на по сао, јер ту тре нут -
но мо же те бо ље да пли ва те. На -
пра ви те до бру про це ну љу ди и
си ту а ци је пре не го што кре не те у
ак ци ју.

Ко ли ко год да сте кре а тив ни, те -
шко ће те ре а ли зо ва ти све сво је
за ми сли. Око ли на не ма пре ви ше
слу ха за ва ше иде је. Пре ба ци те
сво је те жи ште на љу бав ни жи вот
и сре ди те од нос с парт не ром. Ви -
ше се кре ћи те.

На пе тост ра сте у ва ма. Без де -
таљ не љу бав но-по слов не ана ли -
зе ни сте спо соб ни да функ ци о ни -
ше те. Не ра си пај те енер ги ју,
усме ри те се ка јед ном ци љу. Не
па дај те на ла ска ња – то ће вас
са мо од ву ћи на по гре шну стра ну.

Ни је пра ви тре ну так да бу де те
со ло играч. Про бај те да на ђе те
за јед нич ки је зик са са рад ни ци -
ма. Мо гућ је фи нан сиј ски до би -
так кра јем сед ми це. Љу бав вам
да је сна гу и мо ти ва ци ју. Мо гу ћи
су про бле ми са сто ма ком.

Има те ве ли ка оче ки ва ња, али
не и пре те ра ну по др шку са рад -
ни ка. У овом тре нут ку се мо же те
осло ни ти са мо на се бе. Емо тив -
но се коц ка те, али па зи те – парт -
не ро во стр пље ње је на гра ни ци.
Сма њи те унос слат ки ша и ал ко -
хо ла.

Им про ви зуј те, играј те се и бу -
ди те спрем ни да кре не те у но ви
по слов ни по ду хват. Ма ло бо ље
фи нан си је вра ти ће вам осмех на
ли це и сми ри ће од но се с парт не -
ром и са рад ни ци ма. И да ље вас
му че хро нич ни здрав стве ни про -
бле ми.

Шта год да се до га ђа, би ло по -
слов но, би ло при ват но, нај бо ље
је да сле ди те свој уну тра шњи
глас. Има те по др шку, али сре ћа
је по не кад вар љи ва, па се не
осла њај те пре ви ше на њу. Мо гу -
ће су гла во бо ље, па зи те и на
крв ни при ти сак.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
8. сеп тем бра: Ма шу – Та ња Ђор ђе вић и Ми ро слав Гру јић; 11. сеп тем бра:
Уну – Мо ни ка и Бо јан Ба бић; 14. сеп тем бра: Са рах – Ди а на и Кри сти ан
Бо сои; 17. сеп тем бра: Ла ру – Ка та ри на и Да ни ел Сах тер; 18. сеп тем бра:
Те о до ру – Та ма ра и Мар ко Ива но вић, Со фи ју – Ива на и Не над Ми ја и ло вић,
Те о до ру – Дра га на и Зла то мир Жар ков; 19. сеп тем бра: Еле ну – Ми ле на
Кр стић и Дар ко Ер де љан; 21. сеп тем бра: Да ри ју – Ма ри ја на и Го ран Алек -
сић, Ми ља ну – Бо ја на и Ми лош Ми лен ко вић; 25. сеп тем бра: Еми ли ју –
Ма ја и Ми лан Ми ли кић.

До би ли си на
3. сеп тем бра: Ни ко лу – Ма ри о ра Јо ва нов и Ми ха ил Ба чур; 7. сеп тем бра:
Ла за ра – Ива на Си ми јо но вић и Иван Ђо рић; 11. сеп тем бра: Лу ку – Ива -
на Ка та ри на и Ду шан Јов чић; 17. сеп тем бра: Вељ ка – Ма ри ја Ми лу ти нов
и Фи лип Ива нов ски; 18. сеп тем бра: Јо на – Гра ци а на и Јо ан Ба ба Ото но -
га; 19. сеп тем бра: Алек су – Ива на и Вла дан Ми кић; 20. сеп тем бра: Мар -
ја на – Алек сан дра Ни ко лић и Мар ко Мо шић, До ми ни ка – На та ли ја и Јо жеф
Ома ста; 22. сеп тем бра: Ла за ра – Бо ја на и Не ма ња Вељ ко вић; 23. сеп -
тем бра: Фи ли па – Не ве на и Му лан Кр стин, Зла та на – Дра га на и Сте фан
Стан ко вић.  

ВЕН ЧА НИ

23. сеп тем бра: Ма ја Ла ку шић и Вла ди мир Илић, Не ве на Ан то ни јев и Мар -
ко Коц ка, Јо ва на Јо ва нов ски и Мак са Шкр бић, Да ни ца Ока и Бог дан Вла -
јић, Кри сти на Мли на ре вић и То ми слав Ћи рић, Све тла на Тре сач и Игор Ва -
си лић, Ива на Шпа но вић и Алек сан дар Па вло вић; 24. сеп тем бра: Се ле на
Ко ље вић и Вељ ко Сав ко вић, Оли ве ра Ву ко вић и Ду шан Га јић, Ива на Пе рић
и Ми лан Ко ва че вић, Ја на Ла пи на и Вла дан Иг ња то вић; 28. сеп тем бра:
Сан дра Ман чић и Бра ни слав Ми кић, Здрав ка Ра дој чић и Мар ко Нон ко вић. 

УМР ЛИ

21. сеп тем бра: Ми лу тин Ђор ђе вић (1940), Сто јан Ла лић (1942), Је ли са ве -
та Ка ва зо вић (1924); 22. сеп тем бра: Ра миз Шкри јељ (1931); 23. сеп тем -
бра: Ђур ђев ка Ко ва че вић (1947), Ву ја дин Ла зић (1955), Ја сми на Но ва ков
(1958), Ан ка Ва шек (1963); 24. сеп тем бра: Стан ка Осто јић (1930), Ве ро на
Га гес (1958), Да ни ло Мар ко вић (1967), Мил ка Ђор ђе вић (1937), Адам Ве лић
(1940); 25. сеп тем бра: Со ка Глу мац (1933), Сте ван Ви то лић (1932), Дра го -
љуб Ма рић (1924); 26. сеп тем бра: Ве ри ца Чу лић (1948), Ми ла Ми ла но вић
(1937), Том ка Зенг (1931), Но ви ца Ми ли ће вић (1952); 27. сеп тем бра: Јо ван
Ве се ли но вић (1931), Љу би ца Јо си мов (1955), Јо зе фи на Цин цо вић (1957),
Са во Жи ва нић (1939); 28. сеп тем бра: Не дељ ка Ви шњић (1939).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

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

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

СТИХОВНИ КВАДРАТ 

Име му је Борис,

a пре много лета

у шаховској игри

беше првак света.

По сунцу и киши

и кад ветар дува

овај човек стадо

на пашњаку чува.

Уживању сваком

може да одоли,

испоснички живот

он највише воли.

Oво мушко име,

у времена стара,

омиљено беше

код српских владара.

На том инструменту,

у древној Хелади,

свирали су радо

и стари и млади.

Персијанцу треба

друго име знати

и на крају у лик

под „шест” уписати.

В О Д О Р А В Н О  И  У С П Р А В Н О :

1 2 3

4 5 6

РЕШЕЊА – Стиховно квадрат:Спаски, пастир, аскета, Стефан, ки-

тара, Иранац. Анаграми: (1) практична жена, (2) Драгиша Брашо-

ван, (3) крокодилске сузе. Скандинавка: Еспап, апа, Нил, опсег, е,

открити, сатира, ит, ТВ, тапета, генерал-мајор, ц, АП, пасионирани,

рис, Дојран, нај, драма, естетика.

ЗАСЛУЖНИ

ГРАЂАНИН

ПАНЧЕВА

ВИДИ
СЛИКУ

Симбол
силицијума

Ограда од
колаца

Први 
вокал

Области са
самоупра-

вом

Задах,
смрад

Стари 
римски 
новчићи

Врста 
штампар-
ских слова

Политичка
пропаганда

Роба за
продају
(турц.)

Врста
земље, 

лес

Река у
Африци

Обим

Со титанске
киселине

Други 
вокал

Пронаћи

Дворишта

Врста  
књижевног

дела

Исто тако
(скр.)

Тенисерка
Сара

ОФИЦИР

БЛИСТАВЕ

КАРИЈЕРЕ

Одбрамбени
став у боксу

Област у
Грчкој

Симбол
азота

Епска
песма, 
епос

Телевизија
(скр.)

Глумица
Ђуричин

Зидна 
облога

Морски лав

ЊЕГОВ 
ЧИН

Угљеник

Новосад.
атлетски

клуб (скр.)

Аутономна
покрајина

(скр.)

Страствени

Предлог уз
локатив

Дивља
мачка

Град у
Македонији

Ознака за
метар

Префикс за
суперлатив

Ознака за
темпо

Врста 
књижевног

дела

Учење о
лепом,

осећање за
лепо

ЗНА

НАЧЕПРКАТИ

АНАГРАМИ

(2) НАШ АРХИТЕКТА

(3) ЛАЖНА ЖАЛОСТ

(1) УМЕШНА СУПРУГА (З = Ж)

А ГРАДИШ

БАШ

РАВНО

У, ДРСКИ КЕЗ,

СОКОЛЕ!
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дома ћи так ми ча ри, чла но ви
ПЕК-а „Соко”, осво ји ли су чак
12 меда ља.

Инте ре сант но је да је том
при ли ком у дисци пли ни бр-
зин ско пења ње први пут у
Срби ји кори шћен свет ски зва -
нич ни систем мере ња.

Дру гог дана, у неде љу, 1.
окто бра, као и досад, при ре ђе -
на је про мо ци ја два на ест удру -
же ња и њихо вих аван ту ри стич -
ких актив но сти и вешти на.

Тако је Пла ни нар ско-еко ло -
шки клуб „Соко” орга ни зо вао
поли гон за децу пред школ ског
узра ста и бебе, спу шта ње низ сај -
лу (зип-лајн), пре лаз са сте не на

Поно во је парк Бару та на ожи -
вео у ово доба годи не.

Сви они који у себи има ју
макар мало аван ту ри стич ког
духа, тамо су про те клог викен -
да могли да „нато че” при стој -
ну дозу адре на ли на.

Јед ни су се пења ли уз
вештач ку сте ну, дру ги спу шта -
ли низ зип-лајн, тре ћи ода пи -
ња ли стре ле...

Било је за сва ког по нешто,
али нај ви ше су ужи ва ли они
нај мла ђи...

Четвр ти „Дани аван ту ре”, одр -
жа ни про те клог викен да у
Бару та ни, поно во су оку пи ли
вели ки број оних који ма су у
крви зани мљи ве актив но сти на
отво ре ном.

Да пону да буде шаро ли ка
као и рани је, потру ди ли су се
орга ни за то ри из Пла нин ско-
-еко ло шког клу ба „Соко”, на-
рав но уз помоћ број них удру -
же ња, као и инсти ту ци ја и
спон зо ра.

Про мо ви са но 
два на ест удру же ња
Мани фе ста ци ја је отво ре на у
субо ту, 30. сеп тем бра, када је
орга ни зо ва но пето коло држав -
ног првен ства у тежин ском и
брзин ском спорт ском пења њу.
Над ме та ле су се све ста ро сне
кате го ри је – од шесто го ди шње
деце па до сени о ра. Уче ство ва -
ла су 64 так ми ча ра из Бео гра -
да, Ниша, Субо ти це, Ужи ца,
Зему на и, нарав но, Пан че ва, а

ОДР ЖА НИ ЧЕТВР ТИ „ДАНИ АВАН ТУ РЕ”

БАРУ ТА НА ПРЕ ПУ НА ПОЗИ ТИВ НОГ АДРЕ НА ЛИ НА
се чак и дро но ви. Милош Сто -
ја нов је довео Наци о нал ни кла -
стер бес пи лот них лете ли ца, а
про мо ви са не су како оне за
сни ма ње, тако и тркач ке.

Јеле на Коша рић из Одре да
изви ђа ча „Надел” каже да ова
орга ни за ци ја уче ству је од
почет ка на мани фе ста ци ји, јер
аван ту ра је уско веза на за ска -
ут ски про грам. Овог пута

Како се некад пра ви ла, како је
изгле да ла и, нада све, коли ко је
била уку сна та основ на или ти
насу шна живот на намир ни ца
спра вље на на ста рин ски начин
– под се ти ла је мани фе ста ци ја
„Банат ски хлеб”.

У ква ли тет и укус нај по зна -
ти јег про из во да од жита, уме -
шно уме ше ног вред ним жен -
ским рука ма, могли су се
уве ри ти сви који су се пре ле -
пог првог окто бар ског дана
оку пи ли у Новом Селу.

У орга ни за ци ји Удру же ња
жена „Ново се љан ке/Boboace-
le”, дога ђај под нази вом
„Банат ски хлеб” све ча но је
отво рен у неде љу, 1. окто бра, у
спорт ској хали. Том при ли ком
насту пи ла су локал на кул тур -
но-умет нич ка дру штва, а сво -
је вр сну оду хле бу мај стор ски
је одре ци то вао Дра ги ша Си-
мић из Мио ни це, један од
гости ју из два де се так при сут -
них удру же ња.

Поред неиз о став ног дру же -
ња, сви они над ме та ли су се у
избо ру нај бо љег хле ба, као и
нај леп ше уре ђе ног штан да.
Већи ну су чини ле, што је и оче -
ки вано, пан че вач ке орга ни за ци -
је. Јед на од њих је кача ре вач ки
„Етно-кутак”, чија је чла ни ца
Јул ка Спа сков ски уме си ла хлеб
по ста рин ској банат ској рецеп -
ту ри. Што ће рећи, јед но став но
–бра шно, вода, ква сац и добро
меше ње, а пече ње је тра ја ло 45
мину та. Неда ле ко ода тле нашле
су се „Пан чев ке”, које је пред -
ста вља ла Сла ви ца Сима нић. И
она кори сти исте састој ке, али
дода је и мало соли и уља како
би се лак ше меси ло.

Мира Бун чић из „Панон ки”
каже да за спра вља ње банат -
ског хле ба, уз со и све жи ква -
сац, кори сти мла ку воду и бра -
шно, с тим што пола буде „тип
300”, а оста так „тип 400”. Када
након првог меше ња на прет -
ход но побра шње ној дасци
тесто надо ђе, она га пре ме си

док се не доби је чвр ста, ком -
пакт на лоп та. Потом се садр -
жај ста ви у теп си ју под ма за ну
машћу и посу ту бра шном;
саче ка се да тесто поно во добро
надо ђе, ско ро до саме иви це.
Хлеб се пече на тем пе ра ту ри
од 220 сте пе ни, током чега
доби је задо во ља ва ју ћи волу -
мен. „Панон ке” су га слу жи ле
уз ајвар, љуте ни цу или џем.

Олги ца Матић из „Гло гоњ -
ки” дода је да је, ипак, глав ни
састо јак љубав. Она и дру ге
чла ни це из поме ну тог удру же -
ња баш су заша ре ни ле штанд
разним ђако ни ја ма – пала чин -
ка ма, кола чи ма, меки ка ма,
чвар ци ма, пита ма... Нај о ри ги -
нал ни ји про из вод сва ка ко им
је тур ши ја од белог гро жђа и
љуте папри ке.

Јел ка Ђор ђе вић („Веште
руке”) исти че да њихо ва вер -
зи ја банат ске намир ни це од
жита није од све жег ква сца, већ
од рани је напра вље ног хле ба.

На штан ду те пан че вач ке орга -
ни за ци је изло же но је све нај -
ва жни је за јед ног Лалу – поред
хле ба, ту су још сла ни на, црни
и бели лук, пара дајз, затим

вино, раки ја и, нарав но, пра ва
„еле гант но попу ње на” Соса.

У име Удру же ња жена „Нео -
лит”, Зори ца Митро вић при пре -
ми ла је, за раз ли ку од дру гих,
ража ни хлеб, и то у земља ној
посу ди. Пре ма њеним речи ма,
пече ње је гото во ако одзва ња
када се по грн ча ри ји лупи
руком. И про ве ра ква ли те та
хле ба је јед но став на – ако се
након при ти ска руком хлеб вра -
ти у исти поло жај, зна чи да је
добар, одно сно да није „гње цав”.

Јаго да Ста но је вић из „Злат -
не јабу ке” каже да није „фило -
зо фи ра ла” око рецеп ту ре, јер
она је опште по зна та. Јабу чан -
ке су изло жи ле и ајвар, кифли -
це, али – буду ћи да се при ми -
че зима – и вуне не чара пе, па
чак и пар опа на ка.

И сви дру ги штан до ви били су
опле ме ње ни разним руко тво ри -
на ма, које је жири пажљи во раз -
гле дао, оце њи вао и за три нај -
леп ша иза брао оне које су
при ре ди ле жене из Овче, Кара -
ђор ђе ва и Тор ка. С дру ге стра не,
нај бо љи хлеб уме си ле су Вла ди -
ми ров чан ке, Гло гоњ ке и Долов -
ке. Пред сед ни ца жири ја Нада
Јар ко вач ки каже да су узо р ци
били на висо ком нивоу, што зна -
чи изу зет ног ква ли те та. Задо -
вољ не су и орга ни за тор ке, које
захва љу ју сви ма без чије помо -
ћи мани фе ста ци ја не би успе ла.

аван ту ре, од чега јој је нај ин те -
ре сант ни је било пења ње уз
вештач ку сте ну. И Ања, тако ђе
волон тер ка, била је на сте ни и
раз гле да ла штан до ве, док се
њеној „коле ги ни ци” Вањи мно -
го допа ло на зип-лај ну. Тро го -
ди шњи Ђор ђе, пра ћен буд ним
оком тата Вељ ка, супер се пока -
зао на ска ут ском поли го ну, док
су, с дру ге стра не, Петра и Сил ва

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ НОВО СЕ ЉАН КИ

Банат ски хлеб за сва чи ји укус

кори сти савре ме ни лук, а исто
то учи ње но је када је реч о тра -
ди ци о нал ној вер зи ји. Један од
про мо те ра био је и Мишко
Ров ча нин из Бео гра да, који
каже да су Пан чев ци напра ви -
ли гужву испред неко ли ко
мета, што не тре ба да чуди, јер
ко један пут узме лук у руке, тај
га више не испу шта...

Душан Сви р чев из клу ба
„Сокол” пред ста вио је ерсофт,
нешто налик пеинт бо лу: у игри
се кори сте стра те шке так ти ке,
еки пи се зада ју раз не миси је,
оруж је под се ћа на оно пра во,
симу ла ци ја вој них опе ра ци ја је
пот пу но вер на, а упо тре бља ва ју

дрво с виси не од 11 мета ра,
хода ње по гурт ни (слек-лајн), а
први пут је пред ста вљен и зип-
лајн од 50 мета ра. Нарав но,
неза о би ла зно је било и пења ње
уз вештач ку сте ну. Један од
волон те ра, Дар јан Пре лић, имао
је нео п ход ног стр пље ња да под -
у ча ва заин те ре со ва не. Он наво -
ди да је нај ва жни је рав но мер но
рас по ре ди ти тежи ште тела, да
пења чи не буду згр че ни и да
кори сте вели ке гру пе миши ћа,
одно сно да се (што) више слу -
же нога ма него рука ма.

Стре ли чар ски клуб Пан че во
при бли жио је љуби те љи ма
при ча о Роби ну Худу како се

поста ви ли су поли гон, па су
мали ша ни мора ли да савладају
раз не пре пре ке – да се про вла -
че кроз скло ни ште и умр ше не
кана пе, хода ју на дрве ним шту -
ла ма, трка ју се у џако ви ма...

Поред тога, Спе ци јал на бри -
га да Вој ске Срби је демон стри -
ра ла је тех ни ке боре ња и пред -
ста ви ла део нао ру жа ња и
бор бе них вози ла, а и Ори јен -
ти ринг клуб ДИФ-а про мо ви -
сао је сво је вешти не.

Редо ви пред сте ном 
и зип-лај ном
Као што је рече но, мали ша ни
су нај ви ше ужи ва ли.

Реци мо, два једа на е сто го ди -
шња ка трка ла су се у џако ви -
ма, а Лука је за дла ку пре сти -
гао Мари ју. Неда ле ко ода тле
била је изви ђа чи ца Мили ца,
која је ради ла и као волон тер ка
и при том испро ба ла пону ђе не

исто учи ни ле, само на оном за
нај мла ђе, који је обу хва тио
про вла че ње, пре ла же ње пре ко
пре пре ка, ска ка ње, над вла че ње
коноп ца...

Десе то го ди шњи Мар ко ус-
пен трао се до пола вештач ке
сте не и стре лом пого дио пра во
у мету, а четво ро го ди шњи Вук
се хра бро спу штао низ зип-
-лајн. То није пред ста вља ло
ника кав про блем ни за Тео до -
ру и Софи ју, које су у Бару та ну
дошле с тата Нико лом. Њему
се све ово мно го сви ђа, буду ћи
да деца могу да нау че нешто
ново и про во де вре ме у при ро -
ди, а исто мисли и Јани на мама
Вери ца (чија је ћер ка одва жно
хода ла по жици), која се сла же
да су „Дани аван ту ре” исто вре -
ме но и забав ни и еду ка тив ни,
уз напо ме ну да сви тре ба да
про во де што више вре ме на у
при ро ди.



Млад и ква ли те тан
тим

У првом колу са
Спар та ком

Кошар ка ши Тами ша вред но
се при пре ма ју за старт још
јед не сезо не у нашем нај ја чем
так ми че њу. Првен стве на трка
за бодо ве у Кошар ка шкој лиги
Срби је само што није поче ла,
а под команд ном пали цом
тре не ра Боја на Јови чи ћа на
тре нин зи ма јед ног од нај у спе -
шни јих спорт ских колек ти ва у
нашем гра ду све пршти.

Иако у дуе ле с ква ли тет ним
про тив ни ци ма ула зи с мно го
мањим буџе том од њихо вог,
агил на упра ва КК-а Тамиш
потру ди ла се да клуб из нашег
гра да и ове сезо не има соли -
дан тим, кадар да оства ри
висо ке доме те. То је још један
пока за тељ да је КК Тамиш вео -
ма цењен у срп ским кошар ка -
шким кру го ви ма, а мом ци из
дру гих сре ди на радо дола зе у
наш град, јер се овде добро
ради, а руко вод ству се веру је.

Дрес Тами ша заду жио је
Сте фан Митро вић, 189 цм
висок бек, доско ра шњи капи -
тен чачан ског Бор ца. На место
плеј меј ке ра сти гло је поја ча ње

у лику Нико ле Сочан ца, орга -
ни за то ра игре Дуна ва из Ста -
рих Бано ва ца, нај при јат ни јег
изне на ђе ња у срп ској кошар ци
про шле сезо не. У Пан че во је,
из бео град ског Сло де са, сти гао
и мла ди Петар Бало вић, који
игра на пози ци ја ма три и
чети ри, а пот пи сао је уго вор с
Тами шем на три годи не.
Новај ли ја је и Дими три је Раи -
че вић, који је у Тамиш дошао
из кру ше вач ког Напрет ка, а
као топ-поја ча ње може се сма -
тра ти Душан Кне же вић, 207
цм висок цен тар, који је насту -
пао за Маши нац, Работ нич ки

и Фени инду стри, а про шле
годи не је играо за клуб Кар -
пош соко ли у АБА лиги.

– Задо во љан сам радом
мома ка. Можда нам недо ста је
један играч на пози ци ји чети -
ри, али тре нут но не може мо
да про на ђе мо аде кват но поја -
ча ње на том месту у тиму, што
због огра ни че ног буџе та, што
због недо стат ка ква ли тет них
игра ча на тржи шту. Као и до
сада, тру ди ће мо се да игра мо
добру кошар ку и да у сва кој
утак ми ци дамо мак си мум –
рекао је Бојан Јови чић, шеф
струч ног шта ба КК-а Тамиш.

Не тре ба сум ња ти да ће
Алек сан дар Илкић и њего ви

саи гра чи и ове сезо не мно гим
фаво ри ти ма помр си ти рачу не.
За млад тим, у који је сти гло
девет нових игра ча, потреб но је
вре ме како би се у пот пу но сти
уком по но вао, али важна је и
подр шка с три би на. Кошар ка -
ши Тами ша су овда шње љуби -
те ље спор та обра до ва ли мно го
пута и зато мно ги с нестр пље -
њем оче ку ју старт нове сезо не.

Иако је сени ор ски тим у
цен тру инте ре со ва ња кошар -
ка шке јав но сти, у КК-у Тамиш
вред но раде и с мла ђим кате -
го ри ја ма, како у мушкој, тако
и у жен ској кон ку рен ци ји. У
току је и упис у шко лу кошар -
ке, па сви заин те ре со ва ни
мали ша ни од првог до петог
раз ре да који би желе ли да
поста ну део клу ба који је већ
десет годи на члан елит ног
над ме та ња у нашој земљи и
три пута супер ли гаш, додат не
инфор ма ци је могу доби ти на
теле фон 069/12-00-345.

Мом ци које пред во ди Бојан
Јови чић има ће гене рал ну про -
бу пред старт нове првен стве -
не трке за бодо ве у петак, 6.
окто бра, када ће у Хали спор -
то ва на Стре ли шту игра ти с
Метал цем из Ваље ва. Утак ми -
ца почи ње у 18.30. Поче так
новог шам пи о на та зака зан је
за 14. окто бар, а Тамиш ће у
првом колу уго сти ти субо тич -
ки Спар так.

На међу на род ном тур ни ру у
Бече ју који је одр жан про -
шлог викен да одлич не резул -
та те оства ри ли су и нај мла ђи
џуди сти из нашег гра да.

Еки пу Дина ма пред во ди ли
су тре не ри Душан Павић и
Алек са Сто ја ди нов, а у наш
град је сти гло два на ест меда ља.
Нај вред ни је тро фе је осво ји ли
су Алек са Ђуро вић, Мате ја
Зубо вић и Нико ла Достић. Сре -
бром су се оки ти ли Јеле на Сто -
ја нов ски, Мили ца Секу ло вић и

Ђор ђе Јаки мов ски, а брон зе су
зара ди ли: Мате ја Сто ја нов ски,
Миле на Секу ло вић, Вла ди мир
Бог да нов ски, Милош Сто ја но -
вић, Огњен Ђури шић и Анђе ла
Ран ђе ло вић.

Сјај ни су били и так ми ча -
ри ЏК-а Пан че во, које је
пред во дио тре нер Мар ко
Ата на сов. Јова на Мило шев се
оки ти ла сре бром, а брон зе су
зара ди ли: Лазар Ванев ски,
Нина и Лазар Алби ја нић,
Филип Пала нач ки и Алек -
сан дар Перак. Чла но ви тог
клу ба Нема ња и Мили ца
Нишић уче ство ва ли су на
тур ни ру у Бања лу ци, на којем
је Нема ња осво јио злат ну, а
Мили ца брон за ну меда љу.

На Првен ству Срби је за
мла ђе сени о ре џудист ки ња
Дина ма Анђе ла Ран ђе ло вић
зау зе ла је пето место, са ско -
ром од јед не побе де и два
пора за.

Утак ми ца ма тре ћег кола
првен стве на трка за бодо ве у
Дру гој лиги гру па „Север”
пола ко се захук та ва. Очи
покло ни ка руко ме та у нашем
гра ду, бар када је овај ранг так -
ми че ња у пита њу, упр те су у
ОРК Пан че во.

Наши сугра ђа ни су про шлог
викен да госто ва ли у Новој
Пазо ви, где су дома ћи исто и -
ме ни тим савла да ли са 24:26.
У инте ре сант ној утак ми ци, и
поред вели ких кадров ских

про бле ма које су има ли, мом -
ци из наше га гра да пока за ли
су већу жељу за три јум фом, па
су на кра ју заслу же но осво ји -
ли бодо ве. Нај е фи ка сни ји у
редо ви ма ОРК Пан че ва били
су Милош Павло вић, са седам,
и Лазар Павло вић и Душан
Милу ти но вић, са по шест
голо ва.

После три кола ОРК Пан -
че во има мак си ма лан учи нак
и нала зи се на првом месту
на првен стве ној табе ли.

СПОРТ
Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Нови тро фе ји за 
ТК Тамиш

Вла димир Савић 
на Хава ји ма

На Ади Циган ли ји је недав но
при ре ђе но послед ње над ме та -
ње у три а тлон ској так ми чар -
ској сезо ни. Одр жа не су две
трке: деве ти Бео град ски аква -
тлон за мла ђе кате го ри је и
глав на трка – Отво ре но
првен ство држа ве у дугом
три а тло ну.

Три а тлон клуб Тамиш се на
бео град ском аква тло ну пред -
ста вио са једа на ест так ми ча -
ра, који су се у Пан че во вра ти -
ли са осам меда ља.

Нај вред ни је тро фе је заслу -
жи ли су Војин Дави до вић,
Вик тор Рат ков и Огњен Пери -
шић. Сре бр не меда ље су осво -
ји ли Ива Божич ко вић, Озрен
Пери шић и Ања Дави до вић, а
брон за ма су се оки ти ли Алек са
Кежић и Вла ди мир Кока нов.

У глав ној трци, на Отво ре -
ном првен ству Срби је у дугом
три а тло ну, које се састо ја ло од
1,9 км пли ва ња, 90 км вожње
бици кла и 21,1 км трча ња, у
којој је насту пи ло пре ко 150
так ми ча ра из Срби је, Хрват -
ске, Маке до ни је, Чешке,
Швед ске, Аустри је и Швај цар -
ске, ТК Тамиш је пред ста вља -
ло девет так ми ча ра.

Злат ну меда љу је осво ји ла
Вида Медић, с вре ме ном од
5:00,19. То је још јед на у низу

ОТВО РЕ НО ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ДУГОМ ТРИ А ТЛО НУ

СЈА ЈАН ЗАВР ШЕ ТАК СЕЗО НЕ

4:34,29, што му је било довољ -
но за тре ће место у Срби ји, а
шесто место у апсо лут ној кон -
ку рен ци ји. Он је осво јио и сре -
бр но одлич је у сво јој ста ро сној
кате го ри ји, у гру пи так ми ча ра
од 40 до 44 годи не, иза Деја на
Патр че ви ћа из Хрват ске, ина -
че апсо лут ног побед ни ка ове
трке. Сре бр не меда ље су зара -
ди ли и Ненад Богар у гру пи
три а тло на ца од 35 до 39 годи -
на и Филип Руда ко вич у кон -
ку рен ци ји так ми ча ра од 30 до
34 годи не.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ОРК НИЖЕ ПОБЕ ДЕ

титу ла држав не прва ки ње за
њу у овој сезо ни. Поред тога,
Вида је зау зе ла и дру го место у
апсо лут ном пла сма ну међу
дама ма, иза Маје Урбан из
Хрват ске. Меда љу у жен ској
кон ку рен ци ји осво ји ла је и
Јеле на Ласко вић Јан ко вић,
која је трку завр ши ла као тре -
ћа у држа ви, а као пета у апсо -
лут ном пла сма ну жена.

Када су у пита њу мушкар ци
из ТК-а Тамиш, нај у спе шни ји
је био Мар јан Лукић. Он је
трку завр шио с вре ме ном

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ НАЈ МЛА ЂИХ 

ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ЏУДИ СТА

МЕДА ЉЕ СЕ ВИШЕ И НЕ БРО ЈЕ... Све у све му, био је то сја јан
наступ пан че вач ких три а тло на -
ца на трци која се орга ни за ци о -
но, али и по масов но сти издва ја
од свих дру гих трка орга ни зо ва -
них у Срби ји. Пред так ми ча ри ма
ТК-а Тамиш је пери од лак ших
тре нин га и крат ког одмо ра, а
послед њи наступ у овој годи ни
има ће Вла ди мир Савић. Он ће се
14. окто бра над ме та ти на Свет -
ском првен ству у ајрон мен три а -
тло ну (3,8 км пли ва ња, 180 км
вожње бици кла и 42,2 км трча -
ња) у месту Кона на Хава ји ма.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ СПРЕ МАН ЗА БОР БУ

ПОРАЗ НА ПРЕМИЈЕРИ

У првом колу Прве регионалне лиге „Север” Крис-крос је

гостовао у Футогу, где је играо против Младости. Утакмица

је решена у другој четвртини, коју је домаћин добио са

дванаест поена разлике: Младост – Крис крос 79:63, по

четвртинама: 18:16, 25:12, 14:12 и 22:23.

– Наш тим није успео да се прилагоди агресивној и чврстој

игри домаћина, који је у овом моменту боље спреман и

физички и тактички. Остаје нам да брзо исправљамо грешке

и да се што боље припремимо за наредне утакмице – рекао

је тренер Крис-кроса Петар Марковић.

Панчевци у недељу, 8. октобра, у Хали спортова на

Стрелишту дочекују екипу Светог Ђорђа из Житишта.

Утакмица почиње у 18.30.

У петом колу Б лиге Првен-
ства Србије рагбисти Динама
1954 изгубили су у Новом
Саду од Војводине са 60:5.

Домаћин је приказао од-
личну игру у утакмици с мла-
дим и борбеним тимом из
нашега града, који чине
углавном неискусни играчи.
До краја првенства Панчев-
цима предстоје сусрети с
Вршцем и Лозницом.

Пионири РК-а Динамо
1945 победили су на првом

турниру Првенства Србије,
где су у конкуренцији од
девет екипа остали непора-
жени. Најмлађи чланови клу-
ба из нашег града заузели су
четврто место.

ТАКМИЧЕЊЕ РАГБИСТА

„ВЕПРОВИ” ПОРАЖЕНИ 
У НОВОМ САДУ

У нашем главном граду про-
шлог викенда одржан је међу-
народни турнир у убрзаном
шаху за младе такмичаре,
познат под називом „Трофеј
Видиковца”. Конкуренција је и
овог пута била веома јака, а по
резултатима, али и бројности
учесника, школа шаха ШК-а
„Аљехин” из нашега града још
једном је доказала да је једна
од најбољих у држави.

У групи учесника до шест
година талентовани Петар Ћосић
освојио је сребрну медаљу, а

сви у клубу очекују од њега још
много успеха. Изванредна
Нађа Стајчић победила је у гру-
пи девојчица до осам година.
После тријумфа на Школском
окружном такмичењу Нађа је
тако само потврдила свој нео-
спорни таленат. У надметању
шахиста до десет година Мар-
ко Форђарини је освојио брон-
зану медаљу, а треба напомену-
ти да је он и успешан карати-
ста, али и освајач награда на
бројним математичким такми-
чењима. Лука Ристић је такође

заслужио бронзано одличје,
али у групи дечака до дванаест
година. Он је сам донео одлуку
да се на овом турниру такмичи
са старијима од себе, па зато
овај успех још више добија на
значају. Уз трофеј, Луки је ода-
то признање као једином мај-
сторском кандидату од десет
година.

Иако се нису окитили меда-
љама, веома добре мечеве
имали су и Милица Амиџић, Ања
Радмановић, Ђорђе Новиче-
вић и Вук Каначки.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У УБРЗАНОМ ШАХУ

„АЉЕХИН” МЕЂУ НАЈБОЉИМА



У окви ру при пре ма кадет ске и
јуни ор ске репре зен та ци је Срби -
је за Свет ско првен ство, нај бо љи
мла ди кара ти сти из наше земље
над ме та ли су се про шлог
викен да на вели ком међу на род -
ном тур ни ру у Рије ци. Из Кара -
те клу ба Дина мо позив за наци -
о нал ну селек ци ју доби ли су
кадет Дар ко Спа сков ски, јуни о -
ри Јана Кој чић и Урош Петро -
вач ки и мла ђа сени ор ка Тама ра
Живић. У изу зет но јакој међу -
на род ној кон ку рен ци ји сви так -
ми ча ри су се одлич но бори ли,
али овог пута нису успе ли да се
оки те тро фе ји ма.

Дар ко Спа сков ски је насту -
пио у кате го ри ји до 57 кг, али
је већ у првом колу пре тр пео
пораз од дома ћег так ми ча ра.
Урош Петро вач ки је у кате го -

ри ји до 61 кг изгу био с мини -
мал ним резул та том од рива ла
из Ита ли је, док је Јана Кој чић
с јед ном побе дом у кате го ри -
ји до 53 кг зау зе ла сед мо
место. И Тама ра Живић се
већ на стар ту опро сти ла од
даљег так ми че ња. Она је
насту пи ла у кате го ри ји до 61
кг, а у првом колу је с мини -
мал них 1:0 изгу би ла од так -
ми чар ке из Мађар ске. Већ у
неде љу, 8. окто бра, ови мла ди
так ми ча ри има ће нову про ве -
ру, и то на тра ди ци о нал ном
међу на род ном тур ни ру „Бео -
град ски побед ник”.

Сени ор ски репре зен та тив -
ци Нико ла Јова но вић и Сло -
бо дан Бите вић путу ју у Салц -
бург, на тур нир из сери је Пре -
ми јер лиге.

СПОРТ
Петак, 6. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Црвенка: СИВАЦ–ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА
Мужља: ЛЕХЕЛ–ДОЛОВО
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ
недеља, 20 сати

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ
недеља, 18.30

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–БНС
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
недеља, 15.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ДУНАВ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА 26:36
Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК 16:20

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ОБИЛИЋ 28:3
Долово: ДОЛОВО–НАФТАГАС 27:24
мушкарци

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ОРК ПАНЧЕВО 24:26

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Футог: ВЕТЕРНИК – КРИС КРОС 79:63

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО 82:70
Б. Н. Село: БНС–ЛОКОМОТИВА 71:43

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:1
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАЧКА 1901 4:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ЖАК 2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (К) 2:1
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА 3:0
Старчево: БОРАЦ–ДОЛИНА 1:0
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА 4:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ 2:1
Панчево: МУНДИЈАЛ–МЛАДОСТ 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО 5:2
Ковин: КОЛОНИЈА – С. ТАМИШ 4:1

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ 1:3
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Izoria

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Још један вели ки
успех

Сле ди над ме та ње 
у кро су

Атлет ски клуб Дина мо из так -
ми че ња у так ми че ње ниже
успе хе. Про шлог викен да је
одр жа но екип но Првен ство
Срби је у сени ор ској кон ку рен -
ци ји, а после мно го годи на
клуб из нашег гра да имао је и
мушку и жен ску еки пу на том
пре сти жном над ме та њу.

Екип но првен ство држа ве
састо ји се од једа на ест атлет -
ских дисци пли на, али то није
оме ло дина мов це да се над ме -
ћу с нај бо љи ма у Срби ји, иако
је позна то да они у свом гра ду
нема ју усло ва за тре ни ра ње
бацач ких дисци пли на, као ни
трка с пре по на ма. Ипак, побе -
дио је тим ски дух сва ког чла на
АК-а Дина мо, атмос фе ра у
тиму била је фан та стич на, сва -
ко је испу нио свој зада так, сви
су дали мак си мум... И успе ли
су! Пред во ђен пот пред сед ни -
ком клу ба Зора ном Божа ни -
ћем и тре не ром Љуп чом Цвет -
ко ским, Дина мо је постао

ЕКИП НИ ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕ ТИ ЦИ

ДИНА МУ ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН СКА ТИТУ ЛАСРЕ БР НА НЕДА
Првен ство Срби је у џуду за
мла ђе сени о ре одр жа но је 30.
сеп тем бра у Нишу. У вео ма
јакој кон ку рен ци ји вели ки
успех оства ри ла је и џудист -
ки ња кача ре вач ког Једин ства
Неда Осто јић.

Она је у сво јој кате го ри ји
успе ла да изне на ди мно ге
фаво ри те и на кра ју се оки ти -
ла титу лом вице шам пи о на
држа ве. Овај успех још више
доби ја на зна ча ју ако се зна да
је то прва сени ор ска меда ља за
ЏК Једин ство од њего вог
осни ва ња.

САЊИН ТРИЈУМФ
Отворено првенство Београда
у атлетици за пионире одржа-
но је 30. септембра на стадио-
ну Војне академије у Београду.
АК Тамиш је остварио још
један у низу великих успеха у
овој сезони, а за то је најзаслу-
жнија Сања Марић.

Сјајна атлетичарка је три-
јумфовала у трци на 600 м, с
резултатом 1:43,69, а њен
успех је још значајнији ако се
зна да се надметала са две
године старијим ривалкама и
да је победила званичну дво-
ранску шампионку Србије.

Идућег викенда атлетичари
Тамиша учествоваће на ми-
тингу у Вршцу.

РЕКРЕ А ТИВ ЦИ 
НА ШЉА ЦИ

Тени ски клуб „Све ти Сава” је
и ове годи не, шести пут заре -
дом, орга ни зо вао тур нир
тени ских рекре а ти ва ца.

Нај у спе шни ји је био Вла ди -
мир Попо вић, дру го место је
осво јио Мио драг Жар ко, а
тре ће Игор Арсић.

– Так ми че ње је про те кло у
добром рас по ло же њу, дру же -
њу и инте ре сант ним мече ви ма
– рекао је пред сед ник ТК-а
„Све ти Сава” Вла ди мир Видо -
је вић.

Да би ово оку пља ње заљу -
бље ни ка у бели спорт било
зани мљи ви је и атрак тив ни је,
оди гран је и „уте шни тур нир”,
на којем је три јум фо вао Алек -
сан дар Фили по вић. Дру го
место је зау зео Мар ко Алек -
сић, а тре ће Ненад Перић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

вице шам пи он Срби је! Овај
вели ки успех свр ста ва клуб из
нашег гра да у сам врх срп ске
атле ти ке, што потвр ђу је и зва -
нич на ранг-листа АСС-а.

Боје Дина ма на овом так ми -
че њу бра ни ли су: Сте фан
Михај лов, Иван Божа нић,
Милош Гашо вић, Мар ко
Мило ва но вић, Дани јел Козло -
вач ки, Дамјан Шуља, Мла ден
Митрић, Филип Вла јић, Алек -

сан дар Шац, Нико ла Радо ва -
но вић, Лазар Кон стан ти но вић,
Алек сан дра Сте фа но вић, Ан-
ђе ла Тасић, Тама ра Полић,
Нада Тир на нић, Зора на Радић,
Јеле на Нов ко вић, Алек сан дра
Марин ков, Зора на Бар јак та ро -
вић и Алек сан дра Мар ко вић.

Истог дана одр жан је први
„Косто лач ки полу ма ра тон”.
Пред став ни ца Дина ма Алек -
сан дра Марин ков побе ди ла је

Пан че вач ки пред став ни ци у
Срп ској лиги гру па „Вој во ди -
на” наста ви ли су жетву бодо ва
у тре ћем ран гу так ми че ња. На
Град ском ста ди о ну у Пан че ву
Дина мо 1945 савла дао је Бач -
ку 1901 из Субо ти це са 4:0, а
Желе зни чар је играо нере ше -
но 1:1 про тив Мла до сти у Бач -
ком Јар ку.

Попу лар на пан че вач ка
„дизел ка” оти шла је на „вру ће”
госто ва ње с мно го опти ми зма,
охра бре на три јум фом над
Црве ном зве здом у шестом
колу. Жељ ко Стај чић и њего ви
саи гра чи нису устук ну ли пред
фаво ри том и оди гра ли су још
један добар меч, а да су има ли
само мало више спорт ске сре -
ће, у Пан че во су могли да се
вра те са сва три бода.

Мом ци које пред во ди
Ненад Стој чић пове ли су у
22. мину ту. Мар ко Ста ној ко -
вић је одлич но извео кор нер,
а у срцу шесна е стер ца Мла -
до сти нај бо ље се сна шао
капи тен Жељ ко Стај чић, који
је довео Желе зни чар у вођ -
ство. Мла дост је изјед на чи ла
у дру гом полу вре ме ну, из
једа на е стер ца.

После сед ме рун де у првен -
ству „дизел ка” зау зи ма једа на -
е сто место на табе ли, са седам
бодо ва, а већ у неде љу, 8. окто -
бра, биће на новом вели ком
иску ше њу. На реду је још

један јужно ба нат ски дер би,
јер у Пан че во дола зи дру го -
пла си ра ни Борац из Саку ла,
који још увек није осе тио гор -
чи ну пора за. Утак ми ца се игра
на СЦ-у „Мла дост”, од 15.30.

Фуд ба ле ри Дина ма 1945
ушли су у сери ју добрих резул -
та та, па су про шлог викен да
„веза ли” и тре ћу побе ду. Пред

рас по ло же ним мом ци ма које
пред во ди тре нер Алек сан дар
Сте ва но вић овог пута је оруж је
мора ла да поло жи Бач ка 1901
из Субо ти це. Бра ни слав То-
шић и њего ви саи гра чи над и -
гра ли су госте у свим еле мен -
ти ма фуд бал ске игре, па је
побе да „брзог воза” могла да
буде и мно го убе дљи ви ја.

Пан чев ци су пове ли у 22.
мину ту, голом који је с беле
тач ке пости гао Јован чић, а
само седам мину та касни је
Јова нић је пови сио на 2:0, па
је пита ње побед ни ка већ тада
било реше но.

У дру гом полу вре ме ну Дина -
мо 1945 наста вио је да напа да
и ређа при ли ке пред голом

Субо ти ча на, а глав ну ролу на
тере ну пре у зео је Лука Јан ко -
вић, који је са два погот ка, од
којих је посеб но био атрак ти -
ван онај у 61. мину ту из сло -
бод ног удар ца, ста вио тач ку
на овај сусрет.

– Поно сан сам на игра че.
Пока за ли су да заслу жу ју да
носе дрес јед ног ова ко вели ког

клу ба као што је Дина мо.
Мислим да је резул тат могао
да буде и убе дљи ви ји, јер смо
има ли мно го шан си. И поред
нешто сла би је реа ли за ци је,
чети ри гола су довољ на за
публи ку, да види да ови мом -
ци заслу жу ју можда мало већу
подр шку него што је има ју.
Пома ло сам се при бо ја вао
овог сусре та, али мом ци су
озбиљ но схва ти ли рива ла,
који је играо оно ли ко коли ко
смо му ми дозво ли ли. С мно го
опти ми зма ула зи мо у наред не
мече ве. Пред сто је нам дуе ли с
тимо ви ма из гор њег дела
табе ле, али Дина мо је на
добром путу. Кре ну ло је све
како тре ба, конач но. Убу ду ће
ћемо се ми пита ти – рекао је
само у ве ре но тре нер Дина ма
1945 Алек сан дар Сте ва но вић.

„Брзи воз” сада има два на -
ест бодо ва и зау зи ма шесто
место на табе ли, а иду ћег
викен да пред сто ји му пут у
Зре ња нин и мег дан с дома ћим
Рад нич ким.

Сед мо коло оди гра но је и у
Вој во ђан ској лиги гру па „Исток”.
Мла дост из Омо љи це је на
свом тере ну уго сти ла кикинд -
ски ЖАК, с којим је игра ла
нере ше но – 2:2.

Голо ве за Омољ ча не, који
сада зау зи ма ју осмо место на
табе ли с девет бодо ва, пости -
гли су Гиго вић и Спа сић.

у кон ку рен ци ји дево ја ка, а
одмах после истр ча ног полу -
ма ра то на уче ство ва ла је на
екип ном Сени ор ском првен -
ству Срби је, на којем је допри -
не ла успе ху свог клу ба.

Атле ти ча ри Дина ма уве ли -
ко се при пре ма ју за наред на
иску ше ња. Сле де ће вели ко
так ми че ње на коме ће насту -
пи ти ком плет на еки па, јесте
Првен ство Срби је у кро су.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

САЛ ДО ПОЈА ЧАН НОВИМ БОДО ВИ МА

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ КАРА ТИ СТА

ИЗ РИЈЕ КЕ – БЕЗ ТРО ФЕ ЈА

Стране припремио

Александар
Живковић
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Вања Ста но је вић,
сту дент ки ња:
     
– За викенд ћу 
оти ћи до викен ди це
ван гра да, да се 
мало одмо рим и
нади шем све жег

вазду ха.

Мар ко Кукић,
гим на зи ја лац:
     
– Пла ни рам да учим, 
а оста так вре ме на 
про ве шћу напо љу 
или у игра њу игри ца 
на ком пју те ру.

Габри је ла Попов,
сту дент ки ња:

– Овог викен да ћу 
ићи на про бе 
фол кло ра. Играм 
у КУД-у „Стан ко 
Пау но вић”.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?М. Димитрић

Свет
Рађа ње или зала зак?

Све јед но.

Лепо је и неиз бе жно и јед но и дру го.

А нај ва жни је оно изме ђу.

Да ужи ваш у погле ду док се годи шња доба сме њу ју.

Док сун це боје мења,

ти си исти.

Знаш да је про ме на само уну тра шња – и набо ље.

Какав год да је зала зак.

Мењамо
Као лист на гра ни... Поно сан и леп. 

Сам. 

Мењаш боје с про то ком вре ме на. 

У сми рај јед ног тихог дана само ћеш отпа сти и завр ши ти на

земљи.

Жут.

Као украс на путу.

До првог јачег ветра или неког школ ског хер ба ри ју ма.

Заједно
И само нам се при чи ни ло да је сиви ло.

Јер ништа тако не боји као искре на реч.

Као при ја тељ ство.

Оно без обзи ра на боје. 

Тво је и моје.

Знаш да је загр љај вечан.

Није као лист.

Не бојиш се да гле даш у сун це

јер боје се не боје. 

Лош поче так утак ми це
донео пораз на кра ју

Сле де ћи ривал Цеље

Утак ми ца ма петог кола у уто рак, 3.
окто бра, наста вље на је првен стве на
трка за бодо ве у реги о нал ној СЕХА
лиги, у којој се од ове сезо не над ме ћу
и руко ме та ши пан че вач ког Дина ма.
Вољом жре ба попу лар ни „вуко ви с
Тами ша” одра ди ли су и тре ће уза -
стоп но госто ва ње, а пре тр пе ли су и
четвр ти пораз. Овог пута мом ци које
пред во ди тре нер Иван Пет ко вић
путо ва ли су у Сло вач ку, у град Пре -
шов. Иако су на том госто ва њу били
знат но осла бље ни, руко ме та ши из
нашег гра да нису се уна пред пре да ва -
ли. Ипак, за изне на ђе ње нису има ли
сна ге: Татран –Ди на мо 36:24 (20:11).

Кона чан резул тат не одсли ка ва
пра ви однос сна га на тере ну. Сло ва ци
јесу иско ри сти ли све сла бо сти нашег
тима и јесу ква ли те тан ривал, али
нису бољи за два на ест голо ва раз ли -
ке. На тако висок исход овог меча
пре суд но је ути цао поче так утак ми це,
коју је пра ти ло око 2.000 љуби те ља
игре с лепљи вом лоп том у Пре шо ву.
Гости су нека ко збу ње но и боја жљи во
запо че ли дуел, што су иску сни Сло ва -
ци уме ли да казне. Тако је после
првих десе так мину та Татран имао
чак седам голо ва пред но сти, а при том
се није дан руко ме таш у жуто-црном
дре су није упи сао у листу стре ла ца.
Дома ћи су пове ли са 7:0, па је већ
тада било јасно да ће се мом ци Ива на
Пет ко ви ћа тешко вра ти ти у меч.

Први је мре жу Татра на затре сао
Милош Бару џић, потом су лоп ту на
жеље но место, иза леђа гол ма на
дома ћих, посла ли и Павле Бан ду ка и
Сте фан Шапо њић, али Сло ва ци су
брзо одби ли налет Пан че ва ца, па су

НАСТА ВЉЕ НО НАД МЕ ТА ЊЕ У СЕХА ЛИГИ

У СЛО ВАЧ КОЈ – БЕЗ ИЗНЕ НА ЂЕ ЊА

после две тре ћи не игре у првом полу -
вре ме ну има ли пред ност од 16:8, да
би се на одмор оти шло при резул та ту
20:11. Побед ник је тада већ био одлу -
чен, јер је било јасно да наш тим нема
сна ге за зна чај ни ји отпор. Јачи и
иску сни ји руко ме та ши Татра на су
мир но, без вели ких трза ви ца, утак ми -
цу при ве ли кра ју, забе ле жи ли тре ћу
побе ду у доса да шњем делу шам пи о -
на та и зау зе ли  тре ће место на табе ли.
Цен трал на фигу ра дуе ла у Пре шо ву
био је хрват ски интер на ци о на лац у
редо ви ма дома ћег клу ба Бру но Буто -
рац, који је поред десет постиг ну тих
голо ва поред свог име на у ста ти сти ци
меча упи сао и шест аси стен ци ја.

Дина мо је на ово госто ва ње оти шао
знат но осла бљен, без капи те на и јед ног
од нај бо љих игра ча Бран ка Рада но ви -
ћа, а тре ба напо ме ну ти да иску сни
Јелић и Пили по вић, иако су отпу то ва -
ли у Сло вач ку, нису ни ула зи ли у игру,
јер су повре ђе ни. Када се све му томе
дода да су Петар Жујо вић и Јован Сто -
ја но вић гото во целе неде ље пре овог

дуе ла били ван стро ја и тре нин га због
боле сти, про тив иску сног Татра на
можда се више није ни могло.

Тре нер Иван Пет ко вић на рас по ла -
га њу је имао сле де ћи састав: Жујо вић
(чети ри гола), Пили по вић, Буњев че -
вић (два), Сто ја но вић (два), Сл.
Дими трић, Јелић, Мир ко вић (три),
Јова но вић (два), Петро вић, Дис тол,
Бару џић (три), Ст. Дими трић, Сла ву -
љи ца, Радо ва но вић, Бан ду ка (пет) и
Шапо њић (три гола).

Дина мо је и даље на деве том месту
на табе ли, са ско ром од јед не побе де
и чети ри пора за и гол-раз ли ком
123:148. Пред мом ци ма је неко ли ко
дана пау зе, што ће им добро доћи да
се кон со ли ду ју, још јаче тре ни ра ју и
при пре ме се за иску ше ња која им
пред сто је. А она неће бити лака. Наи -
ме, у уто рак, 17. окто бра, пред љуби -
те љи ма руко ме та у Пан че ву биће још
један пра ви спек такл. У Халу спор то -
ва дола зи Цеље из Сло ве ни је, нај у спе -
шни ји сло ве нач ки клуб, са седам на ест
тро фе ја наци о нал ног шам пи о на та и
пет на ест пеха ра наци о нал ног купа
Сло ве ни је. Цеље је 2004. годи не први
пут осво ји ло и Лигу шам пи о на, а исте
годи не и Супер куп Евро пе. Тре нер
сло ве нач ког руко мет ног гиган та је
нека да шњи истак ну ти срп ски репре -
зен та ти вац Вла дан Матић, а важан
шраф у играч кој маши не ри ји тог клу -
ба је и Лука Митро вић, нека да шњи
прво ти мац Дина ма.

Сло вен ци су сва ка ко фаво ри ти, али
ипак је то дога ђај који се не про пу шта.
Утак ми ца почи ње у 19 сати.

А. Жив ко вић

Наш сугра ђа нин, изу зе тан
спор ти ста и осва јач мно гих
тур ни ра у нашој земљи
Огњен Дра го је рац добио је
позив од саве зног селек то -
ра, па ће од 4. до 12. новем -
бра у Будим пе шти, као
члан репре зен та ци је Срби -
је, уче ство ва ти на Свет ском
првен ству у кик-бок су.

Шам пи он држа ве у кате -
го ри ји до 84 кг, два де сет че -
тво ро го ди шњи Дра го је рац
у глав ни град Мађар ске
неће путо ва ти као тури ста.
Као и увек до сада, даће
мак си мум и веро ва ће да
може оства ри ти изне на ђе -
ње у изу зет но јакој кон ку -
рен ци ји нај бо љих свет ских
кик-бок се ра.

Уз пре дан рад на сти ца њу
кон ди ци је и уна пре ђе њу
тех ни ке и так ти ке, Огњен је
недав но добио и зва нич ни
цер ти фи кат, па је постао и

тре нер у кик-бок су. Због тога
је у нашем гра ду осно ван
КБК „Срп ска Спар та”, где је
Огњен Дра го је рац и так ми -
чар и тре нер. У ново фор ми -

ра ном спорт ском колек ти ву
у Пан че ву тре ни ра већ око
два де сет мома ка, а тре нин зи
се одр жа ва ју у сали на
Тесли, изнад кине ске роб не
куће, сре дом и пет ком од
21.15, а субо том од 18.45.

На истом месту ради и
ново о сно ва на Шко ла бори -
лач ких вешти на „Срп ска
Спар та”, у којој се, поред
кик-бок са, вежба и ММА,
К1 и бокс, а пла ну је да се у
ско ри јој будућ но сти покре -
не и рва ње.

Тер ми ни за тре ни ра ње су
поне дељ ком, сре дом и пет -
ком од 18.45, а тре нин ге
воде Зоран Раја чић, Зоран
Ста врев ски и Зоран Савић.

А. Ж.

НОВО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА НАШЕГ СУГРА ЂА НИ НА

ОГИ ИДЕ НА СВЕТ СКО ПРВЕН СТВО
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