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ГРАД СКЕ ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ СЛУ ЖБЕ ОВИХ ДА НА ОПО МИ ЊУ НЕ КЕ ПАН ЧЕВ ЦЕ

КО НЕ КО СИ АМ БРО ЗИ ЈУ, ДО БИ ЈА НА ЛОГ ДА ТО УРА ДИ

БОГАТСТВО

Рок се дам да на 

До са да шња ис ку ства
до бра

Ду го го ди шњи не мар и не бри га над ле -
жних ка да је реч о укла ња њу ам бро зи -
је по ла ко али си гур но по ста ју про -
шлост. То је до бро, бу ду ћи да од алер -
ги ја иза зва них тим опа сним ко ро вом
па ти ве ли ки број на ших су гра ђа на.

Они ових да на све че шће при ја -
вљу ју ин спек циј ским слу жба ма ка да
при ме те ам бро зи ју не где у гра ду, а
као ре зул тат то га вла сни ци зе мљи -
шта на ко ме ра сте ова биљ ка до би ју
на ло ге да је по ко се и та ко де фи ни -
тив но укло не.

Иа ко је са да ка сно за ње но уни шта -
ва ње, јер су кон цен тра ци је ње ног по -
ле на у пан че вач ком ва зду ху ових да -
на енорм но ви со ке, знат но ве ће не го

усме ни апел над ле жни ма у том ЈКП-у
да не где тре ба укло ни ти ам бро зи ју.

Ина че, крај ав гу ста и по че так сеп -
тем бра је пе ри од ка да је деј ство ам -
бро зи је на алер гич не осо бе нај ја че.
Још увек се не оче ку је пад кон цен -
тра ци ја ње ног по ле на у ва зду ху, а су -
де ћи пре ма прог но за ма, би ће га до -
ста и то ком ок то бра.

Ин тен зив ном ово го ди шњем бу ја њу
ам бро зи је и ши ре њу ње ног по ле на
нај ви ше су по го до ва ле не по вољ не вре -
мен ске при ли ке. У до са да шњем пе -
ри о ду че сто је па да ла ки ша, што је
до при не ло ви со ком про цен ту вла ге у
ва зду ху, а то је иде ал но за ње но раз -
мно жа ва ње.

Струч ња ци из За во да за јав но здра -
вље Пан че во су ви ше пу та и ове го ди -
не и ра ни је апе ло ва ли на над ле жне у
гра ду да ор га ни зу ју ин тен зив ни је ко -
ше ње ам бро зи је и ње но уни шта ва ње.
Они су скре та ли па жњу на то да тог
ко ро ва нај ви ше има ван гра да, на зе -
мљи шти ма ко ја су у ин ди ви ду ал ном
вла сни штву, а не ко се се.

Ко ли ко је по лен ам бро зи је опа сан,
нај бо ље се ви ди из по да тка да ако се
уди ше у ду жем пе ри о ду, ула зи у очи,
нос и плу ћа, та мо се трај но за др жа ва
и мо же да иза зо ве аст му.

Осо ба ма ко је се жа ле на алер гиј ске
ре ак ци је, са ве ту је се да то ком пе ри о -
да ка да је де ло ва ње ам бро зи је нај ин -
тен зив ни је, што ма ње бо ра ве на по љу
и да ако већ мо ра ју да бу ду на отво ре -
ном, оба ве зно но се на о ча ре за сун це.

Ка да по же ле да се ше та ју, та кве
осо бе то тре ба да ра де са мо то ком ки -
шних да на и ни ка ко не би сме ле да
ко се трав ња ке. Уко ли ко то мо ра ју да
ра де, тре ба ло би да но се ма ску на ли -
цу све  док не за вр ше тај по сао.

М. Гли го рић

– До 5. сеп тем бра из да ли смо 22
на ло га да се у ро ку од се дам да на
укло ни ам бро зи ја, и то: два јав ним
ко му нал ним пред у зе ћи ма, 12 фи зич -
ким ли ци ма и осам прав ним. На кон
до ста вља ња тих ре ше ња ми кон тро -
ли ше мо да ли су они ко ји су их до би -
ли по сту пи ли по њи ма. Уко ли ко ни су
ни шта учи ни ли, про сле ђу је мо их Фи -
то са ни тар ној ин спек ци ји – из ја вио је
за „Пан че вац” Бо бан Ђур ђев, се кре -
тар град ског Се кре та ри ја та за ин спек -
циј ске по сло ве.

Он је до дао да су до са да шња ис ку -
ства до бра и да су сви ко ји ма је из
Град ске упра ве на ло же но да укло не
ам бро зи ју, то већ ура ди ли. Ђур ђев је
по звао гра ђа не да и да ље при ја вљу ју
ка да при ме те ам бро зи ју на не кој јав -
ној по вр ши ни или на не чи јем ин ди -
ви ду ал ном зе мљи шту. Ђур ђев је ре -
као да је до бро и то што, ка да је реч о
укла ња њу ам бро зи је, град ске ин спек -
циј ске слу жбе до бро са ра ђу ју са „Зе -
ле ни лом”. Ка ко је ре као, до во љан је и
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пре го ди ну да на, тре ба оче ки ва ти да
ће због про ме не у по на ша њу ин спек -
циј ских слу жби бит ка про тив ам бро -
зи је иду ће го ди не по че ти на вре ме,
то ком про ле ћа.



У та да шњем „Пан чев цу” мо гло
се про чи та ти до ста ин фор ма ци ја
на спорт ским стра на ма. Пи са ли
смо о ус пе си ма Ко шар ка шког клу -
ба „Ди на мо”, ко ји се так ми чио у
Пр вој са ве зној ли ги, а за ње га су
та да,  из ме ђу оста лих,  игра ли
Иштван Јо на,  Ни ко ла Ма рин,

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Свадба, свадба...

У Долову, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 7. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Тач ка кра ја и по чет ка
И ево, сти гао је и тај фа мо зни сеп тем бар, си гур но нај кон тра дик тор -

ни ји ме сец у го ди ни. Из ди гао се пред на ма као не ка кав чар дак ни

на не бу ни на зе мљи. Баш је сав ни та мо ни ова мо. Ле то је про шло, а

је сен још ни је до шла. Из ју тра и уве че не мо жеш на по ље без не ког

то плог џем пер ка, а пре ко да на ла ко и нео па же но укра деш по ко ји

слат ки сноп сун че вих вла ти. И рас по ло же ње нам је про мен љи во: час

ве дро, час ме лан хо лич но, час сне но, час џан гри за во. Као да смо упа -

ли у ва ку ум, у не ка кав ме ђу про стор.

Ли чи ли и ва ма сеп тем бар на не ку од оних по зна тих лич но сти

над ко ји ма се јав ност де ли на оне ко ји их обо жа ва ју и на оне ко ји их

пре зи ру? Је л’ да да је та ко и са овим ме се цом? Знам мно го љу ди ко -

ји не мо гу да га сми сле, али исто та ко ви дех ове го ди не на „Феј сбу -

ку” пет или шест вр ло хва ло спев них ста ту са на те му сеп тем бра. Би -

ло ка ко би ло, јед но је си гур но: ни је дан ме сец не до жи ви да се о ње му

то ли ко при ча као овај. Да не спо ми ње мо оне пе сми це о сеп тем бру

што ће ђа ке до че ка ти у чи тан ка ма или са ста ве ко ји ће се уско ро ис -

пи си ва ти о ње му...

А би ће да нам сеп тем бар иза зи ва опреч на осе ћа ња, јер са да мо -

жда чак и ви ше не го око Но ве го ди не све до чи мо том све оп штем ци -

клу су про ме на и пре о бра жа ја. Ме ња се при ро да, ме ња се вре ме, ме -

ња ју се оде ћа и обу ћа, не ке ства ри се за вр ша ва ју, не ке но ве по чи њу,

вра ћа мо се по слу, ку је мо пла но ве, по ста вља мо ци ље ве, за хук та ва се

шко ла...

У сеп тем бру исто вре ме но сти же мо на по че так и на крај кру га. Ако

вас про ме не пла ше, ако се гр че ви то др жи те за ста ро и по зна то, а

опи ре те се све му што вас при мо ра ва да за ко ра чи те из ван зо не ком -

фо ра, он да вам је сеп тем бар сим бол за ме ша ви ну хо рор фил ма и

ноћ не мо ре. А мо же би ти и са свим дру га чи је. Ако сте, на и ме, од

при ро де учи ли ка ко се пре ма про ме на ма тре ба од но си ти, он да вам

овај ме лан хо лич но-ро ман тич ни ме сец мо же са мо при ја ти. А ка ко

то при ро да ра ди? Па, је сте ли икад ви де ли др во ко је пла че или бе -

сни што му ли шће опа да? Или ла сту ко ја твр до гла во се ди у гне зду и

не ће на југ? Или ка пи ки ше ко је се пр ко сно др же за облак од би ја ју -

ћи да пад ну? Или цве ће ко је од ла зи код пла стич ног хи рур га јер не

мо же да се по ми ри са чи ње ни цом да му ле по та бле ди? Или не ку

жи во ти њу ко ја пи је ан ти де пре си ве јер се пла ши ста ре ња? Из гле да

да сва дру га жи ва би ћа бо ље од нас схва та ју по ен ту жи во та: не опи -

ри се ни че му и не др жи се гр че ви то ни за шта. Нај лак ше, нај леп ше

и нај свр сис ход ни је је – пре пу сти ти се.

Гле да ла сам ско ро не ки на дах њу ју ћи до ку мен та рац у ко ме су жи -

вот упо ре ди ли с раф тин гом. Ре ка нас но си кроз сво је те сна це и бр -

за ке: час је пра ва, час кри ву да, час до ђе пад, час мир на де о ни ца... А

ми се ди мо у гу ме ном чам цу и као по ку ша ва мо да ве сла мо, схва та ју -

ћи да ве сла че сто и не ма ју не ку свр ху. И та да, као и у жи во ту, мо же -

мо да ура ди мо три ства ри: да се гр че ви то др жи мо за оба лу по ку ша -

ва ју ћи да од ло жи мо не ми но ван су срет с на до ла зе ћом аван ту ром; да

пре стра вље но ве сла мо уз вод но тру де ћи се уза луд да по бег не мо од

не из бе жног или да пак пу сти мо да нас во да но си, ужи ва ју ћи у кра јо -

ли ку.

Па ни је ли и овај наш жи вот ни ток баш та кав? Шта год да до ђе,

ко ји год про блем или иза зов да се де си, са мо се се тиш да тре ба пу -

сти ти ча мац да иде низ вод но. Обр ни-окре ни, то је је ди на оп ци ја ко -

ју имаш. И ево и тог сеп тем бра ка ко се ука зу је на пу чи ни. Уз вод но

не мо же мо, оста ти у ме сту ни је без бед но, пре о ста је нам са мо да до -

зво ли мо да нас чун по не се ка ње му и свим ње го вим слат ким кон тра -

дик тор но сти ма, де ти ње ра до зна ли и за пи та ни шта нам до но си... 

Срећ на нам и мир на пло вид ба!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

Јед на од те ма „Пан чев ца” број 1263,
ко ји је иза шао 5. мар та 1997, би ла је
си ту а ци ја у фа бри ци „Те сла”, не ка да -
шњем ги ган ту, ина че јед ној од две фа -
бри ке у бив шој Ју го сла ви ји за про из -
вод њу си ја ли ца. Пи са ли смо о то ме
ка ко у тој фа бри ци не по сто је за ли хе,
да ње ни про из во ди од лич но про ла зе
на стра ним тр жи шти ма и да су од 25
ми ли о на си ја ли ца ко је је „Те сла” про -
из ве ла због не ис прав но сти вра ће на
са мо два про цен та.

Да нас су од „Те сле” оста ле са мо
пра зне ха ле, успо ме не ње них не ка да -
шњих рад ни ка и се ћа ња на пе ри од
тран зи ци је то ком ко јег је за тво рен ве -
ли ки број пан че вач ких фа бри ка, а
мно го њи хо вих рад ни ка је оста ло без
по сла.

Не ма ви ше ни „Ју го бан ке”, још јед -
ног не ка да шњег ги ган та у бив шој др -
жа ви. „Пан че вац” број 1263 ове ко ве -
чио је реч ју и сли ком отва ра ње ње них
про сто ри ја у Ка ра ђор ђе вој 2–4. За ни -
мљи во је да је у екс по зи ту ри те бан ке
по сто ја ло деч је оде ље ње, отво ре но да
би се код нај мла ђих под сти ца ла на -
ви ка да ште де. Они су у прат њи сво -
јих ро ди те ља у тај део бан ке мо гли да
до но се сво је штед не ка си це, да ула жу
но вац на штед не књи жи це, да га по -
ди жу с њих итд.

У „Пан чев цу” из 1997. го ди не об ја вље -
на је и при ча о Јо ва ну По па ди ћу, јед ном

„ТЕ СЛА”, НЕ КА ДА ШЊИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ 
И ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИ ГИ ГАНТ

од пан че вач ких су ди ја, ко ји је био за ду -
жен за ма ло лет нич ку де лин квен ци ју.
Ево ка ко је он опи си вао овај про блем:

– Про шла су вре ме на ка да су оби -
ја не про дав ни це, а кра дљив ци од но -
си ли са ла му и хлеб. Ако ма ло лет ник
да нас упад не у рад њу или оби је тра -
фи ку, од не ће пи ће и ци га ре те, а све
се че шће де ша ва да кра ду ау то мо би -
ле – из ја вио је он.

На пи та ње на шег но ви на ра због че -
га је у дру штву све ви ше ма ло лет нич -
ке де лин квен ци је, он је ре као да је об -
ја шње ње за то не до ста так ро ди тељ ске
љу ба ви и раз у ме ва ња пре ма де ци. По
ње го вим ре чи ма, ро ди те љи су пре о -
ку пи ра ни по слом и оба ве за ма у ве зи
с њим, па за то све ма ње вре ме на има -
ју за сво ју де цу и раз го во ре с њи ма.

У јед ном од тек сто ва из тог бро ја
„Пан чев ца” об ја ви ли смо и да се убр -
за но сма њу је број се о ског ста нов ни -
штва на те ри то ри ји Пан че ва, а да је
све ви ше оних ко ји се до се ља ва ју у
град. Као по твр да за то, у том тек сту
је на ве ден по да так да се из ме ђу два
по пи са, ко ји су спро ве де ни 1961. и
1971. го ди не, ста нов ни штво ко је се на
те ри то ри ји на шег гра да ба ви ло по љо -
при вре дом сма њи ло за 20 од сто.

Ча слав Ја ра ко вић, Вла ди мир
Про тић и дру ги.

Та да се са стра хо по што ва њем из го -
ва ра ло и име Ка ра те клу ба „Ди на мо”.
За тај спорт ски ко лек тив су се те го -
ди не так ми чи ли Пу јић, Шкр бић, Кр -
стић итд.

М. Глигорић



По след њи зах тев за
ко рек ци ју це на 
под нет 2013, а пре
две го ди не це на 
ди зел-го ри ва је
по ве ћа на за 27 од сто

Ко нач ну од лу ку тре ба
да до не су од бор ни ци
Скуп шти не гра да

АТП Пан че во под нео је зах тев
за по ску пље ње по је ди нач них и
ме сеч них ка ра та и ста нич не
услу ге. Он је обра зло жен ти ме
да је по след ње по ску пље ње том
ЈКП-у одо бре но 2013. го ди не,
а да је од 2016. го ди не це на
ди зел-го ри ва по ра сла за 27 од -
сто, што је у ве ли кој ме ри оте -
жа ло по сло ва ње.

АТП је за тра жио и ко рек ци -
ју це на ме сеч них ка ра та на ли -
ни ја ма за Бе о град и Ко ва чи цу.
Оне би, уме сто до са да шњих
1.727 ди на ра, убу ду ће ко шта -
ле 1.900 ди на ра. Ни те це не
ни су ме ња не од 2013. го ди не.

Ако зах тев АТП-а за по ску пље -
ње до би је зе ле но све тло од бор -
ни ка Скуп шти не гра да, би ће ску -
пље и кар те за град ски са о бра ћај.

Завод за здравствену за-
штиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, констант-
но ради на проширењу бо-
гатог спектра својих услу-
га, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Пан-
чевки већ и становника чи-
тавог јужног Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број пре-
гледа који се у нашем гра-
ду не раде ни на једном дру-
гом месту – само су неке од
карактеристика које су из-
двојили задовољни клијен-
ти Завода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-
ника у Панчеву, Завод ши-
ри и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих струч-
њака из Клиничког центра
Србије и са Института „Де-
диње” у Београду.

Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љу-
бица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

Такође суботом, заинте-
ресовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних пре-
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед-
њака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од воде-
ћих стручњака у тој обла-
сти – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и ма-
гистар кардиологије са Ин-
ститута „Дедиње”. Специја-
листички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могу-
ће је урадити и специјали-
стички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 ди-
нара.

Суботом специјалистич-
ке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панче-
вачке Опште болнице, а уро-
лошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из обла-
сти гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „На-
родни фронт”. Треба напо-
менути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренут-
но на акцији, па тако ком-
плетан уролошки преглед

кошта 2.000 динара, ултра-
звучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.

Као што је већ наглаше-
но, сви набројани специја-
листички прегледи обавља-
ју се само суботом, а зака-
зују се радним данима пу-
тем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Сваког радног дана у За-
воду „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер пре-
гледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе вра-
та и меких ткива. Ове пре-
гледе искључиво радним да-
нима обавља др Ненад Мар-
гитин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека CT ди-
јагностике и заменик на-
челника Службе радиоло-
шке дијагностике у Општој
болници Панчево.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-
шко-биохемијској лабора-

торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
за свега сат времена.

У Заводу ће ускоро поче-
ти да се проводи и амбу-
лантна хирургија, а све ин-
тервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Го-
ран Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца би-
ра Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно
урадити прегледе и анали-
зе на једном месту и доби-
ти резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, приме-
ра ради, све врсте лекар-
ских уверења издају за мак-
симално два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови па-
кети услуга по изузетно по-
вољним ценама, а више о
томе, као и о додатним по-
годностима које остварују
сви они који поседују ло-
јалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на ре-
кламним странама актуел-
ног броја нашег листа.

Додатне информације мо-
жете добити путем телефо-
на Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а новости пратите и на
сајту www.za vod pan ce vac.rs ,
као и на „Фејсбук” страни-
ци Завода.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
СА НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

др сц. мед. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин

Заказивање радним данима 7-14 
и суботом 7-12

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

ЗАХ ТЕВ КО ЈИ НЕ ЋЕ ОБ РА ДО ВА ТИ ПУТ НИ КЕ

АТП ТРА ЖИ ПО СКУ ПЉЕ ЊЕ СКО РО 
СВИХ УСЛУ ГА

Петак, 7. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ри шће ње ста нич ног ве-цеа (на
30 ди на ра).

Од 1. сеп тем бра АТП по но во
при ме њу је зим ски ред во жње,
што зна чи да су вра ће ни не ки
по ла сци ко ји су то ком ле та би -
ли уки ну ти, као и да не ки ау -
то бу си по но во са о бра ћа ју на
сва ких по ла са та.

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

До жи ви те спој на у ке
и умет но сти

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. го ди не, Цен тар за хит ну
и ре ста у ра тив ну сто ма то ло ги -
ју „Ни ко дент ме дик” ис ти че се
по ква ли те ту услу га, са вре ме -
ној опре ми, про фе си о нал ном
и љу ба зном осо бљу и при јат -
ном ам би јен ту.

Осим то га, све ве ћи број на -
ших су гра ђа на од лу чу је се за
услу ге ове сто ма то ло шке ор -
ди на ци је, ко јом ру ко во ди др
Ђор ђе Ни ко лић, због атрак тив -
них це на и мо гућ но сти пла ћа -
ња на од ло же но.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
на ших су гра ђа на и су гра ђан -
ки, у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли

да по но во по кре ну ак ци ју у
окви ру ко је сви они ко ји ма су
нео п ход не услу ге из обла сти
про те ти ке оства ру ју пра во на
чак 30% по пу ста.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2.

По се ти те „Ни ко дент ме дик”,
осе ти те спој на у ке и умет но -
сти, ожи ви те свој осмех и жи -
ви те за исти, јер је упра во осмех
ваш нај бо љи адут!

Д. К.

Под по кро ви тељ ством Ва зду -
хо плов ног са ве за Вој во ди не,
Ва зду хо плов ног са ве за Ср би је
и Спорт ског са ве за Пан че ва, а
у ор га ни за ци ји Ае ро клу ба
„Утва”, у су бо ту, 15. сеп тем бра,
у на шем гра ду ће би ти ор га ни -
зо ва но јед но ин те ре сант но над -
ме та ње.

На спорт ском ае ро дро му по -
ред фа бри ке „Утва” би ће одр -
жа но пр во Отво ре но пр вен ство
Вој во ди не и Ср би је у РЦ мо де -

лар ству, так ми че ње мо тор них
је дри ли ца на елек тро по гон ко -
ји ма се упра вља пу тем ра дио-
ко ман ди.

Би ће то пр ви ова кав шам пи -
о нат ко ји је ика да ор га ни зо ван
у Ср би ји, а ако се зна да све зе -
мље у окру же њу већ одав но има -
ју та кво так ми че ње, не тре ба
сум ња ти да ће од зив и так ми -
ча ра и по се ти ла ца би ти ве ли ки.

Над ме та ње по чи ње у 10 са ти.

А. Ж.

Кар та за пр ву зо ну, уме сто
до са да шњих 55 ди на ра, ко -
шта ла би 65 ди на ра, за дру гу
зо ну 120 ди на ра (уме сто до -
са да шњих 105 ди на ра), а за
тре ћу зо ну 143 ди на ра (уме -
сто до са да шњих 130). АТП тра -
жи ви ше це не и за пе рон ске
кар те, ста нич не услу ге и ко -

У при град ском са о бра ћа ју по но -
во су ак ти ви ра ни по ла сци за Ба нат -
ски Бре сто вац у 06.40 и 13.40, за
Ива но во у 07.40, 09.40, 13.30 и 19.30,
као и за Гло гоњ у 05.20, 16.20 и 19.20.

У ме ђу ме сном са о бра ћа ју по -
но во ва же по ла сци за Ко ва чи цу
у 13.00 и за Па ди ну у 11.00 са ти.

М. Глигорић

ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „МЛАДОСТ”

Отворени базен ради до 20. септембра
Они који воле да се купају на
отвореном базену онда када на
њему није гужва, коначно су
дочекали својих пет минута.
Због почетка школске године
посета том спортско-рекреатив-
ном објекту знатно се смањи-
ла, а директор Јавног комунал-
ног предузећа „Младост” Пре-
драг Стојадинов најавио је да
ће због лепог времена које је
најављено велики базен бити
отворен све до 20. септембра.

– Он је сваке године радио
све до 16. септембра, али ове
године смо продужили радно
време због повољних времен-
ских прогноза и зато што же-
лимо да завршимо неке радо-
ве на конструкцији крова – ис-
такао је Стојадинов.

Он је најавио да ће по завр-
шетку рада олимпијског базе-

на одмах почети да ради затво-
рени базен. Биће отворен, као
и прошле године, сваког рад-
ног дана сем понедељка, радно
време ће бити од 11 до 17 сати

(викендом од 11 до 16), а цена
карата остаће непромењена: 150
динара за одрасле и 105 дина-
ра за децу до десет година, док
деца до пет година не плаћају.

Директор ЈКП-а „Младост”
одговорио је и на питање но-
винара да ли ће и ове јесени
над олимпијским базеном би-
ти постављена балон-хала, ка-
ко би, као и раније, могло да
се вежба и током зимских ме-
сеци. Објаснио је да то зависи
од потреба панчевачких спорт-
ских клубова и спортиста, с об-
зиром на то да рад базена и то-
ком зиме изискује додатни фи-
нансијски трошак.

Према његовим речима, над-
лежни у граду ће сачекати да
виде колике су потребе спор-
тиста за тим и ако се испоста-
ви да има интересовања, тај
базен ће им бити на распола-
гању. Уколико дође до тога, за-
творени базен ће још више би-
ти доступан грађанима.

М. Г.

ПР ВИ ПУТ У НА ШОЈ ЗЕ МЉИ

Пр вен ство у РЦ 
мо де лар ству



Кан це ла ри ја По кре та сло бод -
них гра ђа на у Пан че ву зва нич -
но је отво ре на 1. сеп тем бра у
Ули ци Мак си ма Гор ког 4. Про -
мо ци ји про гра ма „Гра ђан ског
бло ка 381” при су ство вао је
пред сед ник По кре та сло бод -
них гра ђа на Са ша Јан ко вић, а
по ред ње га го во ри ли су и по -
ве ре ни ци ПСГ-а за Пан че во и
за ју жно ба нат ски ре ги он др Не -
бој ша Та сић и Ни ко ла Ћур чин.

Они су при ча ли о ци ље ви ма
„Гра ђан ског бло ка 381” и под -
ву кли нај ва жни је по ру ке. Нај -
пре, да је чо век у цен тру па -
жње, од но сно да су људ ске по -
тре бе, до сто јан ство и сре ћа нај -
ви ше дру штве не вред но сти и
да су као та кве ис хо ди ште њи -
хо вих по ли ти ка.

– На ци ја и др жа ва има ју сми -
сла тек ако су у слу жби чо ве ка.
Нај ва жни ји по ли тич ки циљ у
Ср би ји је сте ства ра ње за јед ни -
це уза јам ног по ве ре ња и по др -

шке љу ди ма. Ва жне су и сло -
бо да и прав да. Гра ђа ни ма ће -
мо вра ти ти „оте ту” др жа ву и
ре ви та ли зо ва ти си стем ин сти -
ту ци ја и де мо крат ских уста но -
ва да би обез бе ђи ва ле по што -
ва ње људ ских и ма њин ских
пра ва, те га ран то ва ле сло бо ду
и прав ду. Бит на је и Ср би ја на
За па ду: на ши љу ди од у век су
та мо ишли за бо љим жи во том.

Ср би ју ће мо уве сти у Европ ску
уни ју, те као отво ре но, про све -
ће но и плу рал но дру штво нео -
по зи во укљу чи ти у за пад ну по -
ро ди цу др жа ва. Ти ме ће Ср би -
ја окон ча ти дво ве ков но ко ле -
ба ње и тра же ње свог ме ста у
ме ђу на род ном по рет ку – ка за -
ли су го вор ни ци.

Они су об ја сни ли да је дру -
штво јед на ких шан си за пра во

афир ма ци ја успе ха, тј. да ће
„еко ном ска по ли ти ка, за сно ва -
на на за ко ни ма тр жи шта, оси -
гу ра ва ти про спе ри тет за зе мљу
и њен свет ра да, а сна жна со -
ци јал на по ли ти ка си стем со -
ци јал не пра вед но сти и си гур -
но сти”. Обе ћа ли су да ће ус по -
ста ви ти нул ту сто пу то ле ран -
ци је за кри ми нал и ко руп ци ју,
као и да ће, у еко ло шком сми -
слу, гра ди ти Ср би ју као „здрав
дом за сва жи ва би ћа”.

Ре кли су и да ће ства ра ти
„зе мљу но ве по ли тич ке кул ту -
ре, ди ја ло га и ми ра, при влач -
ну за ге не ра ци је ди ги тал ног
до ба ко је тре ба да оства ру ју и
жи ве ви зи ју мо дер не Ср би је”.

Од 38 про је ка та у

пот пу но сти

за вр ше но 29

У пр вих шест ме се ци

ове го ди не гу бит ке

оства ри ло пет јав них

пред у зе ћа

Већ ни ци су на сед ни ци одр жа -
ној 3. сеп тем бра пред со бом
има ли де сет та ча ка днев ног ре -
да. Из ве сти ла ца ни је би ло мно -
го, а сви пред ло зи су усво је ни
јед но гла сно, чи ме су пре тво -
ре ни у за кључ ке.

Нај пре је град ска ме на џер -
ка Ма ја Вит ман пред ста ви ла
Из ве штај о ре а ли за ци ји Пла на
ка пи тал них ин ве сти ци ја, ин -
фра струк тур ног опре ма ња и
ин ве сти ци о ног одр жа ва ња гра -
да Пан че ва од 2015. до 2017.

Из кре ди та 71 од сто
Она је на по чет ку ре кла да су
до ста вље ни по да ци о ре а ли за -
ци ји пла на, ак тив но сти ма и ан -
га жо ва ним фи нан сиј ским сред -
стви ма, а он да пре ци зи ра ла:

– То се од но си на јав на ко -
му нал на пред у зе ћа ко ја су уче -
ство ва ла у при пре ми пла на, а
ту су и За вод за за шти ту спо -
ме ни ка и се кре та ри ја ти Град -
ске упра ве. При пре мљен је зби -
р ни из ве штај о ре а ли за ци ји ка -
пи тал них про је ка та из ве де них
у 2015, 2016. и 2017. го ди ни.
Оно што је ва жно на по ме ну ти,
је сте да се из та бе ле у при ло гу
ви ди да је од 38 про је ка та 29 у
пот пу но сти за вр ше но. По ми -
њу се, на при мер, ре ги о нал на
де по ни ја, про ши ре ње Но вог
гро бља, На род ни му зеј, из град -
ња по та ми шког ко лек то ра... Не -
ки од ових про је ка та су би ли
те ма кон кур са и ва жно је да се
на ђу у овом стра те шком до ку -
мен ту. На дам се да ће у сле де -
ћем из ве шта ју за пе ри од од
2018. до 2020. го ди не би ти ви -
ше по да та ка о са мој ре а ли за -
ци ји. Што се фи нан си ра ња ти -
че, из кре ди та је по кри ве но 71,
из град ског бу џе та 12 и из оста -
лих из во ра 17 од сто тро шко ва.

По том је усво је на ин фор ма -
ци ја о сте пе ну ускла ђе но сти
пла ни ра них и ре а ли зо ва них ак -
тив но сти из про гра ма по сло -
ва ња јав них пред у зе ћа за пр -
вих шест ме се ци ове го ди не. У
ак ту је та бе лар но при ка за но
кре та ње при хо да и рас хо да. Гу -
бит ке су оства ри ли ЈКП „Во -
до вод и ка на ли за ци ја”, ЈКП
„Мла дост”, ЈКП „Омо љи ца”,

На шој др жа ви се пру жа исто риј ска при ли ка да до би је не што
за свој на род и гра ђа не на Ко со ву и Ме то хи ји. Реч је о то ме
хо ће мо ли не што да до би је мо, или ће мо све да из гу би мо. Та
при ли ка мо же и да се од би је, али не тре ба да се пра ви мо не -
ве шти, јер ни ко не ну ди да це ло Ко со во оста не у гра ни ца ма
Ср би је.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва и 
пот пред сед ник Вла де Ср би је, „Ин фор мер”, 29. ав густ)

* * *
Пи та ње Ко со ва је бол но, али оно не сме да про ду би по сто је -
ће и ство ри но ве по де ле ме ђу на ма. На про тив, би ло би нор -
мал но да нам об је ди ни сна ге, да нас при бли жи јед не дру ги -
ма, да нас по кре не на са рад њу и да нам по мог не да оштре
емо ци је и ре чи, као и ме ђу соб на оп ту жи ва ња оста ви мо по
стра ни и поч не мо да са ра ђу је мо тра га ју ћи за ре ше њем.

(Ми тро по лит за гре бач ко-љу бљан ски вла ди ка Пор фи ри је
у ин тер вјуу за „Ало”, 1. сеп тем бар)

* * *
Ви дим да је Ђи лас да нас свој по ли тич ки про грам свео на
при чу да ја жи вим у пот кро вљу. Ка кав по ли ти чар, та ква и
по ли ти ка. Да, Дра га не Ђи ла су, ја жи вим у пот кро вљу. А ти
си пре ма соп стве ном при зна њу и при ја ви ко ју си сам по слао,
док си био на вла сти, сте као имо ви ну вред ну 25 ми ли о на
евра.

(За ме ник гра до на чел ни ка Бе о гра да и члан 
Пред сед ни штва СНС-а Го ран Ве сић у ин тер вјуу за „Тан југ”,

1. сеп тем бар)

* * *
Сво је ку ће и ста но ве сам ку по вао од сво јих па ра. За раз ли ку
од то га, Го ран Ве сић је ку пио пот кро вље у Ње го ше вој ули ци
чим је ушао у Де мо крат ску стран ку. Ја то ни сам ура дио, јер
ни смо сви исти. Ми ко ји смо у „Са ве зу за Ср би ју” има ли смо
мо гућ ност да бу де мо не ки Ве си ћи, али ни ко од нас то ни је
при хва тио.

(Дра ган Ђи лас, пред сед ник „Са ве за за Ср би ју”, „Тан југ”,
1. сеп тем бар)

* * *
Да, тач но је, осим ми ни стар ске функ ци је, пи шем пе сме за
пе ва че са естра де. Са да сам оку пи ран јед ним ре ги о нал ним
про јек том. С гру пом при ја те ља ра дим на про јек ту пр ве сев -
дах опе ре. Ве ру јем да ће је ре жи ра ти мој при ја тељ Југ Ра ди -
во је вић.

(Ра сим Ља јић, ми ни стар тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја у
Вла ди Ср би је, у ин тер вјуу за „Ало”, 2. сеп тем бар)

* * *
Не ки но ви клин ци су за ње га са мо чу ли, а мно ги га ни кад
ни су ви де ли на де лу. Ме ђу тим, ста ри ји ма је до вољ но ре ћи:
„Дра ган Ман це” и да се од мах се те на па да ча фуд бал ског
клу ба „Пар ти зан”, ко ји је тра гич но по ги нуо пре 33 го ди не,
па да ка жу: „Био је ле ген да”, или: „Ка кав је то играч био”.
Играо је као у тран су. Са 23 го ди не је дао 174 го ла за „Пар ти -
зан”, а био је и мла ди, олим пиј ски и А-ре пре зен та ти вац. У
23. го ди ни је и по ги нуо, на ау то-пу ту, у пу ној бр зи ни, у но -
вом ау то мо би лу.

(„Блиц”, 3. сеп тем бар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

О РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПЛА НА КА ПИ ТАЛ НИХ
ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА

Већ ни ци су са гла сни с тим
да се уче ству је на јав ном кон -
кур су за до де лу бес по врат них
сред ста ва гра до ви ма и оп шти -
на ма с те ри то ри је Вој во ди не
за су фи нан си ра ње из ра де и ре -
а ли за ци ју ло кал них ак ци о них
пла но ва за уна пре ђе ње по ло -
жа ја Ро ма из обла сти ста но ва -
ња с про јек том „Бо ље су тра”. У
слу ча ју одо бре ња про јек та вред -
ног два ми ли о на ди на ра за но -
си о ца по сла од ре ђу је се ЈП ГСА.
Од По кра јин ског се кре та ри ја та
за со ци јал ну по ли ти ку, де мо -
гра фи ју и рав но прав ност по ло -
ва по тра жу је се по ло ви на на ве -

ће то пред у зе ће би ти но си лац
по сла.

Кон вер то ван је, он да, дуг „По -
ли ти ке” а. д. Бе о град по осно -
ву усту пље ног јав ног при хо да
– при па да ју ћег де ла по ре за на
за ра де у трај ни улог гра да Пан -
че ва у ка пи та лу дру штва. Ра ди
се о ду гу од 3.048.000 ди на ра.

Ви ше це не ка ра та АТП-а
При хва ћен је пред лог тек ста
два ју уго во ра о по слов ној са -
рад њи: је дан се ти че ски да ња
усе ва с по љо при вред ног зе мљи -
шта у др жав ној сво ји ни, а дру -
ги от ку па про из во да с те зе -
мље. Исто се де си ло и с тек -

ве зе по осно ву ви ше го ди шњих
уго во ра за ро бу и услу ге.

На кра ју, ин фор ма тив но је
пре зен ти ра на од лу ка Над зор -
ног од бо ра ЈКП-а АТП ко јом је
усво јен це нов ник пре во за пут -
ни ка у ме ђу ме сном са о бра ћа ју
за ме сеч не прет плат не кар те с
по пу стом за уче ни ке и сту ден -
те с ме стом пре би ва ли шта или
бо рав ка на те ри то ри ји гра да.
Ка ко је ре че но на сед ни ци, АТП
је у скла ду с тр жи шним усло -
ви ма и с об зи ром на то да пет
го ди на ни је ме њао це не ка ра -
та, овог пу та по ви сио из но се
ко је тре ба из дво ји ти за њих.

КОД СТА РОГ БУ ВЉА КА

Се ма фо ри ра де 
то ком да на

Но ћу ће би ти
укљу чи ван „жу ти
треп тач”

„Ин фра струк ту ра же ле зни це
Ср би је” из Бе о гра да, ко ја упра -
вља јав ном же ле знич ком ин -
фра струк ту ром, оба ве сти ла је
пан че вач ки ЈП „Ур ба ни зам” да
квар на уре ђа ју пут ног пре ла за
на рас кр сни ци ули ца Ми ло ша
Обре но ви ћа и Сте ва на Шу -
пљик ца ни је мо гао би ти от кло -
њен због ње го ве при ро де. Тај
уре ђај ре гу ли ше рад рам пе, а
софт вер ски је по ве зан и са се -
ма фо ри ма на рас кр сни ци.

То прак тич но зна чи, ка ко нам

је об ја шње но у „Ур ба ни зму”, да

ће због пла ни ра ног ноћ ног са -

о бра ћа ја во зо ва, а с ци љем по -

бољ ша ња ре гу ли са ња и по ве -

ћа ња ни воа без бед но сти друм -

ског са о бра ћа ја, се ма фо ри на

пред мет ној рас кр сни ци нор -

мал но ра ди ти у пе ри о ду од 6.30

до 20.45, док ће но ћу би ти укљу -

чи ван „жу ти треп тач”. Овај ре -

жим ра да би ће ак ту е лан све

док „Ин фра струк ту ра же ле зни -

це Ср би је” не по пра ви уре ђај

пут ног пре ла за, на шта се, ка ко

је на ја вље но, не ће ду го че ка ти.

ОТВО РЕ НА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ПСГ-а

Афир ма ци ја успе ха

ЈКП „Ком брест” и ЈКП „Вод-
-ком”, а по зи тив но су по сло ва -
ла оста ла град ска пред у зе ћа.

Ре ба лан сом град ске ка се
ЈКП-у „Гре ја ње” пре у сме ре но
је ми ли он ди на ра за из град њу
ко му нал не ин фра струк ту ре с
при кључ ци ма за објек те на под -
руч ју Хи по дро ма. Због то га су
из ме ње ни про грам по сло ва ња
и фи нан сиј ски план овог пред -
у зе ћа за 2018.

О уна пре ђе њу по ло жа ја Ро ма
ЈП Град ска стам бе на аген ци ја
оства ри ла је до бит у из но су од
1.385.020 ди на ра. По ло ви ну те
су ме упла ти ће у бу џет Гра да, а
оста так ће упо тре би ти за фор -
ми ра ње ре зер ви.

де не су ме, а оста так ће би ти
по кри вен из пан че вач ког бу -
џе та. Сред ства су на ме ње на за
на бав ку елек трич них бро ји ла
у на се љу Шу ми це у Стар че ву.

Чла но ви Ве ћа су, по том, при -
хва ти ли текст Од лу ке о спро -
во ђе њу по ступ ка јав не на бав ке
од стра не ви ше на ру чи ла ца за
ре а ли за ци ју про јек та „Из ра да
про јект но-тех нич ке до ку мен -
та ци је за из во ђе ње ра до ва на
из град њи во до во да и фе кал не
ка на ли за ци је с при кључ ци ма
за пла ни ра не објек те на под -
руч ју Хи по дром”. У пла ну је
отво ре ни по сту пак. Под ву че но
је да ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” има стру чан ка дар, па

стом Анек са уго во ра о уре ђе њу
ка нал ске мре же у функ ци ји од -
вод ња ва ња по љо при вред ног зе -
мљи шта, ко ји је са чи нио По -
кра јин ски се кре та ри јат за по -
љо при вре ду, во до при вре ду и
шу мар ство. Из во ђа чу ра до ва –
ЈВП-у „Во де Вој во ди не” про -
ду жен је рок за њи хо во окон -
ча ње до 30. но вем бра.

Да би се одр жао кон ти ну и -
тет у оба вља њу де лат но сти ло -
кал не по ре ске ад ми ни стра ци -
је, од но сно ра ди одр жа ва ња ин -
фор ма ци о ног си сте ма и по -
штан ских услу га у 2019. и 2020.
го ди ни, Ве ће је са гла сно да
град ски Се кре та ри јат за фи -
нан си је мо же да пре у зи ма оба -
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Пе ти фе сти вал филм ских оства ре ња
ПАФФ отво рен је у сре ду, 5. сеп тем -
бра, и од ви ја ће се све до не де ље, 9.
сеп тем бра, на ви ше ло ка ци ја у на -
шем гра ду. Љу би те љи фил ма има ће
при ли ку да по гле да ју ве ли ки број
оства ре ња до ма ћих и стра них ау то ра.

ПАФФ ће отво ри ти филм „4 го ди -
не у 10 ми ну та” на гра ђи ва ног срп -
ског ре ди те ља Мла де на Ко ва че ви ћа,
ко ји ће ујед но би ти и део так ми чар -
ског про гра ма „Све ти о ни ци”. По ред
ње го вог де ла, за на гра ду за нај бо љи
ду го ме тра жни филм бо ри ће се још
осам оства ре ња раз ли чи тих филм -
ских об ли ка и жан ро ва. Не ки од фил -
мо ва ко ји ће се так ми чи ти је су и „Со -
фи ја Ан ти по лис”, филм Вир џи ла Вер -
ни јеа, ко ји је свет ску пре ми је ру имао
пре не ко ли ко не де ља на филм ском
фе сти ва лу у Ло кар ну, „Валд хај мов
вал цер” ау стриј ске ре ди тељ ке Рут Бе -
кер ман, „Фа бри ка ни шта ви ла” Пор -
ту гал ца Пе дра Пи ња, „Кла сич ни пе -
ри од” аме рич ког ау то ра Те да Фен та,
„Мај чи” мла дог хр ват ског ау то ра Јо -
си па Лу ки ћа, „Лет њи ко вац”, нај но -
ви је оства ре ње хр ват ског ре ди те ља
Да ми ра Чу чи ћа, и „Touching Concre-
te” не мач ког ре ди те ља Иље Шта ла,
сни ман у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци.

Овим по во дом пи та ли смо на ше
су гра ђа не да ли зна ју да се у Пан че ву
одр жа ва филм ски фе сти вал, да ли

они пра те ову вр сту умет но сти и ка -
кве фил мо ве во ле да гле да ју.

ОЛ ГА СРЕЋ КО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Нај ви ше во лим до ма ће фил мо -
ве. Је дан од оми ље них ми је „Ма ра -
тон ци тр че по ча сни круг”, а од но ви -
јих оства ре ња углав ном она у ко ји ма
глу ми Ми лош Би ко вић. Мо рам при -
зна ти да ипак ви ше во лим да гле дам
се ри је, и то до ма ће. Се ри ју „Ра ње ни
орао” мо гла бих да гле дам без број
пу та.

ИБРА ХИМ ИСЛА МО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Во лим на ше фил мо ве, али и стра -
не. Искре но, нај ви ше ме при вла че
еми си је о ва зду хо плов ству. Че сто гле -
дам и му зич ке еми си је, али не баш
све. Има и до брих и ло ших. Се ри је
та ко ђе. Тре нут но по но во пра тим „Се -
ло го ри, а ба ба се че шља”.

ЖА КЛИ НА ЦА РАН, 
по љо при вред ни тех ни чар:

– Гле дам ак ци о не фил мо ве, и то
на те ле ви зи ји. Ви ше во лим стра не
фил мо ве. Је дан од оми ље них глу ма -
ца ми је Сил ве стер Ста ло не, па ка да
ви дим да се при ка зу је не ко оства ре -
ње у ко јем он глу ми, оба ве зно по гле -
дам.

ДЕ САН КА РАЈ КО ВИЋ, ба би ца 
у пен зи ји: 

– Гле дам до ма ће фил мо ве, а и не -
ке до бре стра не. То су углав ном фил -
мо ви о љу ба ви. На жа лост, од ла зак у
би о скоп је са да ску па став ка, па углав -
ном гле дам код ку ће. Оми ље ни филм
ми је „Сјај у тра ви”.

СТЕ ВИ ЦА СА БО ВЉЕВ, рад ник у ПИО
фон ду:

– Во лим да гле дам ак ци о не и исто -
риј ске фил мо ве. Та ко ђе, на уч ну фан -
та сти ку ко ја је ба зи ра на на не ким
исто риј ским чи ње ни ца ма, као што је
„Зве зда на ка пи ја”. На те ле ви зи ји је
са свим со ли дан из бор, али ја баш не
гле дам сва ка кве фил мо ве чи сто да ми
про ђе вре ме, већ би рам. Углав ном су
то стра ни фил мо ви, а од до ма ћих во -
лим да по гле дам ко ме ди је. У ста њу
сам да и по пет на ест пу та гле дам не ке
фил мо ве ко ји су ми дра ги.

ИВАН АН ДО НОВ СКИ, во зач: 
– Сла бо гле дам фил мо ве, али ка да

имам вре ме на, по гле дам не ки на те -
ле ви зи ји. Оми ље ни су ми фил мо ви о
Џеј мсу Бон ду. Ви ше во лим се ри је.
На при мер, пра тио сам до ма ћу се ри -
ју „Луд, збу њен, нор ма лан”, а од стра -
них во лим из но ва да по гле дам „Мућ -
ке”, „Ало, ало” и „Не при стој не љу де”.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Д. РАЈКОВИЋЖ. ЦАРАН С. САБОВЉЕВ И. АНДОНОВСКИ

НАША АНКЕТА

ВО ЛИ ТЕ ЛИ ДА ГЛЕ ДА ТЕ ФИЛ МО ВЕ?

Те ле ви зиј ски про грам нај че шћи из бор

И. ИСЛАМОВИЋО. СРЕЋКОВИЋ

ХРОНИКА

О при о ри те ти ма у ње ном ра ду и сва -
ко днев ним оба ве за ма, про фе си о на -
ли зму јав ног ин фор ми са ња у АП Вој -
во ди ни, про јект ном су фи нан си ра њу
ме диј ских са др жа ја, ло кал ним и ре -
ги о нал ним ме ди ји ма – раз го ва ра ли
смо с Дра га ном Ми ло ше вић, по кра -
јин ским се кре та ром за кул ту ру, јав но
ин фор ми са ње и од но се с вер ским за -
јед ни ца ма. Ње ни кон крет ни од го во -
ри на пи та ња су пред чи та о ци ма на -
шег ли ста.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта је при о ри тет у ра -
ду по кра јин ског се кре та ра?

ДРА ГА НА МИ ЛО ШЕ ВИЋ: Сва ка од
обла сти за ко ју је за ду жен Се кре та -
ри јат под ра зу ме ва од ре ђе не при о ри -
те те, па су то у обла сти кул ту ре обез -
бе ђи ва ње усло ва за нор мал но функ -
ци о ни са ње уста но ва кул ту ре чи ји смо
ми осни ва чи, по пут, ре ци мо, Срп ског
на род ног по зо ри шта, Му зе ја Вој во -
ди не или По кра јин ског за во да за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Ту је, раз -
у ме се, и очу ва ње на сле ђа ко је чи ни
кул тур ни иден ти тет овог де ла Ср би -
је, пре све га оног чи ји зна чај пре ва -
зи ла зи не са мо по кра јин ске већ и на -
ци о нал не окви ре. Илу стра ци је ра ди,
на ли сти не по крет них кул тур них до -
ба ра ко ја су под раз ли чи тим сте пе -
ном за шти те у Вој во ди ни на ла зи се
759 обје ка та раз ли чи те вр сте. За јед -
но с не ма те ри јал ном кул тур ном ба -
шти ном, реч је, очи глед но, о за и ста
бо га том на сле ђу ко је же ли мо да са -
чу ва мо у це ли ни. Што ди рект на, што
кон курс на по др шка си сте му јав ног
ин фор ми са ња, ко ји у по кра ји ни чи -
ни бли зу 300 ме ди ја, та ко ђе је је дан
од при о ри те та, а од фор ми ра ња ак ту -
ел не По кра јин ске вла де у врх при о -
ри те та ста вље на је по др шка цр ква ма
и вер ским за јед ни ца ма. Ову го ди ну
ће обе ле жи ти и ак тив но сти у ве зи са
обе ле жа ва њем из у зет ног исто риј ског
ју би ле ја – сто го ди шњи це при са је ди -
ње ња вој во ђан ских обла сти Кра ље ви -
ни Ср би ји, чи ја ће ве ли ка за вр шни ца
би ти ор га ни зо ва на 25. но вем бра, на
сам дан одр жа ва ња Ве ли ке на род не
скуп шти не на ко јој је од лу ка о при -
са је ди ње њу до не та. Наш се кре та ри -
јат је је дан од глав них но си ла ца тих

ак тив но сти. Уз гред, на тој скуп шти -
ни су, пр ви пут у овом де лу Евро пе,
пра во гла са има ле и же не, па је, уз
Ми ли цу То мић из Но вог Са да, ина че
кћер ку Све то за ра Ми ле ти ћа, као и
пет Су бо ти чан ки, по сла ник би ла и
ва ша су гра ђан ка Ма ри ја Јо ва но вић,
на шта Пан чев ке и Пан чев ци сва ка ко
мо гу да бу ду по но сни.

• Ка кве су вам сва ко днев не оба ве зе
и шта вас на по слов ном пла ну нај ви -
ше чи ни за до вољ ном?

– Са стан ци по све ће ни нај ва жни јим
те ма ма из свих обла сти за ко је је за ду -
жен Се кре та ри јат, опе ра тив ни рад са
са рад ни ци ма на ре ша ва њу ак ту ел них
про бле ма, при пре ме за сед ни це По -
кра јин ске вла де чи ји сам члан, при -
јем го сти ју из зе мље и ино стран ства,
оби ла зак ин сти ту ци ја и вој во ђан ских
гра до ва и оп шти на, при су ство на кул -
тур ним ма ни фе ста ци ја ма ко је се у њи -
ма ор га ни зу ју... По сао је, за и ста, огро -
ман, па ми се сва ког да на чи ни да ми
не до ста је по не ки сат да све ура дим
она ко ка ко же лим. Са тис фак ци ја за
тај на пор су по ма ци на бо ље ко је ре ал -
но по сти же мо и од јек ко ји то има у
јав но сти. И, на рав но, ен ту зи ја зам не

са мо мо јих нај бли жих са рад ни ка већ
и свих дру гих ко ји у то ме уче ству ју.

• Да ли је, пре ма ва шем ми шље њу,
јав но ин фор ми са ње у АП Вој во ди ни
на за до во ља ва ју ћем про фе си о нал ном
ни воу?

– По сле свих ре фор ми ко је су ра ђе -
не у прет ход ним го ди на ма и по сле
свих лу та ња и гре ша ка и у тим ре -
фор ма ма и мо де ли ма при ва ти за ци је
ме ди ја ко ји су, у том пе ри о ду, при ме -
њи ва ни, оно је, ре кла бих, на мо гу ћем
про фе си о нал ном ни воу. Да нас си стем
јав ног ин фор ми са ња у по кра ји ни чи -
не, услов но ре че но, три сег мен та. Је -
дан су штам па ни ме ди ји на ма њин -
ским је зи ци ма чи ји су осни ва чи на -
ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи -
на, као што су „Ма ђар со”, „Ли бер та -
теа”, „Хлас љу ду” или „Ру ске сло во”.
Њих су фи нан си ра мо ди рект но, за шта
је ове го ди не из дво је но пре ко 278 ми -

ли о на ди на ра или пет од сто ви ше не -
го ла не, па ти ме ди ји ре ла тив но ста -
бил но функ ци о ни шу. Дру ги сег мент
је Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не као ре -
ги о нал ни јав ни сер вис, ко ји се јед -
ним де лом фи нан си ра из ре пу блич -
ког бу џе та, а дру гим из прет пла те ко -
ју пла ћа ју гра ђа ни. По кра ји на, да кле,
ту ни је укљу че на, али оно што је, по -
сле го то во осам на ест го ди на ствар но
не ра зу мљи вог, а ре кла бих и нео про -
сти вог не чи ње ња на ших прет ход ни -
ка, као је дан од пр вих про је ка та по -
кре ну ла ова По кра јин ска вла да, је сте
град ња но ве згра де РТВ-а. За јед но је
фи нан си ра мо ми и Вла да Ре пу бли ке
Ср би је и град ња на пре ду је из ван ред -
но. Ко нач но, тре ћи сег мент чи ни ви -
ше од 250 штам па них, елек трон ских
и ин тер нет ме ди ја, нај ве ћим де лом
на срп ском је зи ку, ко ји су или у при -
ват ном вла сни штву или су им осни -
ва чи ор га ни за ци је ци вил ног сек то ра.
Том сег мен ту је, ре ал но, нај те же, а је -
ди ни на чин на ко ји др жа ва, па след -
стве но то ме и По кра ји на мо же да му
по мог не, је сте про јект но су фи нан си -
ра ње. Има ју ћи упра во то на уму, ми
смо сред ства за про јект но су фи нан -

ИН ТЕР ВЈУ: ДРА ГА НА МИ ЛО ШЕ ВИЋ, ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ, ЈАВ НО ИН ФОР МИ СА ЊЕ И ОД НО СЕ С ВЕР СКИМ ЗА ЈЕД НИ ЦА МА

СА ТИС ФАК ЦИ ЈА ЗА НА ПО РЕ – ПО МА ЦИ НА БО ЉЕ 
И ОД ЈЕК У ЈАВ НО СТИ

зет ка – до ста вља ју на ра тив не и фи -
нан сиј ске из ве шта је, али и ма те ри -
јал не до ка зе да су ти про јек ти за и ста
и ре а ли зо ва ни. Све то се ве о ма па -
жљи во ана ли зи ра и на осно ву то га
оце њу је мо да ли су про јек ти ре а ли зо -
ва ни на од го ва ра ју ћи на чин. У по -
след ње две го ди не ни смо има ли слу -
ча је ве у ко ји ма ни је би ло упра во та ко.

• Мо же те ли да из дво ји те не ке ме -
ди је с те ри то ри је по кра ји не као по -
себ но до бре?

– Не бих из два ја ла ни ко га по себ но,
али мо рам да из ра зим за до вољ ство
што је, по сле огром них про бле ма на -
ста лих због по гре шног мо де ла при -
ва ти за ци је ко ји су га, прак тич но, до -
ве ли на иви цу оп стан ка, лист „Днев -
ник” као је ди ни днев ни лист на срп -
ском је зи ку у по кра ји ни у сва ком сми -
слу по чео да се ста би ли зу је. Исто ва -
жи и за чи ње ни цу да се зна ча јан број
ре ги о нал них и ло кал них ли сто ва, и
по ред свих ис ку ше ња, одр жао, али и
што је та ис ку ше ња пре тра јао и зна -
ча јан број ТВ и ра дио ста ни ца.

• Да ли сте не ка да чи та ли „Пан че вац”?
– На рав но, јер је реч о јед ном од

нај ква ли тет ни јих ре ги о нал них ли сто -
ва, не са мо у Вој во ди ни. И ра ду јем се
што сте успе шно про шли кроз прет -
ход на тур бу лент на вре ме на и, да та ко
ка жем, са чу ва ли се бе. Чи там, с јед на -
ким ин те ре со ва њем, и дру ге ре ги о нал -
не и ло кал не ли сто ве ко ји се, та ко ђе, и
да ље др же и оба вља ју из у зет но ва жну
функ ци ју ин фор ми са ња сво јих за јед -
ни ца, по пут „Зре ња ни на”, „Срем ских
но ви на”, „Вр шач ке ку ле”, „Су бо тич ких
но ви на”,  „Сом бор ских но ви на”... Још
увек има ју со лид не ти ра же и др же ви -
сок про фе си о нал ни ни во. У екс пан зи -
ји елек тр он ских ме ди ја и сво је вр сној
екс пло зи ји ин тер не та штам па ним ме -
ди ји ма одав но пред ви ђа ју су мор ну бу -
дућ ност, али сви ви за јед но по ка зу је те
да, из гле да, ипак ни је баш та ко.

С. Трај ко вић

си ра ње тих ме ди ја с је два 15 ми ли о на
ко је смо за те кли 2016. већ у про шлој
го ди ни по ве ћа ли на пре ко 60 ми ли о -
на ди на ра, да кле за че ти ри пу та. Тај
ни во смо за др жа ли и у овој, 2018. го -
ди ни, а тре ба ло би да у на ред ној он
бу де и ви ши.

• Има те ли по врат не ре ак ци је у ве -
зи с про јек ти ма ко ји су до би ја ли сред -
ства на кон кур си ма за су фи нан си ра -
ње ме диј ских са др жа ја у Вој во ди ни?
Ко ли ко су ква ли тет ни и да ли слу же
свр си?

– Мо гу да го во рим са мо о про јек -
ти ма ко је су фи нан си ра наш се кре та -

ри јат и ту мо рам да ука жем на две
ства ри. Пр ва је да су ко ми си је ко је
ми фор ми ра мо за оце ну ква ли те та
про је ка та ко ји сти жу на на ше кон кур -
се ве о ма ком пе тен те и да се про јек ти
оце њу ју ис кљу чи во на осно ву кри те -
ри ју ма ко је је за то де фи ни сао Пра -
вил ник о су фи нан си ра њу про је ка та за
оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла -
сти јав ног ин фор ми са ња. Дру га је да,
у скла ду с тим пра вил ни ком, ко ји је,
на рав но, про ис те као из За ко на о јав -
ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, по ис -
те ку ро ка за ре а ли за ци ју сви но си о ци
про је ка та ко ји су по др жа ни – без из у -

БИ О ГРА ФИ ЈА
Дра га на Ми ло ше вић је ро ђе на 15. мар та 1983. го ди не у Бе о гра ду. По

обра зо ва њу је ди пло ми ра ни му зи чар – ви о ли ни ста. За вр ши ла је Основ -

ну и Сред њу му зич ку шко лу „Иси дор Ба јић” у Но вом Са ду. Ди пло ми ра -

ла је на Ака де ми ји умет но сти у том гра ду, у кла си проф. Ири не Јав ши ли.

За по сле на је као му зич ки из во ђач – ви о ли нист ки ња у ор ке стру Опе ре

Срп ског на род ног по зо ри шта. Стал на је чла ни ца Вој во ђан ског сим фо ниј -

ског ор ке стра, Зре ња нин ске фил хар мо ни је, Су бо тич ког сим фо ниј ског ор -

ке стра, Зре ња нин ског ка мер ног ор ке стра и ор ке стра „Camerata

academica” из Но вог Са да.

Уче ство ва ла је на број ним так ми че њи ма, се ми на ри ма, кон цер ти ма и

фе сти ва ли ма и оства ри ла зна чај не ре зул та те и у со ли стич ким на сту пи ма

и као члан мно го број них ор ке ста ра и ка мер них ан сам ба ла.

У по ли тич кој ка ри је ри би ла је у два ман да та од бор ни ца у Скуп шти ни

гра да Но вог Са да и по сла ни ца у два ман да та у Скуп шти ни АП Вој во ди не.



Ма ни фе ста ци ја „Да ни пан че -
вач ког ро кен ро ла”, ко ју од 2013.
го ди не ор га ни зу је Удру же ње
рок му зи ча ра Пан че ва, одр жа -
на је на пла тоу ис пред Кул тур -
ног цен тра Пан че ва у че твр так
и пе так, 30. и 31. ав гу ста.

– Сва ке го ди не има мо сли -
чан при ступ ка да ор га ни зу је мо
„Да не пан че вач ког ро кен ро ла”,
а то је да има мо из во ђа че из
раз ли чи тих уз ра сних ка те го ри -
ја. Та ко је би ло и ове го ди не. На по чет ку обе ју ве че ри на сту пи -

ли су мла ди ау тор ски бен до ви,
а за њи ма ис ку сни и ста ри ји,
као што су „Ре зер вни план” и
„Trouble Heart”. У сре ди ни су,
као и увек, аку стич ни са ста ви.
Ове го ди не има ли смо и ка те -

го ри ју „мла ди на ра шта ји”, у
окви ру ко је су се пред ста ви ли
нај мла ђи су гра ђа ни ко ји тек по -
чи њу да се ба ве рок му зи ком.
Пр ве ве че ри су то би ле се стре
Ме са рош са сво јим бен дом „Ен
Си Ин” и На ђа За ри ја, ћер ка

Пе ре За ри је, пе ва ча „Зо не Б”, а
у пе так су то би ли по ла зни ци
шко ле „Ги тар та”. Ове го ди не на -
сту пио је и бенд из Стар че ва,
као спе ци ја лан гост, јер је пре
не ко ли ко не де ља у том на се ље -
ном ме сту обе ле же но пе де сет
го ди на ро кен ро ла– ре као је Зо -
ран Илић, пот пред сед ник Удру -
же ња рок му зи ча ра Пан че ва.

Ове го ди не Удру же ње је про -
сла ви ло пет го ди на по сто ја ња.
До са да су об ја ви ли три ди ска
ко ји ма су пред ста вље ни раз -
ли чи ти пе ри о ди исто ри је пан -
че вач ке ро кен рол сце не. На
јед ном се на ла зи и пан че вач ка
ро кен рол хим на, у чи јем сни -
ма њу је уче ство ва ло пре ко че -
тр де сет му зи ча ра из Пан че ва.

У про шлом бро ју „Пан чев -
ца” пи са ли смо о ре ци кла -
жи по је ди них вр ста от па да,
а је дан од њих је ор ган ски
от пад, с ко јим се го то во сва -
ко днев но су сре ће мо. Ве ли -
ке ко ли чи не ова квог от па -
да на ста ју сва ко днев но, нпр.
при при пре ми хра не у до -
ма ћин стви ма. Ве ли ке ко ли -
чи не ко ре од кром пи ра, ба -
на на, ја бу ка, со ца од ка фе,
оста та ка од ча ја и још ко је -
че га у то на ма сва ко днев но
за вр ша ва на де по ни ја ма са
оста лим (углав ном) нео р -
ган ским от па дом. На жа лост,
у на шој зе мљи и да ље не ма
се лек то ва ња при са мом од -
ба ци ва њу от па да, већ се без
об зи ра на то о ко јој се вр -
сти от па да ра ди, све за јед -
но от пре ма и он се као та -
кав од во зи на де по ни је. Пре -
ма то ме, на ша нај плод ни ја
зе мљи шта се упра во на ла зе
на де по ни ја ма, где се го ди -

на ма, по ред нео р ган ског,
раз гра ђу је и ор ган ски от -
пад, при че му на ста је нај -
плод ни је зе мљи ште, ко је је
ту за ро бље но и (на жа лост,
по све му су де ћи трај но) из -
гу бље но. Ни зак ни во еко ло -
шке све сти код гра ђа на узро -
ку је, из ме ђу оста лог, и на -
ста ја ње све ве ћег бро ја ди -
вљих де по ни ја. Исто вре ме -
но, огром не ко ли чи не од -
ба че ног ма те ри ја ла оста ју
не ис ко ри шће не, што пред -
ста вља ве ли ки еко ном ски и
енер гет ски гу би так.

Про се чан са став ко му нал -
ног от па да у Ре пу бли ци Ср -
би ји, слич но као и за ге не -
ри са не ко ли чи не, углав ном
се за сни ва на ре зул та ти ма
не ко ли ко сту ди ја ре а ли зо -
ва них у ре пре зен та тив ним
оп шти на ма, с об зи ром на
то да ве о ма ма ли број оп -
шти на спро во ди ре дов ну
ана ли зу мор фо ло шког са -
ста ва от па да. По ре ђе њем са -
ста ва от па да за ЕУ (15 зе -
ма ља), САД и Ср би ју уо ча -
ва се да је би о ра згра ди ва
ком по нен та от па да нај за -
сту пље ни ја у Ср би ји. Пре -
ма по да ци ма Свет ске бан -
ке, мор фо ло шки са став ко -
му нал ног от па да на гло бал -
ном ни воу је сле де ћи: би о -
ра згра ди ви от пад 46%, па -
пир 17%, пла сти ка 10%, ста -
кло 5%, ме тал 4% и оста ло
18%. Пре ма до ма ћем За ко -

ну о упра вља њу от па дом,
би о ра згра ди ви от пад је онај
ко ји је по го дан за ана е роб -
ну или ае роб ну раз град њу,
као што су хра на, ба штен -
ски от пад, па пир и кар тон.
Пре ра да био-от па да је све
раз ви је ни ја у све ту. Овај от -
пад чи ни ско ро тре ћи ну кућ -
ног ота да. Био-от пад се са -
ку пља одво је но и од ла же
пре ма по себ ном по ступ ку.

Пре ма јед ној сту ди ји, нај -
ве ћи про це нат ис пи та ни ка
је све стан ко ри сти од уче -
шћа у са ку пља њу ор ган ског
от па да или био-от па да и
спре ман је да одва ја ку хињ -
ски од оста лог кућ ног от па -
да. При том нај ве ћи про це -
нат ис пи та ни ка сма тра да
би по де ла би о ра згра ди вих
ке са и кан ти има ла по зи ти -
ван ути цај на ис пи та ни ке
да при хва те уче шће у про -
це су се па ра ци је. Нај ве ћи
про це нат ис пи та ни ка је де -

ли мич но упо знат с ко ри сти -
ма ко је до но си са ку пља ње
и пре ра да от па да. Ово је на -
ро чи то зна чај но за то што
ор ган ски от пад са др жи ве -
ли ке ко ли чи не енер ги је и
сво јим рас па да њем, раз град -
њом или спа љи ва њем ис пу -
шта енер ги ју и угљен-ди ок -
сид, што на нај бо љи мо гу -
ћи на чин мо же да се ис ко -
ри сти, при че му се чу ва ју
при род ни ре сур си и шти ти
жи вот на сре ди на. Енер ги ја
упо тре бљи ва за да на шњу ци -
ви ли за ци ју мо же се до би ти
из би о ло шки раз гра ди вог
от па да на ви ше на чи на: про -
из вод њом био-ета но ла, био-
га са или спа љи ва њем. Про -
бле ми у ве зи с до би ја њем
енер ги је из био-от па да по -
ве за ни су уве ли ко с до би ја -
њем енер ги је из би о ма се.
Оп ште је по зна то ка ко је
људ ска ра са ин вен тив на ка -
да год то по ли ти ке не ке зе -
мље до пу шта ју, па тех но ло -
ги ју ко ја је ре зер ви са на за
от пад ко ри сте и за не ке дру -
ге – мо рал но не до пу сти ве
прак се. Сто га је ве ли ки број
зе ма ља због по тре ба одр жи -
вог раз во ја сво јих за јед ни -
ца до нео и спро во ди ве ли -
ки број фор мал но-прав них
ака та ко ји уре ђу ју ову област,
а с ци љем очу ва ња сво јих
при род них ре сур са, те очу -
ва ња, за шти те и уна пре ђе -
ња жи вот не сре ди не.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 7. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ор ган ски от пад
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ЗА ВР ШЕ ТАК КУЛ ТУР НОГ ЛЕ ТА

Да ни ро кен ро ла у Пан че ву

МЕ ЂУ НА РОД НЕ АК ТИВ НО СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА

РА ДО ВИ „ПА НОН КИ” 
ПРЕ ЗЕН ТО ВА НИ У АМЕ РИ ЦИ

Из ло жбе у Њу јор ку и
Чи ка гу

Пан че вач ко удру же ње гра ђа на
„Па нон ке” ове го ди не обе ле -
жи ло је де сет го ди на по сто ја -
ња и ра да на очу ва њу ста рих
за на та и про мо ци је тра ди ци о -
нал ног ства ра ла штва. По во дом
го ди не ју би ле ја то ком апри ла
и ма ја у На род ном му зе ју Пан -
че во одр жа на је из ло жба на ко -
јој су би ли пред ста вље ни ра -
до ви са да шњих, али и бив ших
чла ни ца удру же ња. Иде ја је би -
ла да се ви ди до при нос ста рих
чла ни ца, али и оно што су „Па -
нон ке” у овом тре нут ку.

У окви ру про мо ци је де се то -
го ди шњи це, пред сед ни ца удру -
же ња Ол га Жол нај Јо ка но вић
је то ком при ват не по се те Аме -
ри ци у ју ну и ју лу ус пе ла да
до го во ри две из ло жбе: у Њу -
јор ку и Чи ка гу.

Из ло жба у Њу јор ку је отво -
ре на 19. ју на, у срп ском кон зу -
ла ту.

– Би ло је згод но да у окви ру
пу то ва ња на ђем не ки про стор
у Аме ри ци где бих по ка за ла
шта све „Па нон ке” ра де и на
тај на чин пре зен то ва ла на род -
но ства ра ла штво, удру же ње,
наш град и на кра ју кра је ва на -
шу зе мљу. Обра ти ла сам се кон -
зу ла ту у Њу јор ку, али је за ре -
а ли за ци ју ове из ло жбе би ло по -
треб но из вр ши ти до ста пре пи -
ски. Сла ла сам им фо то гра фи -
је на ших ра до ва, јер су би ли
ве о ма ра до зна ли ка ко све то
из гле да. За из ло жбу је би ла
пред ви ђе на све ча на са ла, где
се по вре ме но ор га ни зу ју из ло -
жбе умет ни ка, а где ни ка да до
са да сво је ра до ве ни је из ла га -
ло ни јед но удру же ње – ре кла
је Ол га Жол нај Јо ка но вић.

Ка ко је об ја сни ла, пу бли ку
је по звао сам кон зу лат и то су
би ли ода бра ни по се ти о ци.

– Наш кон зу лат је сме штен
на Мен хет ну, у јед ној по слов -
ној згра ди. То је елит ни цен тар

и згра да се за тва ра у 18 са ти, па
све ак тив но сти ко је се на кон тог
вре ме на одр жа ва ју мо ра ју да се
прет ход но на ја ве – ре кла је Ол -
га Жол нај Јо ка но вић.

„Па нон ке” су у кон зу ла ту
при ка за ле све чи ме се ба ве, а
то су ру ко тво ри не из ра ђе не тех -
ни ка ма вез, зла то вез, пу сто ва -
ње ву не, хе кла ње, пле те ње, тка -
ње и нец.

– Има ли смо сре ће по што је
све ча на са ла на зи до ви ма има -
ла ра мо ве ко ји мо гу да се ко -
ри сте за из ло жбу, та ко да је то
по бољ ша ло на чин из ла га ња.
Ни је би ла са мо сто на по став -
ка, на ко ју сам ја би ла спрем -
на, већ мно го леп ше. Кон зул -
ка Ол ги ца Вла чић из не на ди ла
се ка ко је све то из гле да ло. Она
је ве ли ки љу би тељ ру ко тво ри -
на, див на, мла да, вр ло обра зо -
ва на же на, ко ја је и отво ри ла
из ло жбу. Би ла је упо зна та с на -
шим ра дом, јер оно што смо
по сла ли о свом удру же њу, ве -
о ма до бро је про у чи ла и са же -
то пред ста ви ла пу бли ци – ка -
же пред сед ни ца удру же ња.

С об зи ром на то да је из ло -
жба би ла по ста вље на у кон зу -
ла ту, она ни је мо гла би ти про -

дај ног ка рак те ра, али ка ко је
Ол га Жол нај Јо ка но вић на гла -
си ла, ово је био сја јан на чин да
се оства ре зна чај ни кон так ти и
на кон из ло жбе ор га ни зу је про -

да ја руч них ра до ва. Она се по -
себ но оду ше ви ла чи ње ни цом
да је до ста мла дих му шка ра ца
би ло за ин те ре со ва но за ру ко -
тво ри не и да су мно ги од њих
ку пи ли од ре ђе не про из во де.

– Ја ко су им се до па ле пу сто -
ва не лоп те и пу сто ва ни са пу ни.
То је хит. Ин те ре сант но је за то
што то га не ма у Аме ри ци. Та -
ко ђе су ку по ва ли тка не ства ри
и не што од ве за. Му шкар ци су
спе ци јал но за ин те ре со ва ни за
тка ње и за пу сто ва ње, а же не за
вез и зла то вез – ре кла је пред -
сед ни ца удру же ња.

Она је ис при ча ла да је на из -
ло жби би ла и пред став ни ца еду -
ка то ра „Ет но-мре же” за вез и
зла то вез Рад ми ла Јо ва но вић, ко -
ја по вре ме но жи ви у Њу јор ку.

– Дра го ми је би ло што је у
пу бли ци био не ко ко је за и ста
упо знат с те ма ти ком. Ми слим
да смо на леп на чин пре зен то -
ва ли свој град и по ка за ли ре -
зул тат про јек та ком би на ци је
ста рог и но вог ко ји смо ре а ли -
зо ва ли пре три го ди не. Циљ
про је кат је био да по ка же мо
ка ко су се ра ди ли руч ни ра до -
ви у Пан че ву по чет ком два де -
се тог ве ка. Ми смо та да про -
на шли не ке ћи ли ме ко ји су се
ов де про из во ди ли. С тих вој -
во ђан ских ћи ли ма смо ски ну -
ли ша ре, ко је смо у са рад њи с
мла дим ди зај не ри ма из Бе о -
гра да осми сли ли да бу ду на
про из во ди ма као што су фа -
сци кле за та блет и лап топ, као
и не се се ри за мо бил не те ле -
фо не. Ови про из во ди на се би
има ју руч но из ве зе не мо ти ве с
ба нат ских ћи ли ма. То је исто
би ло за па же но, та ко да ми слим
да смо оста ви ли леп ути сак –
ис при ча ла нам је Ол га Жол нај
Јо ка но вић.

Дру га из ло жба је одр жа на
кра јем ју ла у пор ти пра во слав -

не цр кве у Чи ка гу.
– Из ло жба је би ла ве о ма по -

се ће на, што је та ко ђе по све до -
чи ло да на ша ди ја спо ра ја ко
во ли ру ко тво ри не. Ра до ви су
би ли пред ста вље ни на кон не -
дељ не слу жбе, а има ли су при -
ли ку да их по гле да ју љу ди ко -
ји до ла зе на слу жбу и на ен -
гле ском и срп ском је зи ку. На
при мер, јед на го спо ђа ко ја не
го во ри срп ски, али је уда та за
Ср би на, ку пи ла је не што од ве -
за – ре кла нам је са го вор ни ца.

Пу то ва ње у Аме ри ку и пред -
ста вља ње за нат ских ра до ва пан -
че вач ког удру же ња до не ло је
но во са зна ње – да по сто ји ве ли -
ко тр жи ште ко је је за ин те ре со -
ва но за на род но ства ра ла штво.

– Ми слим да има про сто ра
за на ша удру же ња, али тре ба -
ло би обез бе ди ти стра те шког
парт не ра ко ји би мо гао то да
по др жи у сми слу пред ста вља -
ња и ка па ци те та – ис та кла је
пред сед ни ца удру же ња „Па -
нон ке”.

– Наш за да так је да про на -
ђе мо на чи не ка ко да про мо ви -
ше мо што ши ре наш рад. Са да
смо још јед ном ви де ле да има
љу ди ко ји ви де ква ли тет, во ле
да ку пу ју ру ко тво ри не, али и
да их по кла ња ју – на гла си ла је
Ол га Жол нај Јо ка но вић.

У удру же њу гра ђа на „Па нон -
ке” тре нут но је ак тив но пет на -
ест же на. Ова ор га ни за ци ја је,
за пра во, у по след ње три го ди -
не по ста ла еду ка тив ни цен тар,
јер је три на ест же на по ло жи ло
и до би ло ли цен цу за еду ка то -
ре. Удру же ње се фи нан си ра
кроз сим бо лич ну чла на ри ну и
пу тем про је ка та.

– На ша ми си ја је да об у ча -
ва мо љу де да се ба ве руч ним
ра до ви ма. Нај ви ше нам се ја -
вља ју за ин те ре со ва не же не ко -
је би да на у че тка ње и пу сто ва -
ње. Нец тех ни ка је ле па и ин -
те ре сант на, али ма ло те шка. У
тој сфе ри би смо во ле ле да по -
ја ча мо ин те ре со ва ње. Вра та на -
шег удру же ња су отво ре на сви -
ма ко ји же ле да на у че да ра де.
Сва ког утор ка у 18 са ти има мо
са ста нак у на шим про сто ри ја -
ма у До му омла ди не – ре кла је
Ол га Жол нај Јо ка но вић.

Она је до да ла да же ле да
ома со ве члан ство и да при ву -
ку ви ше мла дих да се за ин те -
ре су ју за рад удру же ња.

– Ве ћи на њих ко ји до ђу да
на у че, ка да осе те чар ства ра ња
руч них ра до ва, ла ко се од лу че
и да оста ну. Ми ре дов но иде -
мо и на ма ни фе ста ци је. По -
след ња ко ју смо по се ти ли је -
сте „До ло вач ка штру дли ја да”,
где смо до би ли пр ву на гра ду
за нај леп ше уре ђен штанд. То
нам је у го ди ни ју би ле ја ве о ма
зна чај но и вред но при зна ње –
за кљу чи ла је пред сед ни ца удру -
же ња гра ђа на „Па нон ке”.

СТО ЖЕ НА, СТО МИ НИ ЈА ТУ РА

Чла ни це удру же ња гра ђа на „Па нон ке” уче ство ва ће на го ди -

шњој из ло жби „Сто же на, сто ми ни ја ту ра” где су већ не ко -

ли ко пу та осва ја ле вред на при зна ња.

Ор га ни за тор овог до га ђа ја, „Ет но-мре жа”, ба ви се про мо -

ци јом про из вод ње ру ко тво ри на као пер спек тив не при вред -

не гра не ко ја уз ми ни мал на ула га ња мо же да обез бе ди

за по сле ње и из вор при хо да за пре ко хи ља ду же на из свих

кра је ва Ср би је и да до при не се про ме ни ими џа зе мље.
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Во Бел град го сту ваа 
по веќе од ил ја да сла ви сти
од цел свет, меѓу кои и
три е сет ти на од Ма ке до ни ја

Од 20 до 27 ав густ на Фи ло ло шки от
фа кул тет во Бел град е одр жан ше -
сна е сет ти Меѓуна ро ден кон грес на
сла ви сти, на кој уче ству ваа по веќе
од ил ја да на уч ни ци од 43 зе мји од
цел свет. По крај врв ни сла ви сти од
Ср би ја, Ја по ни ја, Ки на, Ин ди ја, Ук-
ра и на, Ка на да, Гер ма ни ја, Ав стра -
ли ја, САД , Ру си ја,Ита ли ја, Ун га ри ја
..., уче ству ваа и три е сет ти на на уч -
ни ци од Ре пу бли ка Ма ке до ни ја.

Ва ков ис то ри ски со бир се одр жа -
ва се ко ја пет та го ди на. Прет ход ни -
от е одр жан во Минск, а пред де сет
го ди ни, на уч ни ци од цел свет се
срет наа во Охрид. Ор га ни зи ра ни се
тр ка ле зни ма си, те мат ски бло ко ви,
те ми од лин гви сти ка, кни жев ност и
фол клор.

По себ на те ма бе ше две ста го ди ни
од “Срп ски от реч ник на Вук  Сте -
фа но виќ Ка ра џиќ“ и не го во то зна -
че ње то во сла ви сти ка та. Во Га ле ри -
ја та на на у ка и тех ни ка СА НУ пред -
ста ве на е из ло жба „Срп ска лек си -
ко гра фи ја од Вук до де нес“, ав тор -
ско де ло на проф. др Рај на Дра ги че -
виќ и др Не над Ива но виќ. 

Ре кор ден  број уче сни ци
- Ма ке до ни ја е ед на од сло вен ски -

те зе мји, се ка ко и бли ска со сед на зе -
мја на Ср би ја. Спо ред го ле ми на та
на зе мја та и бро јот на на уч ни те ра -
бот ни ци – сла ви сти, имав ме ре кор -
ден број уче сни ци. Со де вет на е сет
ре фе ра ти на ста пиа 21 уче сник. Во
рам ки те на кон гре сот имав ме сек -
ции, тр ка ле зни ма си и те мат ски
бло ко ви во кои уче ству ваа уште де -
сет ти на Ма ке дон ци. На из ло жба та
на сла ви стич ки те из да ни ја бев ме
за ста пе ни со по веќе од сто кни ги, и
тоа бла го да реј ки на по мо шта око лу
тран спор тот на кни ги те, што ни ја
пру жи Ми ни стер ство то за на дво ре -

МЕЃУНА РО ДЕН КОН ГРЕС НА СЛА ВИ СТИ

СЛО ВЕН СКИ ТЕ ЈА ЗИ ЦИ ВО ЦЕН ТАР НА ВНИМАНИЕТO

шни ра бо ти на Ре пу бли ка Ма ке до -
ни ја. До бив ме по фал би и од уче сни -
ци те и од до маќини те, ре че проф. др
Мак сим Ка ран фи лов ски, прет се да -
тел на Ма ке дон ски от сла ви стич ки
ко ми тет.

Спо ред збо ро ви те на на ши от со -
го вор ник нај ва жна ра бо та е да би де -
те при сут ни, ако не сте при сут ни,
луѓето ед но став но ве за бо ра ват. Ва -
жно е и са мо то уче ство на по е дин -
ци те кои прет ста ву ва ат не кол ку нај -
зна чај ни ма ке дон ски на уч ни ин сти -
ту ции, ка ко што се Фи ло ло шки от
фа кул тет при Уни вер зи те тот, Ин -
сти ту тот за ма ке дон ски ја зик „Кр сте
Ми сир ков“ и Ма ке дон ска та ака де -
ми ја на на у ки те и умет но сти те. Тоа
се ин сти ту ции во кои се изу чу ва ма -
ке до ни сти ка та, пред се сла ви сти ка -
та, во по ши ро ки рам ки. Се про у чу -
ва и ма ке дон ски от ја зик во спо ред ба
со дру ги те сло вен ски на ро ди.

За до вол ство то што е дел од ма ке -
дон ска та де ле га ци ја на ше сна е сет ти -

жу ва ње во ма ке дон ски от и срп ски -
от ја зик, ка ко по себ ни ја зи ци. При -
до не су ва ме ба рем во еден мал дел
во збо га ту ва ње то на сла ви сти ка -
та,ре че Ве се лин ка Ла бро ска.

Збо у вај ки за впе ча то ци те Ла -
броска на гла си де ка на овој го лем
пра зник на свет ски те сла ви сти се
срет ну ва ат врв ни лин гви сти од цел
свет, зна чи не са мо од сла ви стич ки -
те зе мји, ту ку и од зе мји те ка де што
се изу чу ва сла ви сти ка та.

-Шан са та на ед но ме сто да се
срет нат по веќе од ил ја да луѓе кои
ра бо тат на слич ни про бле ми да ва
мо жност за меѓусеб но за по зна ва ње,
за по зна ва ње на луѓе чии тру до ви
мо же би сте ги чи та ле, а со нив не сте
се ви де ле. Во раз го во рот со нив мо -
жат да се до би јат но ви идеи и да се
про ши ри по ле то за со ра бот ка. И
тоа е ед на од при до бив ки те, тоа е и
сми сла та на одр жу ва ње то на кон -
гре сот, ис так на уче снич ка та на кон -
гре сот дој де на од Ско пје.

На кон гре сот уче ству ваа број ни
на уч ни ци кои не се од сло вен ски те
зе мји, меѓутоа пре кра сно збо ру ва ат
срп ски, ма ке дон ски, ру ски и дру ги
сло вен ски ја зи ци. На ста пи ја со ре -
фе ра ти и ак тив но уче ству ваа во ди -
ску сии, раз ме ну вај ки ко ри сни ис ку -
ства. Се срет нав ме и со сим па тич на
Ја пон ка, ма ке до нист ка, но и со Peter
M Hill, про фе со рот од На ци о нал ни -
от уни вер зи тет од Ав стра ли ја. Го -
спо дин Hill во раз го во рот со пот пи -
сни кот на овие ре до ви по себ но се
ин те ре си ра ше за мул ти кул ту ра та во
Пан че во и за до се лу ва ње то на Ма ке -
дон ци те во Вој во ди на.

Кон гре сот е одр жан под по кро ви -
тел ство на прет се да те лот на Ре пу -
бли ка Ср би ја Алек сан дар Ву чиќ,
По кро ви тел ство на Град Бел град, во
ор га ни за ци ја на Меѓуна род ни от ко -
ми тет на сла ви сти, Со ју зот на срп -
ски сла ви стич ки дру штва, Меѓуна -
род ни от сла ви стич ки цен тар. Ко ор -
га ни за то ри се  Фи ло ло шки от фа -
кул тет на Уни вер зи те тот во Бел град
и СА НУ.  

от кон грес, одр жан во Бел град, не го
кри е ше и др Ве се лин ка Ла бро ска, ре -
до вен про фе сор, од но сно на у чен со -
вет ник во Ин сти ту тот за ма ке дон -
ски ја зик „Кр сте Ми сир ков“ во Ско -
пје. Таа на ста пи со ре фе тат на те ма: „
Из ра зу ва ње не неефак тив но ста во
гра нич ни от по јас на ма ке дон ски от и
на срп ски от ди ја лек тен аре ал“. 

Но ви идеи и про ши ру ва ње на
по ле то за со ра бот ка

- Из ле гоа ин те ре сни за клу чо ци од
мо е то ис тра жу ва ње и се на де вам де -
ка ќе би де мал при до нес во ком па -
ра тив на та ди ја лек то ло ги ја, ре ал на
ди ја лек то ло ги ја меѓу срп ски от и ма -
ке дон ски от ја зик. Тоа е не што што
ме при вле ку ва и ка ко ди јак то лог и
ка ко син так си чар, а тоа е да се спо -
ре дат на чи ни те на кои се из ра зу ва
ид но то вре ме, услов ни от на чин,
пов тор ли во ста, зна чи не кои ре ла -
ции кои не из ра зу ва ат фак тив ни деј -
ства, има ат слич ни на чи ни на ис ка -
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Пред чи та те ли те е веќе де се -
ти от до да ток на ма ке дон ски
ја зик, из ле зен во не дел ни кот
„Пан че вац“. Поч ну вај ки од
2016 го ди на, во лет ни от пе -
ри од се пе ча тат до да то ци на
че ти ри ја зи ци на мал цин ски
за ед ни ци, кои по број но ста се
нај за ста пе ни во оп шти на
Пан че во – ма ке дон ски, ро -
ман ски, ун гар ски и сло вач ки.
Се кој до да ток има по че ти ри
стра ни на ја зи кот на мал цин -
ства та, со пре вод на срп ски
ја зик. Овој про ект се ко фи на -
си ра од бу џе тот на Ре пу бли ка
Ср би ја, по кра ин ска та ка са и
со па рич на по мош на Гра дот
Пан че во. Бла го да рејќи на
пре во дот до да то ци те се на ме -
не ти и на чи та те ли кои не
збо ру ва ат не кој од на ве де ни -
те ја зи ци.Пра шав ме не кол ку
со го вор ни ци на кој ја зик ги
чи та ат тек сто ви те од до да то -
кот на ма ке дон ски ја зик и еве
што ни од го во ри ја:
Би ља на Ла за ре ска, ма стер 
хе ми чар:

– Ко га е  во пра ша ње до да -
то кот на ма ке дон ски ја зик,
раз бир ли во тек сто ви те ги чи -
там на ма ке дон ски ја зик, би -
деј ки по те кло то ми е ма ке -
дон ско. По себ но ме ин те ре си -
ра ат при ка зни те за мла ди те
луѓе кои ус пе а ле да се про нај -
дат во обла сти те за кои се
шко лу ва ле. Тоа ми да ва на деж
де ка еден ден ќе би дам вра бо -
те на ка ко ма стер хе ми чар, би -
деј ки оваа стру ка ја из брав
ми слеј ки де ка та ков ка дар е
по тре бен на ин ду стри ски от
град, ка ко што е Пан че во.
„Пан че вац“ го ку пу вам по ра -

ди до да то ци те, но и ре дов ни -
те из да ни ја, на де вај ки се де ка
ќе ми се по среќи да про нај дам
не кој кон курс за ра бо та. Го ди -
на де на сум ан га жи ра на во
кол- цен тар во Бел град, пре ку
кој сум во кон такт со луѓе од
Ср би ја и Ма ке до ни ја. Ко му -
ни ци рам и на срп ски и ма ке -
дон ски ја зик. И тоа е ед на од
при чи ни те што од до да то ци те
ги чи там стра ни ци те на ма ке -
дон ски ја зик. 
Јул ка Спа сков ска, 
пен зи о нерка:

– Со за до вол ство ги чи там
тек сто ви те на ма ке дон ски и на
срп ски ја зик. Чи тај ки ги  тек -
сто ви те на ма ке дон ски ја зик го
про ве ру вам и сво е то зна е ње на
мај чи ни от ја зик, што пред до -
се лу ва ње то во Вој во ди на, ка ко
де те го учев во Ма ке до ни ја.
При јат но сум из не на де на што
„Пан че вац“ се чи та и вон гра -

ни ци те на Ср би ја. По мла ди от
син Ми ро слав по веќе од 25 го -
ди ни жи вее во Гер ма ни ја и ми
ка жу ва ше де ка ве сни кот го до -
би ва со из ве сно за доц ну ва ње,
но за на ши те га стар бај те ри,
кои во бел свет оти доа на не -
кол ку го ди ни а оста наа со де -
це нии, и тоа не што зна чи. До -
бро е што и тек сто ви те од до -
да то ци те на ја зи ци те на мал -
цин ски те за ед ни ци, ка ко и тек -
сто ви те од ре дов ни те из да ни ја
на „Пан че вац“ мо жат да се нај -
дат и на ин тер нет. Спо ред она
што го имам слу шна то од мно -
гу ми на овој пот фат по зи тив но
е оце нет кај чи та те ли те. 
Ми ло рад Мак си мо виќ, 
на став ник во пен зи ја:

– Ра ко вод ни от тим на „Пан -
че вац“ ан га жи рал но ви нар ка
ко ја на ви сти на  до бро се снао-
ѓа во ра бо та та што и е до ве ре -
на, би деј ки ги по зна ва при ли -

ки те во Вој во ди на и по ши ро -
ко. Неј зи ни те тек сто ви ги чи -
тав и ко га бе ше вра бо те на во
„Пан че вац“. Таа од се ко гаш
пла си ра ин те ре сни ин фор ма -
ции за обич ни луѓе кои по -
стиг на ле углед и вон гра ни ци -
те на на ша та зе мја. Ва жно е
тие ин те ре сни тек сто ви да ги
про чи та не кој, се ед но, на срп -
ски или на ма ке дон ски ја зик.
Ра бо тев ка ко на став ник во ОУ
„Го це Дел чев“ во Ја бу ка, ка де
што не ко гаш си те уче ни ци, а
ги има ше по веќе од 800, фа -
кул та тив но учеа ма ке дон ски
ја зик. Со уче ни ци те под го тву -
вав и дра ми на ма ке дон ски ја -
зик. Зна чи, ја зи кот на оп ште -
стве на та сре ди на - ма ке дон -
ски от - ми е бли зок. Не ко гаш
пра вам и спо ред ба, чи там ис-
ти тек сто ви и на срп ски и на
ма ке дон ски ја зик. Тоа е Ја бу ка,
мул ти кул ту рал но се ло.

Со ста вен дел на 
сла ва та бе ше и 
тра ди ци о нал на та 
ма ни фе ста ци ја 
“Грав че – тав че“ 

Вто ри ав густ е зна ча ен ден за
си те Ма ке дон ци кои го про -
сла ву ва ат сво јот нај го лем на -
ци о на лен пра зник – Илин -
ден. Про сла ва та на два та
Илин де на – 115 го ди ни од по -
че то кот на Илин ден ско то во -
ста ние и Кру шев ска та Ре пу -
бли ка, ко ја би ла пр ва на Бал -
ка нот и по крај тоа што по сто -
е ла са мо де сет де на, и 74 го ди -
ни од Првотo за се да ние на
АСНОМ, ко га во Про хор
Пчињ ски се по ста ве ни те ме -
ли за ма ке дон ска та др жав -
ност.  Цен трал на та про сла ва
Ма ке дон ци те во Ср би ја и
нив ни те при ја те ли ја за поч -
наа со по ла га ње вен ци на би -
ста та  на Го це Дел чев во дво -
рот на учи ли ште то во Ја бу ка,
што го но си име то на овој го -
лем на ци о на лен хе рој.

Во име то на Ма ке дон ска та
ам ба са да во Бел град при сут -
ни те ги по здра ви и пра зни кот
го че сти та Вас ко Гр ков, в. д.
ам ба са дор на Ре пу бли ка Ма -
ке до ни ја во Бел град.  Ис так -
ну вај ки го го ле мо то зна че ње
на 2 ав густ тој ре че:

– Не мер ло во е зна че ње то
на фор ми ра ње то на Кру шев -
ска та Ре пу бли ка ко ја на ста на -
ла ка ко ре зул тат на бор ба на
ма ке дон ски от на род про тив
за во ју ва чот. И по крај тоа што
не тра е ла дол го, таа пред ста -
ву ва те мел на со вре ме на та де -
мо кра ти ја. Ми слам де ка е не -
про цен ли во чув ство то  на се -
кој Ма ке до нец, се ка де во све -
тот, ко га доаѓа овој  ден.

СЕ СЛА ВЕ ШЕ ИЛИН ДЕН И ВО ЈА БУ КА

ПО ЛО ЖЕ НИ ВЕН ЦИ НА БИ СТА ТА 
НА ГО ЦЕ ДЕЛ ЧЕВ

При су ти те ги по здра ви и
прет се да те лот на На ци о нал -
ни от со вет на  ма ке дон ско то
на ци о нал но мал цин ство во
Ср би ја - Бор че Ве лич ков ски и
за ме ни кот на гра до на чел ни -
кот на Гра дот Пан че во - Пре -
драг Жив ко виќ. Со те мат ска
из вед ба се прет ста ви ја мла ди
Ка ча рев ци, чле но ви на гру па -
та „Ви до је Дој чи нов ски Да -
ска лот“. По себ но вни ма ние кај
пу бли ка та при вле че под мла -
до кот на ан сам блот “ 8 ок том -
ври“ од Кри ва Па лан ка. Тие на
из вон ре ден на чин прет ста ви -
ја дел од фол кор но то бо гат -
ство на ма ке дон ски от на род.

На Вто ри ав густ Ја бу ка ја
про сла ви и сел ска та сла ва
Све ти Или ја. Од бе ле жу ва ње -
то на сла ва та за поч на со се че -

ње на слав ски ко лач во про -
сто ри и те на Ме сна та за ед ни -
ца. Сло бо дан Илиќ, прет се да -
тел на Ме сна та за ед ни ца ја
ис ко рист оваа при ли ка и го
из ра зи за до вол ство то што
жи вее во мул ти ет нич ко ме -
сто , ка ко што е Ја бу ка, во ко -
ја то ле ран ци ја и меѓусеб но то
раз би ра ње мо жат да по слу -
жат ка ко при мер и на дру ги.

Со ста вен дел на сла ва та бе -
ше и тра ди ци о нал на та ма ни -
фе ста ци ја “Грав че – тав че“. По
еди на е сет ти пат вку сно грав че
се под го тву ва ше на отво рен
про стор. Во цен та рот на се ло то
по веќе здру же ни ја се пред ста -
ви ја со ет но - хра на.  Ор га ни зи -
ра на е и Меѓуна род на ли ков на
ко ло ни ја. Три е се ти на мла ди од
Ја бу ка, Те то во, План ди ште и

До ло во ги при ка жаа сво те и те
де ла во просториите на До мот
на кул ту рата. Во ве чер ни те ча -
со ви во цен та рот на се ло то е
под го тве на бо га та кул тур но
умет нич ка про гра ма. Пред го -
сти те и до маќини те на ста пи
под мла до кот на ан сам блот „8
ок том ври“ од Кри ва Па лан ка,
КУД „Нео лит“ од Стар че во, пе -
ач ка та гру па „То ше Про е ски“
од Ка ча ре во, ка ко и рок бен дот
„Quart core“. Ор га ни зи ра ни се
и нат пре ва ри во гаѓање на гли -
не ни гу ла би, тур нир во мал
фуд бал, „Фи ја ке ри ја да“...

Ка ко и во из ми на ти те го ди -
ни Илин ден го про сла ви ја по -
веќе здру же ни ја на Ма ке дон -
ци во Ср би ја, поч ну вај ки од
Вра ње па се до Ка ча ре во, Вр -
шац, План ди ште и Гу ду ри ца.

На ци о нал ни от со вет на
ма ке дон ско то на ци о нал но
мал цин ство во Ср би ја го
про сле ди со оп ште ни е то од
ам ба са да та на Ре пу бли ка
Ма ке до ни ја во Бел град  до
25 здру же ни ја и асо ци ја ции
(во АПР се ре ги стри ра ни
над 40), со цел да ги за по -
зна ат чле но ви те  со на чи нот
за при ја ва за гла са ње и те -
кот на прет стој ни от ре фе -
рен дум за име то на Ре пу -
бли ка Ма ке до ни ја. Спо ред

спо год ба та, пот пи ша на по-
меѓу Ма ке до ни ја и Гр ци ја,
но во то име на Ма ке до ни ја
би тре ба ло да гла си Ре пу -
бли ка Се вер на Ма ке до ни ја.
За оваа ис то ри ска од лу ка
граѓани те на Ма ке до нија ќе
се из ја снат на ре фе рен ду мот
за ка жан за 30 сеп тем ври.

На ре фе рен ду мот на др -
жав но ни во во ди пло мат -
ско – кон зу лар ни те пред -

став ни штва мо жат да гла -
сат са мо др жа вја ни на Ре пу -
бли ка Ма ке дон ја, кои се на
при вре ме на ра бо та или
пре стој во стран ство, а кои
се до ста ви ле при ја ва за гла -
са ње и се за пи ша ни во по -
себ ни те из во ди од из бор ни -
от спи сок. Гла са ње то во ди -
пло мат ско – кон зу лар ни те
пред став ни штва ќе се одр -
жи на 29 сеп тем ври (са бо -
та) од 7 до 19 ча сот по ло -
кал но вре ме. Во на ве де но то

вре ме ќе се одр жи гла са ње и
во ма ке дон ска та Ам ба са да
во Бел град.

За ин те ре си ра ни те за гла -
са ње мо жеа да из вр шат
увид во по себ ни те из во ди
од из би рач ки от спи сок во
про сто ри и те на диплпмат -
ско – кон зу лар ни те пред -
став ни штва на Ре пу бли ка
Ма ке до ни ја нај доц на до 23
ав густ 2018 го ди на.  

На го ди не шни от Ле тен
камп уче ству ваа по веќе од
80 де ца, од ди ја спо ра та, кои
има ат ма ке дон ско по те кло

Во ор га ни за ци ја на Ми -
нистер ство то за на дво ре шни
ра бо ти на Ре пу бли ка Ма ке -
до ни ја во Охрид, тра ди ци о -
нал но се одр жу ва Ле тен камп
по ма ке дон ски ја зик и кул ту -
ра „Ја са кам Ма ке до ни ја“.  Го -
ди не шни от камп, (сед ми по
ред), на 19 ав густ го отво ри
др жав ни от се кре тар Вик тор
Ди мов ски и им по са ка до -
бре дој де на де ца та кои има а -
ат ма ке дон ско по те кло, а жи -
ве ат на двор од Ре пу бли ка
Ма ке до ни ја. Ди мов ски из ра -
зи бла го дар ност и за ин те ре -
сот да се по се ту ва на ста ва та
по ма ке дон ски ја зик и чу ва -
ње и афир ми ра ње на ма ке -
дон ски ја зик, ка ко на ше нај -
го ле мо  кул тур но на след ство. 

На го ди на шни от ле тен
камп уче ству ваа по веќе од
80 де ца од Ср би ја, Ав стра -
ли ја, Че шка, Ал ба ни ја, Гр -
ци ја, Бо сна и Хер це го ви на
и Ита ли ја. Во вто ра та тат -
ко ви на прет сто ју ваа и пет -
на е сет де ца од Ср би ја, од
кои пет од Ка ча ре во, че ти -
ри од Ниш и по ед но де те од
Гу ду ри ца и Хај ду чи ца. Oд
Ја бу ка, ка де веќе сед ма го -
ди на се учи ма ке дон ски ја -
зик со еле мен ти на на ци о -
нал на кул ту ра, уче ству ва ше
са мо ед но де те. Со нив беа и
дру гар чи ња и од Ле ско вец и
Бо го ев це. 

– Во Охрид пре сто ју вав -
ме се дум де на. Па ту вав ме
со ком бе. За ме не и за де ца -
та од Гу ду ри ца и Хај ду чи ца,
па тот го пла ти здру же ни е -
то Вар дар „Вр шац – Гу ду -
ри ца“, а за дру ги те три на е -
сет де ца од Ср би ја тро шо -
ци те за пре во зот ги под не -
соа ро ди те ли те. Бев ме сме -
сте ни во хо те лот „Де са рет“,
бли зу до езе ро то. Де ца та
по се ту ваа ча со ви по ма ке -
дон ски ја зик, исто ри ја и ге -
о гра фи ја на Ре пу бли ка Ма -
ке до ни ја. Имаа и осми сле -
ни спорт ски ак тив ност. И
ка пе ње то во Охри ско то
езе ро, или ба зе нот во скло -
пот на хо те лот, беа со став -
ни ак тив но сти во рам ки те
на кам пот. Де ца та беа на
во зраст од осум до два на е -
сет го ди ни, ре че Лил ја на
Ми ло је виќ од Вр шац, ед на
од три те при дру жнич ки на
де ца та од Ср би ја.

Кам пот го по се ти ми ни -
сте рот за на дво ре шни ра бо -
ти Ни ко ла Ди ми тров и на
де ца та им да де по да ро -
ци.По ра ди ва жно ста на
овие ма ни фе ста ции ор га -
ни за то ри те веќе раз ми слу -
ва ат сред би те во ид ни на да
би дат по ма сов ни, пред се
по ра ди ид ни те ге не ра ции.
Ва ков вид дру же ње ово змо -
жу ва одр жу ва ње на вр ски те
со де ца кои има ат ма ке дон -
ско по те кло, а жи ве ат на -
двор од Ре пу бли ка Ма ке до -
ни ја.

ПО ВИК ЗА ИЗ ЈА СНУ ВА ЊЕ ЗА ИМЕ ТО 

НА МА КЕ ДО НИ ЈА

Гла са ње и во Бел град
на 29 сеп тем ври 

НА КОЈ ЈА ЗИК ГИ ЧИ ТА ТЕ ТЕК СТВО ВИ ТЕ ОД ДО ДА ТО КОТ?

Вни ма ни е то ни го при вле ку ва 
и ма ке дон ски от ја зик

ЛЕТ НА ШКО ЛА ПО МАЈ ЧИН ЈА ЗИК ВО

ОХРИД

Ја са кам  Ма ке до ни ја
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Волим
Македонију
» страна IV

Из бо ри ла се за
сво је ме сто и 
по што ва ње ко ле га
» страна V

Струч ност, 
ори ги нал ност и
ор га ни зо ва ност
» страна V

Атрак тив ност 
при вла чи ту ри сте
» страна VI

У Бе о гра ду го сто ва ло 
ви ше од хи ља ду сла ви ста
из це лог све та, ме ђу 
ко ји ма и три де се так из
Ма ке до ни је

Од 20. до 27. ав гу ста на Фи ло ло -
шком фа кул те ту у Бе о гра ду одр жан
је ше сна е сти Ме ђу на род ни кон грес
сла ви ста, на ком је уче ство ва ло ви -
ше од хи ља ду на уч ни ка из 43 зе мље
све та. По ред вр хун ских сла ви ста из
Ср би је, Ја па на, Ки не, Ин ди је, Укра -
ји не, Ка на де, Не мач ке, Ау стра ли је,
САД, Ру си је, Ита ли је, Ма ђар ске...,
уче ство ва ло је и три де се так на уч -
ни ка из Ре пу бли ке Ма ке до ни је.

Ова кав су срет ор га ни зу је се сва ке
пе те го ди не. Прет ход ни је одр жан у
Мин ску, а пре де сет го ди на на уч ни -
ци из це лог све та су сре ли су се у
Охри ду. Ор га ни зо ва ни су окру гли
сто ло ви и те мат ски бло ко ви о лин -
гви стич ким те ма ма, књи жев но сти
и фол кло ру.

По себ на те ма би ла је две ста го ди на
од „Срп ског рјеч ни ка” Ву ка Ка ра џи -
ћа и ње го во зна че ње у сла ви сти ци. У
Га ле ри ји на у ке и тех ни ке СА НУ
пред ста вље на је из ло жба „Срп ска
лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас”, ау -
тор ско де ло про фе со ра др Рај не Дра -
ги че вић и др Не на да Ива но ви ћа.

Ре кор дан број уче сни ка
– Ма ке до ни ја је јед на од сло вен ских
зе ма ља, сва ка ко и бли ска су сед на зе -
мља Ср би ји. Пре ма ве ли чи ни зе мље
и бро ју на уч них рад ни ка – сла ви ста,
има ли смо ре кор дан број уче сни ка.
Са де вет на ест ре фе ра та на сту пио је
два де сет је дан уче сник. У окви ру
кон гре са смо има ли сек ци је, окру гле
сто ло ве и те мат ске бло ко ве у ко ји ма
је уче ство ва ло још де се так Ма ке до -
на ца. На из ло жби сла ви стич ких из -
да ња би ли смо за сту пље ни с ви ше од
сто књи га, и то за хва љу ју ћи по мо ћи

МЕ ЂУ НА РОД НИ КОН ГРЕС СЛА ВИ СТА

СЛО ВЕН СКИ ЈЕ ЗИ ЦИ У ЦЕН ТРУ ПАЖЊЕ

око тран спор та ко ју нам је пру жи ло
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре -
пу бли ке Ма ке до ни је. До би ли смо по -
хва ле и од уче сни ка и од до ма ћи на –
ре као је проф. др Мак сим Ка ран фи -
лов ски, пред сед ник Ма ке дон ског
сла ви стич ког ко ми те та.

Пре ма ре чи ма на шег са го вор ни -
ка, нај ва жни је је да бу де те при сут -
ни, јер ако ни сте, љу ди вас јед но -
став но за бо ра ве. Ва жно је и са мо
уче шће по је ди на ца ко ји пред ста -
вља ју не ко ли ко зна чај них ма ке дон -
ских на уч них ин сти ту ци ја, као што
су Фи ло ло шки фа кул тет при Уни -
вер зи те ту у Ско пљу, Ин сти тут за
ма ке дон ски је зик „Кр сте Ми сир ков”
и Ма ке дон ска ака де ми ја на у ка и
умет но сти. То су ин сти ту ци је у ко ји -
ма се из у ча ва ма ке до ни сти ка, пре
све га сла ви сти ка, у ши рим окви ри -
ма. Про у ча ва се и ма ке дон ски је зик
у од но су на дру ге сло вен ске је зи ке.

За до вољ ство због то га што је део
ма ке дон ске де ле га ци је ше сна е стог

срп ском је зи ку, као по себ ним је зи -
ци ма. До при но си мо ма кар ма лим де -
лом обо га ћи ва њу сла ви сти ке – ре кла
је Ве се лин ка Ла бро ска.

Го во ре ћи о ути сци ма, она је на гла -
си ла да се на овај ве ли ки пра зник
свет ских сла ви ста сре ћу вр хун ски
сла ви сти из це лог све та, не са мо из
сла ви стич ких зе ма ља већ из свих зе -
ма ља у ко ји ма се из у ча ва сла ви сти ка.

– При ли ка да се на јед ном ме сту
срет не ви ше од хи ља ду љу ди ко ји се
ба ве слич ном про бле ма ти ком да је
мо гућ ност за ме ђу соб но упо зна ва -
ње, упо зна ва ње љу ди чи је сте ра до -
ве мо жда чи та ли, а с њи ма се ни сте
сре ли. У раз го во ру с њи ма мо гу се
до би ти но ве иде је и мо же се про ши -
ри ти по ље за са рад њу. И то је јед на
од до би ти, то је сми сао одр жа ва ња
кон гре са – ис та кла је уче сни ца кон -
гре са ко ја је до шла из Ско пља.

На кон гре су су уче ство ва ли број -
ни на уч ни ци ко ји ни су из сло вен -
ских зе ма ља, али од лич но го во ре
срп ски, ма ке дон ски, ру ски и дру ге
је зи ке. На сту пи ли су с ре фе ра ти ма
и ак тив но уче ство ва ли у ди ску си ја -
ма, раз ме њу ју ћи ко ри сна ис ку ства.
Сре ли смо се са сим па тич ном Ја -
пан ком, ма ке до нист ки њом, као и с
Пи те ром М. Хи лом, про фе со ром с
На ци о нал ног уни вер зи те та у Ау -
стра ли ји. Го спо дин Хил се у раз го -
во ру с пот пи сни ком ових ре до ва
по себ но ин те ре со вао за мул ти кул -
ту рал ност у Пан че ву и до се ља ва ње
Ма ке до на ца у Вој во ди ну.

Кон грес је одр жан под по кро ви -
тељ ством пред сед ни ка Ре пу бли ке
Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа и Гра да
Бе о гра да, у ор га ни за ци ји Ме ђу на -
род ног ко ми те та сла ви ста, Са ве за
срп ских сла ви стич ких дру шта ва и
Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен -
тра. Су ор га ни за то ри су Фи ло ло шки
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду
и СА НУ.

кон гре са одр жа ног у Бе о гра ду, ни је
кри ла ни др Ве се лин ка Ла бро ска, ре -
до ван про фе сор од но сно на уч ни са -
вет ник у Ин сти ту ту за ма ке дон ски
је зик „Кр сте Ми сир ков” у Ско пљу.
Она је на сту пи ла с ре фе ра том на те -
му: „Из ра жа ва ње не фак тив но сти у
гра нич ном по ја су ма ке дон ског и
срп ског ди ја ле кат ског аре а ла”.

Но ве иде је и про ши ри ва ње 
по ља са рад ње
– Иза шли су ин те ре сант ни за кључ ци
из мог ис тра жи ва ња и на дам се да ће
то би ти ма ли до при нос у ком па ра -
тив ној ди ја лек то ло ги ји, аре ал ној ди -
ја лек то ло ги ји из ме ђу срп ског и ма ке -
дон ског је зи ка. То је не што што ме
при вла чи и као ди ја лек то ло га и као
син так си ча ра, а то је да се упо ре де
на чи ни на ко је се из ра жа ва бу ду ће
вре ме, услов ни на чин, по но вљи вост,
зна чи не ке ре ла ци је ко је не из ра жа -
ва ју фак тич ка деј ства, има ју слич не
на чи не ис ка зи ва ња у ма ке дон ском и



Пред чи та о ци ма је већ де се -
ти до да так на ма ке дон ском је -
зи ку у не дељ ни ку „Пан че вац”.
По чев од 2016. го ди не, у лет -
њем пе ри о ду се штам па ју до -
да ци на че ти ри је зи ка ма њин -
ских за јед ни ца ко је су по
број но сти нај за сту пље ни је у
оп шти ни Пан че во – ма ке дон -
ском, ру мун ском, ма ђар ском
и сло вач ком. Сва ки до да так
има по че ти ри стра не на је зи -
ку ма њи на, с пре во дом на
срп ски је зик. Овај про је кат се
су фи нан си ра из бу џе та Ре пу -
бли ке Ср би је, по кра јин ске
ка се и нов ча ном по мо ћи Гра -
да Пан че ва. За хва љу ју ћи пре -
во ду, до да ци су на ме ње ни и
чи та о ци ма ко ји не го во ре не -
ки од на ве де них је зи ка.

Пи та ли смо не ко ли ко са го -
вор ни ка на ком је зи ку чи та ју
тек сто ве из до дат ка на ма ке -
дон ском је зи ку.

БИ ЉА НА ЛА ЗА РЕ СКА, 
ма стер хе ми чар:

– Ка да се ра ди о до дат ку на
ма ке дон ском је зи ку, ра зу -
мљи во, тек сто ве чи там на ма -
ке дон ском, бу ду ћи да ми је
по ре кло ма ке дон ско. По себ -
но ме ин те ре су ју при че о мла -
дим љу ди ма ко ји су ус пе ли да
се про на ђу у стру ка ма за ко је
су се шко ло ва ли. То ми да је
на ду да ћу јед ног да на би ти
за по сле на као ма стер хе ми -
чар, јер сам ову стру ку иза -
бра ла ми сле ћи да је та кав ка -
дар по тре бан у ин ду стриј -
ском гра ду ка кав је Пан че во.
„Пан че вац” ку пу јем због до -

да та ка, али и ре дов них из да -
ња, на да ју ћи да ће ми се по -
сре ћи ти да про на ђем не ки
кон курс за по сао. Го ди ну да -
на сам ан га жо ва на у кол-цен -
тру у Бе о гра ду, пре ко ко јег
сам у кон так ту с љу ди ма из
Ср би је и Ма ке до ни је. Ко му -
ни ци рам и на срп ском и ма -
ке дон ском је зи ку. И то је је -
дан од раз ло га што у до да ци -
ма чи там стра ни це на ма ке -
дон ском је зи ку.

ЈУЛ КА СПА СКОВ СКА, 
пен зи о нерка:

– Са за до вољ ством чи там
тек сто ве на ма ке дон ском и
срп ском је зи ку. Чи та ју ћи тек -
сто ве на ма ке дон ском је зи ку,
про ве ра вам и сво је зна ње ма -
тер њег је зи ка, ко ји сам пре до -
се ља ва ња у Вој во ди ну, као де -
те, учи ла у Ма ке до ни ји. При -
јат но сам из не на ђе на ти ме што

се „Пан че вац” чи та и ван гра -
ни ца Ср би је. Мла ђи син Ми -
ро слав ду же од 25 го ди на жи -
ви у Не мач кој и ре као ми је да
но ви не до би ја са из ве сним за -
ка шње њем, али на шим га стар -
бај те ри ма, ко ји су у бе ли свет
оти шли на не ко ли ко го ди на и
оста ли де це ни ја ма, и то не што
зна чи. До бро је што и тек сто ви
до да та ка на је зи ци ма ма њин -
ских за јед ни ца и тек сто ви ре -
дов них из да ња „Пан чев ца”
мо гу да се на ђу и на ин тер не ту.
Пре ма оно ме што сам чу ла од
мно гих, овај по ду хват је по зи -
тив но оце њен код чи та ла ца.

МИ ЛО РАД 
МАК СИ МО ВИЋ, 
на став ник у пен зи ји:

– Ру ко во де ћи тим „Пан чев -
ца” је ан га жо вао но ви нар ку
ко ја се за и ста до бро сна ла зи у
том по слу, бу ду ћи да по зна је

при ли ке у Вој во ди ни и ши ре.
Ње не тек сто ве сам чи тао и
док је би ла за по сле на у „Пан -
чев цу”. Она је увек пла си ра ла
за ни мљи ве ин фор ма ци је за
обич не љу де ко ји су по сти гли
углед и ван гра ни ца на ше зе -
мље. Ва жно је да те за ни мљи -
ве тек сто ве про чи та не ко,
све јед но да ли на срп ском или
ма ке дон ском је зи ку. Ра дио
сам као на став ник у ОШ „Го -
це Дел чев” у Ја бу ци, у ко јој су
не ка да сви уче ни ци, а би ло их
је ви ше од 800, фа кул та тив но
учи ли ма ке дон ски је зик. Са
уче ни ци ма сам при пре мао и
дра ме на ма ке дон ском је зи ку.
Зна чи, је зик дру штве не сре -
ди не – ма ке дон ски – бли зак
ми је. Не ка да пра вим по ре ђе -
ње, чи там исте тек сто ве и на
срп ском и на ма ке дон ском је -
зи ку. То је Ја бу ка, мул ти кул -
ту рал но се ло.
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Са став ни део сла ве
би ла је и 
тра ди ци о нал на 
ма ни фе ста ци ја 
„Грав че-тав че”

Дру ги ав густ је зна ча јан дан
за све Ма ке дон це ко ји про -
сла вља ју свој нај ве ћи на ци о -
нал ни пра зник Илин дан – 115
го ди на од по чет ка Илин ден -
ског устан ка и Кру шев ске Ре -
пу бли ке, ко ја је би ла пр ва на
Бал ка ну и по ред то га што је
по сто ја ла са мо де сет да на, и
74 го ди не од пр вог за се да ња
АСНОМ-a, ка да су у Про хо ру
Пчињ ском по ста вље ни те ме -
љи ма ке дон ске др жав но сти.
Цен трал ну про сла ву Ма ке -
дон ци у Ср би ји и њи хо ви
при ја те љи за по че ли су по ла -
га њем ве на ца на би сту Го це
Дел че ва у дво ри шту шко ле у
Ја бу ци ко ја но си име тог на -
ци о нал ног хе ро ја.

У име ма ке дон ске ам ба са де
у Бе о гра ду при сут не је по -
здра вио и пра зник че сти тао
Вас ко Гр ков, в. д. ам ба са до ра
Ре пу бли ке Ма ке до ни је у Бе о -
гра ду. Ис ти чу ћи ве ли ки зна -
чај 2. ав гу ста, он је ре као:

– Не мер љив је зна чај фор -
ми ра ња Кру шев ске Ре пу бли ке,
ко ја је на ста ла као ре зул тат
бор бе ма ке дон ског на ро да
про тив осва ја ча. И по ред то га
што ни је по тра ја ла ду го, по -
ста ла је те мељ са вре ме не де мо -
кра ти је. Ми слим да је по се бан
осе ћај сва ког Ма ке дон ца, сву -
да у све ту, ка да до ђе овај дан.

При сут не су по здра ви ли и
пред сед ник На ци о нал ног са -
ве та ма ке дон ске на ци о нал не
ма њи не у Ср би ји Бор че Ве -
лич ков ски и за ме ник гра до -
на чел ни ка Пан че ва Пре драг
Жив ко вић. Те мат ском из вед -
бом су се пред ста ви ли мла ди
Ка ча рев ци, чла но ви гру пе
„Ви до је Дој чи нов ски Да скал”.

ИЛИН ДАН СЕ СЛА ВИО И У ЈА БУ ЦИ

ПО ЛО ЖЕ НИ ВЕН ЦИ НА БИ СТУ 
ГО ЦЕ ДЕЛ ЧЕ ВА

По себ ну па жњу пу бли ке при -
ву као је под мла дак ан сам бла
„8. ок то бар” из Кри ве Па лан -
ке. На из ван ре дан на чин они
су пред ста ви ли део фол клор -
ног бо гат ства ма ке дон ског
на ро да.

У Ја бу ци је 2. ав гу ста про -
сла вље на и се о ска сла ва Све -
ти Или ја. Обе ле жа ва ње сла ве
је по че ло се че њем слав ског
ко ла ча у про сто ри ја ма Ме сне
за јед ни це. Сло бо дан Илић,
пред сед ник Ме сне за јед ни це,
ис ко ри стио је ову при ли ку и
ис ка зао за до вољ ство што жи -
ви у мул ти ет нич ком ме сту

као што је Ја бу ка, где то ле -
ран ци ја и ме ђу соб но раз у ме -
ва ње мо гу по слу жи ти као
при мер и дру ги ма.

Са став ни део сла ве би ла је
и тра ди ци о нал на ма ни фе ста -
ци ја „Грав че-тав че”, одр жа на
је да на е сти пут. У цен тру се ла
се ви ше удру же ња пред ста ви -
ло ет но-хра ном. Ор га ни зо ва -
на је и Ме ђу на род на ли ков на
ко ло ни ја. Три де се так мла дих
из Ја бу ке, Те то ва, План ди шта
и До ло ва при ка за ло је сво је
ра до ве у про сто ри ја ма До ма
кул ту ре. У ве чер њим са ти ма у
цен тру се ла упри ли чен је бо -

гат кул тур но-умет нич ки про -
грам. На сту пи ли су: под мла -
дак ан сам бла „8. ок то бар” из
Кри ве Па лан ке, КУД „Нео -
лит” из Стар че ва, пе вач ка
гру па „То ше Про е ски” из Ка -
ча ре ва и рок бенд „Quart Co-
re”. Ор га ни зо ва на су и так ми -
че ња у га ђа њу гли не них го лу -
бо ва, ма лом фуд ба лу, „Фи ја -
ке ри ја да”...

Као и ра ни јих го ди на,
Илин дан је про сла ви ло ви ше
ма ке дон ских удру же ња у Ср -
би ји, по чев од Вра ња, па све
до Ка ча ре ва, Вр шца, План ди -
шта и Гу ду ри це.

На ци о нал ни са вет ма ке -
дон ске на ци о нал не ма њи не
у Ср би ји про сле дио је са оп -
ште ње Ам ба са де Ре пу бли ке
Ма ке до ни је ка 25 удру же ња
и асо ци ја ци ја (у АПР-у је
ре ги стро ва но ви ше од 40), с
ци љем да упо зна чла но ве с
на чи ном при ја вљи ва ња за
гла са ње и то ку ре фе рен ду -
ма о име ну Ре пу бли ке Ма -

ке до ни је. Пре ма спо ра зу му
ко ји су пот пи са ле Ма ке до -
ни ја и Грч ка, но во име Ма -
ке до ни је тре ба ло би да гла -
си Ре пу бли ка Се вер на Ма -
ке до ни ја. О овој исто риј -
ској од лу ци гра ђа ни Ма ке -
до ни је из ја шња ва ће се 30.
сеп тем бра.

На ре фе рен ду му на др -
жав ном ни воу у ди пло мат -
ско-кон зу лар ним пред став -

ни штви ма мо гу да гла са ју
са мо др жа вља ни Ре пу бли ке
Ма ке до ни је ко ји су на при -
вре ме ном ра ду или бо ра ви -
шту у ино стран ству, има ју
до ста вље ну при ја ву за гла са -
ње и за пи са ни су у по себ ном
из во ду из бор ног спи ска.
Гла са ње у ди пло мат ско-кон -
зу лар ним пред став ни штви -
ма би ће одр жа но 29. сеп тем -

бра (су бо та), од 7 до 19 са ти
по ло кал ном вре ме ну. У на -
ве де ном вре ме ну би ће одр -
жа но гла са ње и у ма ке дон -
ској ам ба са ди у Бе о гра ду.

За ин те ре со ва ни су мо гли
да из вр ше увид у по себ не
из во де из би рач ког спи ска у
ди пло мат ско-кон зу лар ним
пред став ни штви ма Ре пу -
бли ке Ма ке до ни је, нај ка -
сни је до 23. ав гу ста.

У ра ду ово го ди шњег
лет њег кам па 
уче ство ва ло ви ше
од осам де се то ро 
де це ма ке дон ског
по ре кла из 
ди ја спо ре

У ор га ни за ци ји Ми ни стар -
ства спољ них по сло ва Ре пу -
бли ке Ма ке до ни је у Охри ду,
тра ди ци о нал но се одр жа ва
лет њи камп ма ке дон ског је -
зи ка и кул ту ре „Во лим Ма -
ке до ни ју”. Ово го ди шњи
камп, одр жан сед ми пут, от-
во рио је др жав ни се кре тар
Вик тор Ди мов ски и де ци
ма ке дон ског по ре кла ко ја
жи ве ван Ма ке до ни је по же -
лео до бро до шли цу.  Ди мов -
ски је из ра зио за хвал ност
због ин те ре со ва ња де це да
по се ћу ју на ста ву на ма ке -
дон ском је зи ку и чу ва ју и
афир ми шу ма ке дон ски је -
зик, као на ше нај ве ће кул -
тур но на сле ђе.

У ра ду ово го ди шњег лет -
њег кам па уче ство ва ло је
ви ше од осам де се то ро де це
из Ср би је, Ау стра ли је, Че -
шке, Грч ке, Бо сне и Хер це -
го ви не и Ита ли је. У дру гој
до мо ви ни бо ра ви ло је пет -
на е сто ро де це из Ср би је, од
ко јих пе то ро из Ка ча ре ва,
че тво ро из Ни ша и по јед но
из Хај ду чи це и Гу ду ри це. Из
Ја бу ке, где се већ сед му го -
ди ну учи ма ке дон ски је зик

са еле мен ти ма на ци о нал не
кул ту ре, уче ство ва ло је са -
мо јед но де те. С њи ма су би -
ли и дру го ви из Ле сков ца и
Бо го јев ца.

– У Охри ду смо бо ра ви ли
се дам да на. Пу то ва ли смо
ком би јем. За ме не и за де цу
из Гу ду ри це и Хај ду чи це пут
је пла ти ло удру же ње „Вар -
дар –Гу ду ри ца”, а за оста ло
три на е сто ро де це тро шко ве
пре во за сно си ли су ро ди те -
љи. Би ли смо сме ште ни у хо -
те лу „Де се рет” у бли зи ни је -
зе ра. Де ца су по се ћи ва ла ча -
со ве ма ке дон ског је зи ка, ис-
то ри је и ге о гра фи је Ре пу бли -
ке Ма ке до ни је. Има ли су ос-
ми шље не и спорт ске ак тив -
но сти. И ку па ње у Охрид -
ском је зе ру или ба зе ну у
скло пу хо те ла би ло је са став -
ни део ак тив но сти кам па.
Де ца су би ла уз ра ста од осам
до два на ест го ди на – ре кла је
Лил ја на Ми ло је вић из Вр -
шца, је дан од три пра ти о ца
де це из Ср би је.

Камп је по се тио ми ни -
стар спољ них по сло ва Ни -
ко ла Ди ми тров и де ци уру -
чио по кло не. Ра ди ва жно -
сти ових ма ни фе ста ци ја ор -
га ни за то ри већ раз ми шља ју
да бу ду ћи су сре ти бу ду ма -
сов ни ји, пре све га због бу -
ду ћих ге не ра ци ја. Ова кав
вид дру же ња омо гу ћа ва
одр жа ва ње ве зе с де цом ко -
ја има ју ма ке дон ско по ре -
кло, а жи ве ван гра ни ца Ре -
пу бли ке Ма ке до ни је.

ПО ЗИВ ЗА ИЗ ЈА ШЊА ВА ЊЕ О ИМЕ НУ 

МА КЕ ДО НИ ЈЕ

Гла са ње у Бе о гра ду
29. сеп тем бра

НА КОМ ЈЕ ЗИ КУ ЧИ ТА ТЕ ТЕК СТО ВЕ У ДО ДАТ КУ?

Па жњу нам при вла чи и ма ке дон ски је зик

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА МА ТЕР ЊЕГ ЈЕ ЗИ КА У 

ОХРИ ДУ

Волим Македонију



Ма ке дон ско 
под не бље у уљу на
плат ну или из ва ја но 
у брон зи

У рад Дру штва ли ков них
умет ни ка Ма ке до на ца у Ср -
би ји – ДЛУМС укљу че но је 35
сли ка ра, ва ја ра и гра фи ча ра.
Сва ко од њих је при ча за се бе.
Ве ћи ни је за јед нич ко то што
су се у не ка да шњој Ју го сла ви -
ји обра зо ва ли на бе о град ским
ака де ми ја ма и глав ни град
Ср би је су иза бра ли за ме сто
жи вље ња.

– Не ма мо про пи са на пра -
ви ла по ко ји ма мо ра да се „иг-
ра”. По ре кло ни је је ди ни ус-
лов. Има мо и чла но ве ко ји
ни су Ма ке дон ци. Пред ност
да је мо струч но сти, ори ги нал -
но сти и ор га ни зо ва но сти, да
би смо на нај бо љи на чин
пред ста вља ли и афир ми са ли
ДЛУМС, а пре све га умет -
ност. По сто ји мо већ шест го -
ди на. Због афир ми са но сти
нас је све ви ше и ви ше. Има -
мо и дво ји цу сли ка ра из Но -
вог Са да и јед ног из Пан че ва.
Пе то ри ца су с ма ги стра ту -

Петак, 7. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

V

Та тја на Кр стев ски, ма стер
ки не ма то гра фи је (Фа кул тет
драм ских умет но сти у Бе о -
гра ду), до не дав но на ша су гра -
ђан ка,  жи ви и ра ди у Њу јор ку.
Чла ни ца је Асо ци ја ци је филм -
ских умет ни ка Ср би је и Ме ђу -
на род ног удру же ња же на ки -
не ма то гра фа. Ра ди ла је број -
не до ку мен тар не и игра не
фил мо ве, му зич ке спо то ве и
ре кла ме. Из ме ђу оста лог, би -
ла је ди рек тор фо то гра фи је у
фил мо ви ма ре жи се ра Ог ње на
Гла во ни ћа „Ду би на два”
(2016), пре ми јер но при ка за -
ном на Бер лин ском фе сти ва -
лу, до бит ни ку 17 на гра да, од
ко јих осам глав них на раз ли -
чи тим фе сти ва ли ма, и „Те -
рет”, пре ми јер но при ка за ном
на Кан ском фе сти ва лу ове го -
ди не. До бит ни ца је на гра де
„Вил ко Фи лач” за нај бо љу ка -
ме ру за филм „Од пе пе ла” на
Ме ђу на род ном филм ском фе -
сти ва лу „Ку стен дорф” (2012),
ре жи се ра Ог ње на Гла во ни ћа;
на гра де „Зо ран Ђин ђић” за до -
при нос умет нич ком фил му;
на гра де „Вла де та Лу кић” Уни -
вер зи те та умет но сти у Бе о -
гра ду... Тре нут но је про фе сор
ка ме ре на NYU Tisch School of
the Arts.

• Ба ви те се про фе си јом ко -
ја ни је уо би ча је на. Ка ко сте се
опре де ли ли за овај по зив?

– Ишла сам у сред њу ди зај -
нер ску шко лу у Бе о гра ду, пу -
то ва ла сва ког да на на Де ди -
ње, јер сам се ба ви ла цр та њем
и сли ка њем, то ми је би ла
глав на љу бав. Ба вље ње сли -
ка њем од ве ло ме је ка фо то -
гра фи ји, фо то гра фи ја ка ка -
ме ри. Од лу чи ла сам се за ка -
ме ру, јер је она пан дан сли ка -
њу – на ме шта ње све тла, ка -
дри ра ње, не што ви зу ел но, са -
мо дру ги ме ди јум. Игром слу -
ча ја, мо ја ма ма је ве ли ки љу -
би тељ фил ма и док сам од ра -
ста ла, стал но смо гле да ли не -
ке ге ни јал не фил мо ве ко ји су
ути ца ли на ме не. При ода би -
ру фа кул те та схва ти ла сам да
је филм мо ја љу бав. Умет ност
је увек би ла при сут на у мом
жи во ту, ба ви ла сам се глу -
мом, у драм ском сту ди ју Кул -
тур ног цен тра у Пан че ву, екс -
пе ри мен ти са ли смо, пе ва ла
сам и филм се ис по ста вио као
су бли ма ци ја све га то га. Мо -
рам при зна ти да је ма ло би ло
не ког от по ра од ме ни бли -
ских љу ди, ни су раз у ме ли за -

што сад ка ме ра, за што не на -
ста вим гра фич ки ди зајн...
Али ја сам би ла упор на и ФДУ
сам упи са ла из тре ћег пу та,
има ла сам два де сет три го ди -
не и би ла сам пр ва на ли сти.
И ти мо ји кла си ћи, нас осмо -
ро, ја ко су ва жни, мно го сам
на у чи ла од њих, под јед на ко
као и од про фе со ра, и то је
по том ули ло си гур ност и љу -
ди ма ко ји су ми са ве то ва ли
дру га чи је, ви де ли су да сам
до бар сту дент, до би ја ла сам и
на гра де за сту ден та ге не ра ци -
је...

• Ре ци те нам не што о свом
про фе си о нал ном раз во ју.

– То ком сту ди ја, ка ко то
обич но би ва, про фе со ри би -
ра ју сту ден те за ко је ми сле да
су до бри и по зи ва ју их да ра -
де с њи ма. По че ла сам да ра -
дим као аси стент Ду ша ну Јок -
си мо ви ћу, ко ји је ма хом сни -
мао све фил мо ве Ср ђа на Дра -
го је ви ћа, ве ли ки, ве ли ки сни -
ма тељ. С њим сам учи ла за -
нат. Па ра лел но сам ра ди ла
ре кла ме с про фе со ром с фа -
кул те та Владаном Па ви ћем,
јед ним од нај ве ћих сни ма те -
ља у адвер тај зин гу код нас. Та
два по сла су ми омо гу ћи ла да
се пре се лим у Бе о град, да жи -
вим са ма. С об зи ром на то да
је то freelance, ни сам ни ка да

има ла за га ран то ван по сао,
за пра во ни кад, до сад, ни сам
би ла за по сле на. То је баш би -
ло те шко, кон стант ни стрес,
има мо ме на та ка да се пу но
ра ди, не спа ва се, а по том три
ме се ца не за зво ни те ле фон.
Па ра лел но сам сни ма ла крат -
ке фил мо ве, му зич ке спо то ве,
до ку мен тар це с ко ле га ма,
при ја те љи ма, ни ско бу џет не,
не за но вац, већ да се на пра ви
show real, соп стве ни ви зу ел ни
иден ти тет. Та ко кре ћу по зи ви
за про јек те, мо гућ ност и да се
за ра ди и кре а тив но из ра зи.
Али то је ве чи та бор ба, увек
не ка не си гур ност, ја ко је те -
шко у Ср би ји, ма ла је ин ду -
стри ја, у овом по слу пра ве
при ли ке до би јаш тек кад си
ста ри ји, што на рав но не ма
ни ка кве ве зе с та лен том и мо -
гућ но сти ма, јед но став но је
те шко да те љу ди при хва те, а
и би ти же на сни ма тељ у Ср -
би ји ни је би ло ла ко. Али с
вре ме ном сам се из бо ри ла за
сво је ме сто, по зи ци ју и по -
што ва ње ко ле га.

• Је дан од ва жних по сло ва
ко ји ма сте се ба ви ли у Пан че -
ву био је „Пан че во филм фе -
сти вал” (ПАФФ), ин тер на ци -
о нал ни фе сти вал ау тор ског
ду го ме тра жног и крат ког
фил ма, чи ји сте би ли ко о сни -

вач и умет нич ки ди рек тор.
Шта би сте још из дво ји ли као
зна чај но за ва шу ка ри је ру у
Ср би ји?

– Ве ли ки ути цај на мо ју ка -
ри је ру имао је мој су гра ђа нин
ре ди тељ Ог њен Гла во нић. С
њим сам сни ма ла кра ће, сту -
дент ске фил мо ве. Он је ја ко
бр зо на пре до вао у сво јој про -
фе си ји и ини ци ја ти ва да се
на пра ви филм ски фе сти вал у
Пан че ву, по те кла је од ње га, а
ја сам би ла ту да то по др жим.
Ето, за јед но смо га на пра ви ли
и гу ра ли и ја сам ја ко по но сна
на тај фе сти вал, то је мо жда
ме ни нај ве ће и нај дра же што
сам ура ди ла у Ср би ји. С то ли -
ко ен ту зи ја зма смо то но си ли,
зва ли смо по зна ни ке, при ја -
те ље, чи ни ли су нам услу гу,
до ла зи ли, да ва ли фил мо ве,
др жа ли ма стер-клас, а при -
том је све би ло бес плат но за
пу бли ку. Ми слим да је би ло
ва жно, на ро чи то у том тре -
нут ку, ка да се га си ло све што
је у ве зи с кул ту ром, да по сто -
је и еду ка тив ни про гра ми.
При ка зи ва ни су ау тор ски
фил мо ви, до ла зи ли су ау то ри
из це лог све та, по се ти о ци су
има ли при ли ку да раз го ва ра -
ју и про во де вре ме с њи ма.
Кри сти јан Бер гер, ко ји је но -
ми но ван за „Оскар”, про вео је

се дам да на с на ма у Пан че ву.
С дру ге стра не, већ по сле дру -
гог из да ња фе сти ва ла бу џет
нам је био упо ла сма њен. Би -
ло је не ре ал но на пра ви ти фе -
сти вал, гу би ла се же ља. То је
и раз лог од ла ска из зе мље.
Упр кос тру ду, не ма при ли ка
за на пре до ва ње и раз вој. На
сре ћу, фе сти вал се одр жа ва и
да ље. За хвал на сам Ог ње ну
као са рад ни ку што смо то за -
јед но ура ди ли. Ка сни је сам с
њим сни ми ла два ду го ме тра -
жна фил ма – је дан је до ку -
мен тар ни, а дру ги игра ни.
До ку мен тар ни је пре ми јер но
био при ка зан на Бер лин ском
филм ском фе сти ва лу 2016.
го ди не и зо ве се „Ду би на два”,
а игра ни до ку мен тар ни је ове
го ди не пре ми јер но при ка зан
на Кан ском фе сти ва лу.

• Ваш про фе си о нал ни жи -
вот до био је по себ ну но ту од -
ла ском у САД. Ка ко вам се
„де си ла” Аме ри ка?

– Од ла зи ла сам у Аме ри ку
као ту ри ста, у Лос Ан ђе лес и
Њу јорк. Аме ри ка ми се сви де -
ла и же ле ла сам да на ђем на -
чин да жи вим у Њу јор ку, под
усло вом да се ба вим сво јим
по слом. Има ла сам већ озбиљ -
ну ка ри је ру у Ср би ји и ни сам
хте ла то да на пу стим. И он да
сам оти шла на Tisch University,
да се рас пи там да ли по сто ји
мо гућ ност упи са док тор ских
сту ди ја, ми сли ла сам да је то
нај бо љи на чин да се ета бли -
рам и укло пим у сре ди ну. Ме -
ђу тим, ре кли су ми да, по што
имам ма стер, не ма ју шта да ми
по ну де, а и не мам шта да на у -
чим. Вра ти ла сам се у Ср би ју и
на кон не ко ли ко ме се ци ви де ла
оглас у ком исти уни вер зи тет
тра жи про фе со ра ка ме ре. Ни -
сам има ла зна чај но пре да вач -
ко ис ку ство, би ла сам крат ко
аси стент на ФДУ. Ме ђу тим, ис -
по ста ви ло се да са мо тра же
три пре по ру ке, show real, порт -
фо лио, а пре да вач ко ис ку ство
је би ло по жељ но, али не и нео -
п ход но. До би ла сам пре по ру ке
од ве ли ких сни ма те ља и апли -
ци ра ла у де цем бру 2016. го ди -
не, без ика квих оче ки ва ња.
Ни сам ни са ња ла да ће ме по -
зва ти. На кон не ко ли ко ин тер -
вјуа пу тем „Скај па” до би ла сам
по сао про фе со ра на NYU
Tisch School of the Arts, уго вор
на че ти ри го ди не, стан, оси гу -
ра ње... Тре ба ло је да до ђем што
пре, јер шко ла по чи ње у сеп -
тем бру.. По ну да ме је за те кла

усред бо рав ка у Ки ни, где сам
сни ма ла фил мо ве. Вра ти ла
сам се у Ср би ју и по сле са мо
три не де ље са два-три ко фе ра
ушла у пра зан стан у Аме ри ци.
До пр вог пре да ва ња сам има ла
че ти ри не де ље. Би ла сам ја ко,
ја ко нер во зна и упла ше на, чак
сам ми сли ла да су по гре ши ли,
да сам их пре ва ри ла, да ни сам
до вољ но до бра. Ме ђу тим, кре -
ну ла су пре да ва ња у сеп тем бру
и ис по ста ви ло се да ме сту ден -
ти баш во ле и већ по сле пр вог
се ме стра су ми ре кли да су ја ко
за до вољ ни. По ну ди ли су ми да
од ја ну а ра 2019. пре у змем ка -
те дру.

• Да ли се и у ко јој ме ри рад
у ино стран ству раз ли ку је од
ра да у Ср би ји?

– Спе ци фич на је фор ма,
али у су шти ни се не раз ли -
ку је. Сва ка зе мља има не што
дру га чи је, на рав но, али пра -
ви ла на филм ском се ту су
ма ње-ви ше сву да иста. На
при мер, у Ки ни, ка да се сни -
ма, ра ди се де сет са ти днев но
се дам да на, код нас у Ср би ји
се ра ди шест да на, је дан дан
је сло бо дан, а ов де у Аме ри -
ци се по шту ју пра ва рад ни -
ка, уре ђе ни је је. Све за ви си
од про јек та; ако је ни ско бу -
џет ни, оста је се док се не за -
вр ши, усло ви су те шки.. Ка -
да има нов ца, све се ра ди по
пра ви лу. У Ср би ји та ко ђе,
кад се сни ма ви со ко бу џет ни
филм, усло ви су аде кват ни. 

• Ко ли ко су же не за сту пље -
не у ва шем по слу?

– До ско ра нас је би ло ма ло,
али мо рам при зна ти да се то
са да дра стич но про ме ни ло. У
Аме ри ци се сви бо ре за пра ва
же на. То је то ли ко узе ло ма ха
да сад сви хо ће да ра де са
мном за то што сам же на. Та ко
да је сте, про ме ни ло се на бо ље
што се нас ти че.

• Ка кви су вам пла но ви за
бу дућ ност?

– За ни мљи во је то, мно го
раз ми шљам о то ме шта је сре -
ћа, шта те чи ни срећ ним. И
до ла зим до за кључ ка да су то
љу ди, при ја те љи. Про шла го -
ди на је би ла та ко ди на мич на,
ни сам сти гла да се освр нем да
схва тим шта се све де си ло,
Кан ски фе сти вал... Же лим да
на у чим да ужи вам у тре нут -
ку, да ужи вам у то ме што ви -
ше мо гу, да пре ста нем да бри -
нем и про јек ту јем не ке про -
бле ме. Да бу дем срећ на. То ми
је глав ни план за бу дућ ност.

ТА ТЈА НА КР СТЕВ СКИ, МА СТЕР КИ НЕ МА ТО ГРА ФИ ЈЕ, ПРО ФЕ СОР КА МЕ РЕ У ЊУ ЈОР КУ

ИЗ БО РИ ЛА СЕ ЗА СВО ЈЕ МЕ СТО И ПО ШТО ВА ЊЕ КО ЛЕ ГА

ДРУ ШТВО ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НИ КА МА КЕ ДО НА ЦА У СР БИ ЈИ

Струч ност, ори ги нал ност и ор га ни зо ва ност

ром. Успех при ре ђе них из ло -
жби пред ста вља ве ли ко за до -
вољ ство за све нас – ка же Ва -
сил Га лев, ака дем ски умет ник
и пред сед ник Дру штва ли ков -
них умет ни ка Ма ке до на ца у
Ср би ји.

Стру ков ни углед
Чла но ви ДЛУМС-а има ју ве -
ли ки број при зна ња и на гра да
за сво је ства ра ла штво. Ак тив -

ни су у ли ков ном жи во ту у
Ср би ји и ино стран ству. Углед
су сте кли и пре ко сво јих стру -
ков них удру же ња као што су:
Удру же ње ли ков них умет ни -
ка Ср би је, Удру же ње ли ков -
них умет ни ка при ме ње не
умет но сти и ди зај не ра у Ср -
би ји, Са ве за удру же ња ли ков -
них умет ни ка Вој во ди не и Уд-
ру же ња ли ков них ства ра ла ца

го сти” у Ко на ку кне ги ње Љу -
би це 2012. го ди не. Исте го ди -
не су при ре ди ли из ло жбу у
Ска дар ли ји и Но вом Са ду.
Ове го ди не су се, у окви ру
„Скоп ског ле та”, пред ста ви ли
за јед но са Удру же њем ли ков -
них умет ни ка Ср би је.

Те шко је из дво ји ти не ка по -
зна та име на, бу ду ћи да сва ки
од чла но ва ДУЛМС-а има
сво ју вред ност, али по ме ну -
ће мо са мо не ке од њих: Сла ве
Ај тов ски, То дор Јо ва нов ски,
Јор дан Гелев ски, Ди ми тар Чу -
дов, Зо ран Ча па ли ја, Си ни ша
Но вев ски, Ире на Гу кић, Сто -
јан Па чов, Дан ка Пе тров ска...

До при нос срп ској кул ту ри
Где год да су се шко ло ва ли и
уса вр ша ва ли, у њи ма ти ња
не што по не то из род ног кра -
ја: шум ски пре де ли, си ви ло
фа са да, вре мен ске при ли ке и
све оно што им ле жи на ду ши,
а то нај че шће успе ва ју да ис -
ка жу уљем на плат ну или да
из ли ју у брон зи.

Бу ду ћи да зна ча јан број
сли ка ра и ва ја ра ства ра у Бе о -
гра ду и сво ја де ла из ла жу у
ре но ми ра ним га ле ри ја ма и
му зе ји ма, зна ча јан је њи хов

до при нос за срп ску кул ту ру.
Ско ро увек, по не пи са ном
пра ви лу, на из ло жба ма вла да
пре кра сна ат мос фе ра. Али и
фи нан си је су ве о ма бит не.
Оне су глав ни фак тор успе ха
јед не из ло жбе. Пре све га, тре -
ба при пре ми ти ква ли те тан
ка та лог, на пра ви ти до бар из -
бор де ла и бла го вре ме но по -
зва ти љу би те ље умет но сти.

– Мно ги умет ност сма тра ју
би зни сом. По све му су де ћи,
из тог раз ло га нам На ци о нал -
ни са вет ма ке дон ске ма њи не
у Ср би ји ни је по све ћи вао до -
вољ но па жње про те клих го -
ди на. Има ли смо до бру ор га -
ни за ци ју, уса гла ше ну са зби -
ва њи ма, ка да смо при ре ди ли
јед ну из ло жбу под по кро ви -
тељ ством ау стриј ске ам ба са -
де. Труд ни је био уза лу дан и
не пра вил но по тро шен – ис -
та као је Га лев.

Он се искре но на да да ће се
у бу дућ но сти ен ту зи ја сти по -
ре клом из Ма ке до ни је ко ји у
Бе о гра ду про мо ви шу Дру -
штво ли ков них умет ни ка Ма -
ке до на ца из Ср би је из бо ри ти
за ши ре ње умет нич ких вред -
но сти и са др жа ја и ван гра ни -
ца Ср би је.

„Ђу ра Јак шић”, као и кроз са -
мо стал не из ло жбе. У Бе о гра -
ду су ор га ни зо ва не де се ти не
са мо стал них из ло жби и јед на
у Ско пљу.

По но сни су и на за јед нич ке
из ло жбе: „Са вре ме ни ма ке дон -
ски ли ков ни умет ни ци” у Га ле -
ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти 2011. го ди не и „Ли -
ков ни умет ни ци Ма ке дон ци и
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се до па ло и мла ди ма, а што
би би ло руч но из ра ђе но и
уни кат но. Игле су би ле раз и -
гра не и у ру ка ма ис ку сне
Сне жа не Фе ри шић, ко ја је
ужи ва ла у дру штву рас пе ва -
них Ма ке дон ки. Оне су већ
ис пле ле де сет па ри ча ра па за
му шке и де сет за жен ске
фол кло ра ше и пе ва че.

Не ки од њих стал но раз -
ми шља ју ка ко да по мог ну
игра чи ма да по ста ве ко ре о -
гра фи ју из бо га те фол клор -
не ри зни це Ма ке до ни је, бу -
ду ћи да не ма ју аде кват не
но шње. Но шње ко ји ма су
рас по ла га ли ак ти ви сти ма -

ке дон ске за јед ни це у План -
ди шту ни су им до ступ не,
бу ду ћи да се на ла зе у ре ги о -
нал ној кан це ла ри ји На ци о -
нал ног са ве та ма ке дон ске
ма њи не у План ди шту. За
по че так, нај јед но став ни је
им је би ло да обез бе де ча ра -
пе, и то у пре по зна тљи вим

Не ко ли ко вред них же на из
удру же ња „Ма ке дон ски би -
се ри” при ме ни ло је ве шти не
на у че не од ба ба и мај ки и
ис пле ло два де се так па ри ча -
ра па за Кул тур но-умет нич ко
дру штво „Вук Ка ра џић” и
пе вач ку гру пу „Ма ке дон ски
би се ри” из План ди шта. Ву -
ни цу и ву ну су ку пи ле од
соп стве ног нов ца, а уло же -
ни труд је њи хо во за до вољ -
ство. По тро ши ле су око је -
да на ест ки ло гра ма ву не и
не ко ли ко ки ло гра ма ву ни -
це, у вред но сти од око два -
де сет хи ља да ди на ра. На шле
су и радионицу у Шап цу, у
ко јој су при пре ми ле ву ну за
пле те ње, по чев од из вла че -
ња, пре ко пре де ња, до фар -
ба ња у не ко ли ко бо ја.

Бо жа на Ми лев ска, Ва сиљ -
ка Или јев ска, Цве та Ср би -
нов ска Ра цић, Љу би ца Гра о -
вац и Ве се ла Ан ђе лов ска су
ин спи ра ци ју пр во на шле у
тра ди ци ји и ма ке дон ским
ко ре ни ма. Не ке од њих су
до не ле екс по на те из род ног
кра ја, ко је го ди на ма чу ва ју
као дра го це но сти. По тру ди -
ле су се да уне су и не што но -
во и да у све укло пе и соп -
стве ни стил, не што што би

По сто ји рас по ло же ње
и енер ги ја да се 
са чу ва ју оби ча ји 
и тра ди ци ја род ног
кра ја

По себ на дра го це ност
за Ко ста дин ку 
Ива нов ску из Вр шца
су на род не но шње и
дру ги пред ме ти ко је
је из ра ђи ва ла руч но у
нај ра ни јој мла до сти

Очу ва ње тра ди ци о нал них вред -
но сти – као што су при род не
рет ко сти, исто риј ски спо ме ни -
ци, раз ли чи ти на чи ни жи вље -
ња, пра зно ва ња, оби ча ји, тра ди -
ци о нал на ку хи ња – сву да у све -
ту тре ти ра се на нај ви шем ни -
воу. То пру жа и мо гућ ност да се
осе те све ле по те јед не зе мље, а
ујед но и да се при ву ку ту ри сти
из це лог све та.

Ма ке до ни ја, ода кле је у
Вој во ди ну до се ље но пре ко
де сет хи ља да љу ди, при вла чи
го сте ар хе о ло шким ло ка ли -
те ти ма, при род ним ра ри те -
ти ма, кар не ва ли ма, ло кал -
ним оби ча ји ма, про сла ва ма
вер ских пра зни ка, се о ским
ту ри змом, тра ди ци о нал ном
ку хи њом, аван ту ри стич ким
спор то ви ма, као и го сто при -
мљи во шћу. За др жа но је мно -
го оби ча ја, а не ки од њих се
обо га ћу ју да би би ли атрак -
тив ни ји и при влач ни ји за
елит ни ту ри зам. Већ су пре -
по зна тљи ви „Га лич ка свад -
ба”, стру мич ки кар не вал, во -
де ни свет три ју пре кра сних
је зе ра – Охри да, Пре спе и
Дој ра на, као и за ни мљи ва
ма ни фе ста ци ја „Ан тич ким
пу тем од ку ле до ви на”. „Га -
лич ка свад ба” је пре све га ту -
ри стич ка атрак ци ја, ко ја је
ус пе ла да са чу ва пре кра сне
ста рин ске но шње. Она до ча -
ра ва љу бав и тра ди ци ју.

Не ве стин ско по кло ње ње
Про мо те ри тра ди ци о нал них
оби ча ја и ал тер на тив ног ту -
ри зма у Ма ке до ни ји же ле да
ис ку ство по де ле са сви ма ко ји
има ју же љу да осе те све ле по -
те те зе мље. Је дан од њих је и
Сто јан че Ве лич ков ски из
Кри ве Па лан ке.

ОБИ ЧА ЈИ РОД НОГ КРА ЈА

АТРАК ТИВ НОСТ ПРИ ВЛА ЧИ ТУ РИ СТЕ
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ци о нал на је ла и оби ча ји род -
ног ог њи шта, али вре ме чи ни
сво је. На ши су одав но до шли
у рав ну Вој во ди ну, у ко јој већ
жи ви и ше ста ге не ра ци ја ко -
ло ни ста. Ме шо ви ти бра ко ви и
мул ти кул ту рал ност су обо га -
ти ли до мо ве но вим са зна њи -
ма. Ипак, сва ка по ро ди ца чу ва
не што сво је. Јед на од њих је и
Ко ста дин ка Ива нов ска из Вр -
шца, до се ље на из око ли не Ох-
ри да. Она има збир ку руч но
ра ђе них пред ме та, ко је је уз
ве ли ку љу бав из ра ђи ва ла од
нај ра ни је мла до сти. Ве зла је,
пле ла, хе кла ла и ши ла но шње
за се бе и про да ју.

– У Ма ке до ни ји се ра ни је,
ка да су се уда ва ле де вој ке, но -
сио ми раз или ка ко су го во -
ри ли у мом се лу Гор њем Ла -
по че ру – при ке. У но вом до му
ми раз се ре ђао у со би да би
го сти и ком ши је ви де ли шта
је де вој ка до не ла. Све што
сам од не ла у ку ћу свог му жа у
Ре сен, руч но сам из ра ди ла.
При пре ма ла сам да ро ве и за
дру ге де вој ке. Овај оби чај се
по ла ко гу би у Ма ке до ни ји. За
ме не су на род на но шња и

дру ги, руч но из ра ђе ни пред -
ме ти по себ на дра го це ност,
али не и за по ро ди цу мог си -
на. Ве ру јем да ће се на ћи љу ди
ко ји ће се ра до ва ти овој ле по -
ти – са осме хом ка же Ко ста -
дин ка Ива нов ска.

Ова Вр шчан ка с по себ ним
за до вољ ством при ча ка ко су
Ус крс сла ви ли три да на. По -
себ но су јој оста ли у се ћа њу
су сре ти на сред се ла, ка да су
мла ди об у че ни у на род не но -
шње игра ли и пе ва ли до ка -
сно уве че.

И дан-да нас Ма ке дон ци из
Вој во ди не ко ри сте по себ не
при ли ке да се пред ста ве тра -
ди ци о нал ним спе ци ја ли те ти -
ма, и то на „Ет но-сај му хра не”
у Бе о гра ду, на пан че вач кој ма -
ни фе ста ци ји „Ули ца тра ди ци -
је”, вр шач ком „Ет но-сај му”,
„Гу ду рич кој је се ни” и, раз у ме
се, на ма ни фе ста ци ји „Грав -
че-тав че” у Ја бу ци. Уо би ча је -
но, по се ти о ци по ме ну тих ма -
ни фе ста ци ја мо гу да про ба ју
спе ци ја ли те те ви ше на ци о -
нал них ку хи ња, припремљенe
ве штим ру ка ма же на укљу че -
них у удру же ња.

МЛА ДИ ПА ЛАН ЧА НИ ГО СТИ ЈА БУ ЧА НА

Пе смом и игром 
под гре ја ли но стал ги ју

У окви ру про сла ве Илин да на
пр ви пут су у Ја бу ци го сто ва -
ли мла ди фол кло ри сти из
Кул тур но-умет нич ког дру -
штва „8. ок то бар” из Кри ве
Па лан ке. Об у че ни у на род не
но шње, пред ста ви ли су се 2.
ав гу ста го сти ма ко ји су до -
шли у Основ ну шко лу „Го це
Дел чев” у Ја бу ци да по ло же
цве ће код би сте ис так ну тог
ма ке дон ског ре во лу ци о на ра
Го це Дел че ва.

Пре кра сним зву ци ма пе са ма
и рит мом ко ла ма ке дон ског
фол кло ра при ре ди ли су на ступ
за пам ће ње и на ве чер њем кон -
цер ту одр жа ном у цен тру се ла.
У дру штву мла дих Па лан ча на,
уз ра ста од де сет до осам на ест
го ди на, би ла је и ма ла пе вач ка
гру па, пред став ни ци ста ри је
ге не ра ци је, ак тив но укљу че ни
у Дру штво пен зи о не ра.

– По вре ме но се оку пља мо у
ве ћем бро ју. Уз му зи ку, ко ла,
ша ле и до сет ке ожи вља ва мо
ста ро град ски ме лос и оби ча -
је. На ве шћу ста ро град ску пе -
сму у ко јој је опе ва на пла ни на
Ка ра ор ман, ко ју смо пе ва ли
ових дана. У ве ћем број на -
род них пе са ма опе ва не су ле -
по те на шег кра ја. Пр вог ав гу -

бо ја ма – цр ве ној и цр ној, про -
ша ра не мно штвом бо ја.

– Ма ке дон ски фол клор не гу ју
број на кул тур но-умет нич ка дру -
штва у чи та вој Ср би ји. На ши из -
ван ред ни фол кло ри сти су за ин те -
ре со ва ни за тра ди ци о нал ну му зи ку
и бо га ти ма ке дон ски фол клор. Ма -
ке дон це по себ но ву ку ко ре ни. По -
тру ди ће мо се, кроз про јек те или уз
по моћ спон зо ра, да не ка ко обез бе -
ди мо но шње. За до вољ ни смо овим
пр вим ко ра ком – пле те њем ча ра па.
Бу ду ћи да ни смо има ле до вољ но
ву не за ча ра пе, за пет же на смо ко -
ри сти ле ву ни цу – ре кла је Љу би ца
Гра о вац, јед на од пе ва чи ца.

За сва ки вид ак тив но сти, па и
по ме ну ти, по треб не су про сто -
ри је, ко је та ко ђе не до ста ју. Све у
све му, чла но ви удру же ња „Ма -
ке дон ски би се ри” до не кле су за -
до вољ ни што им јед ном не дељ но
Дом кул ту ре у План ди шту омо -
гу ћа ва да не ко ли ко са ти ко ри сте
јед ну про сто ри ју.

– За Бад ње ве че, Бо жић, Во -
ди це, Пра шта ња и Ус крс у ви -
ше ме ста у Ма ке до ни ји су за др -
жа ни оби ча ји. Али и вер ски
пра зни ци има ју ло кал на ис ку -
ства. Та ко, на при мер, у Кри вој
Па лан ци за Ус крс у цен тру гра -
да ор га ни зу је мо ху ма ни тар ну
про да ју фар ба них ја ја. Га лич -
ник има „Га лич ку свад бу”,
Стру ми ца кар не вал, а Па лан -
ча ни „Не ве стин ско по кло ње -
ње”. Ову ту ри стич ку атрак ци ју
ор га ни зу је мо у се лу Ко ноп ни -
ца, у бли зи ни Кри ве Па лан ке.
То је већ пре по зна тљи ва ма ни -
фе ста ци ја. Мла де не ве сте и
њи хо ве све кр ве обла че се у на -
род не но шње и игра ју не ве -
стин ска и дру га ко ла. При ка зу -
ју се оби ча ји ау тен тич ни за тај
крај. Но шње су по себ на ри зни -
ца за же не ко је их по се ду ју –
ка же Сто јан че Ве лич ков ски.

За оне хра бри је, ин те ре -
сант ни је су аван ту ри стич ке
ту ре у при ро ди, ме ђу ко јим је
и ре ли низ стр ми не Осо гов -
ских пла ни на.

Укус ма ке дон ске ку хи ње
Увек по сто ји рас по ло же ње и
енер ги ја да се са чу ва ју тра ди -

ста смо го сто ва ли у Ка ча ре ву.
Са ти ма је ли ла ки ша и због
то га смо на сту пи ли пред ма -
њим бро јем Ка ча ре ва ца. Вре -
ме нам ни је по ква ри ло рас по -
ло же ње. Сре ли смо се с ве ћим
бро јем ро ђа ка и при ја те ља
ко ји су до се ље ни у Ја бу ку –
ре кла је Сла ви ца Ву чев ска.

Го сте су по себ но при ву кли
ми рис и укус ста рих ма ке дон -
ских спе ци ја ли те та и су сре ти
с ро ђа ци ма и при ја те љи ма
до се ље ним из кри во па ла нач -
ког кра ја. Јед на од го шћи нам
је ре кла:

има мо шта да по ка же мо. Би -
ли смо сме ште ни код род би не
и при ја те ља. И ми смо го сто -
љу би ви. Кри ва Па лан ка је по -
бра ти мље на с Вр шцем, што
зна чи да има мо по бра ти ме на
шесдесет ки ло ме та ра од Пан -
че ва – под се тио је Ра де Пе -
тров ски.

Го сти из Ма ке до ни је су се
по хва ли ли и осво је ним пр -
вим ме стом на тра ди ци о нал -
ној ма ни фе ста ци ји „Грав че-
-тав че” за нај леп ши штанд и
пре зен та ци ју ма ке дон ских
је ла.

– Осе ћа мо се као да смо код
ку ће, у Ма ке до ни ји. Но си мо
го ми лу по здра ва ро ђа ци ма и
при ја те љи ма. Јед но став но,
ни смо има ли при ли ке да при -
ча мо на срп ском, бу ду ћи да су
нам при ла зи ли на ши љу ди.

Не бит но је на ком је зи ку су
раз го ва ра ли. Они су, ипак, ус -
пе ли да под гре ју но стал ги ју.

У раз го во ру с јед ном од
чла ни ца ан сам бла „8. ок то -
бар”, На та ли јом Стојмировс-
ком, до зна ли смо да су три
ко ре о гра фи је ко је су из ве ли
део бо га тог ре пер то а ра дру -
штва ко је оп ста је ду же од
три де сет го ди на и по кла ња
па жњу мла дим фол кло ри сти -
ма. По себ ну за слу гу за та кав
трет ман има ко ре о граф
Алек сан дар Пе тров ски. Као
што смо ре кли, ово је њи хо во
пр во го сто ва ње у Ја бу ци и
Ка ча ре ву. Пре не ко ли ко го -
ди на су бо ра ви ли и у Ко ви ну,
где су сте кли ве ли ки број
при ја те ља.

– Где год да на сту па мо, не
иде мо без гај ди и ке ма на, ко је
су руч но из ра ди ли на ши чла -
но ви. Ако нас по зо ву на ши
љу ди из Вој во ди не, опет ће мо
до ћи, али у ве ћој гру пи, јер

У СРБИЈИ, 4. НОВЕМБРА

На непосредне изборе
седамнаест савета

У другој половини прошлог
месеца расписани су избори
за националне савете у Срби-
ји. Избори ће бити одржани
4. новембра ове године. Од
двадесет једног савета само
Македонци, Хрвати, Русини и
Црногорци савете бирају са
електорима, а за седамнаест
савета биће организовани не-
посредни избори.

И четврти састав савета ма-
кедонске мањине у Србији
бираће се посредно, са елек-
торском скупштином. Према
последњем попису, у Србији
се као Македонци изјаснило
22.755 лица, што је близу 0,37
одсто укупног броја станов-

ника Србије. Услов за непо-
средне изборе је да свака ма-
њина пре доношења одлуке о
расписивању избора има упи-
сано у Посебан бирачки спи-
сак више од 40 одсто лица ко-
ја су се изјаснила као припад-
ници неке мањинске заједни-
це. Македонци нису испуни-
ли тај услов, јер је требало да
се у ПБС нађу имена још око
1.000 гласача.

За електорску скупштину
мањине могу да скупљају и
оверавају потписе до почетка
октобра, и то од припадника
мањинске заједнице уписа-
них у Посебан бирачки спи-
сак.
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Македонскотo
под не бје со ма сло на
плат но или из ва ја но
во брон за

Во дру штво то на ли ков ни
умет ни ци Ма ке дон ци во Ср -
би ја – ДЛУМС, вклу че ни се 35
сли ка ри, ва ја ри и гра фи ча ри.
Се кој од нив е при ка зна за се -
бе. Мно гу ми на има ат не што
за ед нич ко – во не ко га шна Ју го -
сла ви ја се обра зу ва ле во бел -
град ски те ака де мии и глав ни от
град на Ср би ја го из бра ле за
ме сто на жи ве е ње. И ден де нес
се ак тив ни и по зна ти сли ка ри.

– Не ма ме про пи ша ни пра -
ви ла по кои мо ра да се „игра„.
По те кло то не е един ствен ус-
лов. Има ме и чле но ви кои не
се Ма ке дон ци. Пред ност да -
ва ме на струч но ста, ори ги -
нал но ста и ор га ни зи ра но ста,
за да на нај до бар на чин го
пре зен ти ра ме и афир ми ра ме
ДЛУМС, а пред се умет но ста.
По сто и ме веќе шест го ди ни.
По ра ди афир ми ра но ста не
има се по веќе и по веќе. Со
нас тво рат и дру га ру ва ат
двај ца умет ни ци, кои за -

ТА ТЈА НА КР СТЕВ СКИ, ма стер
ки но ма то гра фи ја (Фа кул тет
Драм ски умет но сти Бел град),
до нео дам на на ша со граѓан ка
жи вее и ра бо ти во Њу јорк.
Член ка е на Асо ци ја ци ја на
филм ски умет ни ци на Ср би ја
и Меѓуна род но здру же ние на
же ни ки не ма то гра фи. Ра бо те -
ла на број ни до ку мен тар ни и
игра ни фил мо ви, му зич ки спо -
то ви и ре кла ми, меѓу оста на -
то то, би ла и ди рек тор на фо -
то гра фии на фил мо ви на
ре жи се рот Ог њен Гла во њиќ
„Дла ла бо чи на два“, (2016 ),
пре ми ер но при ка жан на Бер -
лин ски фе сти вал, до бит ник на
17 на гра ди, од кои осум глав -
ни на раз лич ни фе сти ва ли и
фил мот „То вар“, пре ми ер но
при ка жан го ди на ва на Кан ски
фе сти вал. До бит нич ка е на на -
гра ди „Вил ко Фи лач“, за нај -
до ба ка ме ра, за филм „Од пе -
пел“, на Меѓуна род ни от
филм ски фе сти вал „Ку стен -
дорф“ (2012), ре жи сер Ог њен
Гла во њиќ, на гра да „Зо ран
Ѓинѓиќ“, за при до нес на У мет -
нич ки филм , на гра да „Вла де -
та Лу киќ“  на  Уни вер зи те тот
на умет ност во Бел град. Мо -
мен тал но е про фе сор на NYU
Tisch Scloo of the Artc во Њу -
јорк.

• Про фе си ја та со ко ја се за -
ни ма ва те е не во о би ча е на. Ка -
ко сте се опре де ли ле за оваа
за ни ма ње?

–  Одев во сред но ди зај нер -
ско учи ли ште во Бел грд, па ту -
вав се кој ден на Де ди ње, би деј -
ки се за ни ма вав со цр та ње и
сли ка ње. Тоа ми бе ше глав на
љу бов. По све те но ста кон сли -
кар ство то ме од ве де кон фо то -
гра фи ра ње, фо то гра фи и те кон
ка ме ра. Се од лу чив за ка ме ра
би деј ки тоа е пан дан на сли ка -
ње то – по де су ва ње на све тло,
ка дри ра ње, не што ви зу ел но,
са мо друг ме ди ум. Игра на слу -
ча јот мо ја та мај ка е вљу бе на во
фил мот и до де ка рас тев гле -
дав ме не кои ге ни јал ни фил мо -
ви кои вли ја еа на ме не. При
из бо рот на фа кул те тот сва тив
де ка филм е мо ја љу бов. Умет -
но ста се ко гаш бе ше при сут на
во мо јот жи вот, се за ни ма вав
и со глу ма, во драм ски сту дио
во Кул ту рен цен тар во Пан че -
во, екс пе ри мен ти рав ме, и се
вос по ста ви де ка фил мот е су -
бли ма ци ја на се то тоа. Мо рам
да при знам де ка мал ку има ше
от пор од мои бли ски луѓе, не

раз би раа зо што се га ка ме ра,
зо што не про дол жам со гра -
фич ки ди зајн... Јас бев упо р на
и за пи шав ФДУ од трет пат,
имав 23 го ди ни и бев пр ва на
ли ста. И тие мои ко ле ги, нас
осум ми на, се мно гу ва жни, на -
у чив од нив исто ка ко и од про -
фе со ри те и тоа вле ја си гур ност
кај луѓето кои ме со ве ту ваа
поинаку, ви доа дек сум до бар
сту дент, до бив и на гра ди за
сту дент на ге не ра ци ја...

• Ка же те ни не што за Ва ши -
от про фе си о на лен раз вој ?

– Во те кот на сту ди и те, ка ко
тоа обич но се слу чу ва, про фе -
со ри те из би раа сту ден ти за кои
ми слат де ка се до бри и ги по -
ви ку ва ат да ра бо тат со нив.
Поч нав да ра бо там ка ко аси -
стент на Ду шан Јо ва но виќ, кој
пре те жно ги сни ма ше си те
фил мо ви на Срѓан Дра го е виќ,
го лем, го лем сни ма тел. Со не -
го учев за на ет. На по ред но ра -
бо тев ре кла ми со про фе со рот
од Фа кул тет Вла дан Па виќ,
еден од нај го лем те сни ма те ли
во адвер тај зин гот кај нас. Тие
две ра бо ти ми ово змо жи ја да
се пре се лам во Бел град и да
жи ве ам са ма. Би деј ки тоа бе -

ше frеelande, ни ко гаш не мав
за га ран ти ра на ра бо та. Од но -
сно, ни ко гаш не бев вра бо те на.
Тоа бе ше на ви сти на те шко, по -
сто ја ни стре со ви, има мо мен -
ти ко га се ра бо ти мно гу, не се
спие, а по тоа три ме се ци те ле -
фо нот не зво ни. Па ра лел но
сни мав крат ки фил мо ви, му -
зич ки спо то ви, до ку мен тар ци
со ко ле ги, со при ја те ли кои беа
low budget, не за па ри, ту ку да
се на пра ви show real, соп ствен
ви зу е лен иден ти тет. Та ка трг -
наа по ви ци за про ек ти, мо -
жност да се за ра бо ти и кре а -
тив но из ра зи. Но тоа е веч на
бор ба се кој пат не ко ја не си гур -
ност. Мно гу е те шко, во Ср би ја
е ма ла  ин ду стри ја, во оваа ра -
бо та пра ви при ли ки до би ваш
ко га си по стар, што се ка ко не -
ма ни ка ква вр ска со та лент и
мо жно сти те, ед но став но, те шко
е да те при фа тат луѓето, а и да
би деш же на во Ср би ја не бе ше
ле сно, но со вре ме се из бо рив
за свое ме сто, по зи ци ја и по чи -
ту ва ње од ко ле ги.

• Ед на од ва жни те за да чи на
ко ја сте ра бо те ле во Пан че во е
Пан че во Филм Фе сти вал
ПАФФ, ин тер на ци о на лен фе -

сти вал на ав тор ски дол го ме -
тра жен и кра ток филм. Бев те
и ко о сно вач и умет нич ки ди -
рек тор. Што уште би из дво и ле
ка ко зна чај но за Ва ша та ка ри -
е ра во Ср би ја?

– Го ле мо вли ја ние на мо ја та
ка ри е ра има ше мо јот со -
граѓанин Ог њен Гла во њиќ. Со
не го сни мав крат ки сту дент ски
фил мо ви. Оги мно гу бр зо на -
пре ду ва ше во сво ја та про фе си -
ја и ини ци ја ти ва да се на пра ви
филм ски фе сти вал во Пан че во
по тек на од не го. Бев ту ка да го
по др жам. Ете за ед но го на пра -
вив ме и гу рав ме и јас сум мно -
гу гор да на тој фе сти вал, тоа е
мо же би за ме не нај го ле мо и нај -
дра го це но, што сум го на пра ви -
ла во Ср би ја. Со тол ку ен ту зи -
ја зам  тоа го но сев ме, ви кав ме
по зна ти, при ја те ли  ни пру жаа
услу ги, доаѓаа, да ваа фил мо ви,
др жеа masterclass, а при тоа се
бе ше бес плат но за пу бли ка. Ми -
слам де ка бе ше ва жно, по себ но
во тој мо мент, ко га во Ср би ја се
га се ше се што бе ше во вр ска со
кул ту ра, да по сто јат и еду ка тив -
ни про гра ми. При ка жу ва ни се
ав тор ски фил мо ви, доаѓаа ав то -
ри од цел свет. По се ти те ли те

имаа при ли ка да раз го ва ра ат и
по ми нат вре ме со нив. Кри сти -
јан Бер гер, кој што е но ми ни -
ран за Оскар,  прет сто ју ва ше се -
дум де на со нас во Пан че во. Од
дру га стра на веќе по сле вто ро -
то из да ние на фе сти ва лот, бу -
џе тот бе ше пре по ло вен. Не бе -
ше ре ал но да на пра ви ме
фе сти вал. Се гу бе ше жел ба. Тоа
е и при чи на за за ми ну ва ње од
мо ја та зе мја. И по крај тру дот
не ма при ли ка за на пре ду ва ње.
На среќа фе сти ва лот се одр жу -
ва и по на та му. Бла го дар на сум
на Ог њен, ка ко на со ра бот ник
со кој тоа за ед но го на пра вив -
ме. По доц на со не го сни мив два
дол го ме тра жни фил ма, еден до -
ку мен та рен, а дру ги от игран.
До ку мен тар ни от пре ми ер но е
при ка жан на Бер лин ски фе сти -
вал, (2016 го ди на), се ви ка „Дла -
бо чи на два“, а игра ни от до ку -
мен та рен го ди на ва пре ми ер но
е при ка жан на Кан ски филм ски
фе сти вал.

• Ва ши от про фе си о на лен
жи вот до би по себ на но та со за -
ми ну ва ње во САД. Ка ко ви се
слу чи Аме ри ка?

– Одев во Аме ри ка ка ко ту -
рист, во Лос Анѓелес и Њу јорк.
Аме ри ка ми се до паѓа и са кав
да нај дам на чин да жи ве ам во
Њу јорк, под услов да ра бо там
во сво ја стру ка. Имав веќе се -
ри о зна ка ри е ра во Ср би ја и не -
са кав тоа да го на пу штам. То -
гаш оти дов на Tiscel University,
да се рас пра шам , да ли по стои
мо жност да за пи шам док тор ски
сту дии, ми слев де ка тоа е нај -
до бро за да се еста бли рам, и
вкло пам во сре ди на. Би деј ки
имам ма стер ми ре коа не ма
што да ми по ну дат, а и не ма
што да на у чам. Се вра тив во Ср -
би ја и по сле не кол ку ме се ци ви -
дов оглас во кој ис ти от Уни вер -
зи тет ба ра про фе сор по ка ме ра.
Не мав зна чај но пре да вач ко ис -
ку ство, бев крат ко аси стент на
ФДУ. Меѓутоа се ис по стви де ка
ба рат са мо три пре по ра ки, Stow
rea, порт фо лио, а пре да вач ко
ис ку ство е по жел но но не и нео -
п ход но. До бив пре по ра ки од го -
ле ми сни ма те ли и апли ци рав во
де кем ври 2016 го ди на, без не -
ка кви оче ку ва ња. Не ни со ну вав
де ка ќе ме по ви кат. По не кол ку
ин тер вјуа по пат на „Скајп“ до -
бив ра бо та ка ко про фе сор на
NYU Tisch School of Arts, до го -
вор на че ти ри го ди ни, стан и
оси гу ру ва ње... Тре ба ше да оти -
дам што по бр гу, би деј ки пре да -
ва ња та поч ну ваа во сеп тем ври.

По ну да та ме за те че во те кот на
пре сто јот во Ки на, ка де што
сни мав фил мо ви. Се вра тив во
Ср би ја и са мо по сле три не де ли
со два – три ко фе ра вле гов во
пра зен стан во Аме ри ка. До пр -
во пре да ва ње имав че ти ри не -
де ли. Бев пре мно гу, пре мно гу
нер во зна и упла ше на, ду ри ми -
слев де ка по гре ши ле, сум ги из -
ла га ла и де ка не сум до вол но
до бра. Меѓутоа, пре да ва ња та за -
поч наа во сеп тем ври и се ис по -
стви де ка сту ден ти те ме саkаат
и по сле пр ви от се ме стар ми ре -
коа де ка се мно гу за до вол ни.
Ми по ну диа од ја ну а ри 2019 го -
ди на да прев зе мам ка те дра.

• Да ли се (и во ко ја мер ка)
ра бо та та во стран ство раз ли ку -
ва од ра бо та та во Ср би ја? 

– Спе ци фич на е фор ма та, во
су шти на не се раз ли ку ва, но се -
ко ја зе мја има не што, по и на кво,
но пра ви ла та на филм ски сет
ге не рал но се исти. На при мер
во Ки на ко га се сни ма се ра бо -
ти де сет са а ти днев но се дум де -
на, кај нас во Ср би ја се ра бо ти
шест де на, еден ден е сло бо ден,
а ту ка во Аме ри ка се по чи ту ва -
ат пра ва та на ра бот ни ци, не ка -
ко е по сре де но, но се за ви си од
про ект; ако е нискобуџетен, се
оста ну ва до де ка не се за вр ши.
Усло ви те се те шки. Ко га има па -
ри, се се ра бо ти по пра ви ла. Во
Србија исто така, кога се снима
високобуџетен филм, условите
се адекватни.

• Ка ква е за ста пе но ста на же -
ни те во ва ша та стру ка?

– До нео дам на не има ше
мал ку, меѓутоа мо рам да при -
знам, тоа се га дра стич но се
про ме ни. Се га си те во Аме ри -
ка се бо рат за пра ва на же ни.
Тоа тол ку зе ма за мав и се га си -
те са ка ат да ра бо тат со ме не,
за тоа што сум же на. Та ка да
што се од не су ва до нас про ме -
ни те се зна чај ни.

• Ка кви се Ва ши те пла но ви
за во ид ни на?

– За ни мли во е тоа, мно гу
раз ми слу вам за тоа што е
среќа, што те чи ни среќен. И
доаѓам до за клу чок де ка тоа се
луѓе, при ја те ли. Ми на та та го -
ди на бе ше та ка ди на мич на, не
стиг нав да се свр там да сва там
што се слу чу ва, Кан ски фе сти -
вал... Са кам да на у чам да ужи -
вам во мо мен тот, да уживам во
тоа што повеќе можам, да пре -
ста нам да се гри жам и про ек -
ту вам не кои про бле ми. Да би -
дам среќна. Тоа ми е гла вен
план за во ид ни на.

ТА ТЈА НА КР СТЕВ СКИ, МА СТЕР КИ НЕ МА ТО ГРА ФИ ЈА, ПРО ФЕ СОР ПО КА МЕ РА  ВО ЊУ ЈОРК

СЕ ИЗ БО РИ ЛА ЗА СВОЕ МЕ СТО И ПО ЧИ ТУ ВА ЊЕ ОД КО ЛЕ ГИ

ДРУ ШТВО НА ЛИ КОВ НИ УМЕТ НИ ЦИ МА КЕ ДОН ЦИ ВО СР БИ ЈА

Струч ност, ори ги нал ност и ор га ни зи ра ност

наетот го ис пе кле во Ма ке до -
ни ја. Има ме и два и ца сли ка ри
од Но ви Сад и еден од Пан че -
во. Пет ми на сли ка ри се ма ги -
стри. Успе шно ста на при ре де -
ни те из ло жби прет ста ву ва
го ле мо за до вол ство за си те
нас, ве ли Ва сил Га лев, ака дем -
ски умет ник и прет се да тел на
Дру штво то на ли ков ни умет -
ни ци Ма ке дон ци во Ср би ја.

Про фе си о на лен углед
Чле но ви те на ДЛУМС има -

ат го лем број на при зна ни ја и
на гра ди за сво е то тво ре штво.

Ак тив ни се во ли ков ни от жи -
вот во Ср би ја и во стран ство.
Углед стек на ле и пре ку сво и те
про фе си о нал ни здру жа ни ја,
ка ко што е: Здру же ни е то на
ли ков ни умет ни ци на Ср би ја,
Здру же ни е то на ли ков ни
умет ни ци на при ме не та умет -
ност и ди зај не ри во Ср би ја,
Со ју зот на здру же ни ја на ли -
ков ни умет ни ци на Вој во ди -
на и Здру же ние на ли ков ни
твор ци Ѓура Јак шиќ и со са -
мо стој ни из ло жби. Во Бел -
град се ор га ни зи ра ни де сет -

ти на са мо стој ни из ло жби и
ед на во Ско пје.

Гор ди се и на за ед нич ки те
из ло жби: Со вре ме ни ма ке -
дон ски ли ков ни умет ни ци,
ор га ни зи ра ни во Га ле ри ја на
Срп ска та Ака де ми ја на на у -
ки те и умет но ста( 2011 го ди -
на), Ли ков ни умет ни ци Ма -
ке дон ци и го сти, ор га ни зи ра -
на во Ко на кот на кне ги ња
Љу би ца (2012 го ди на). Ис та та
го ди на при ре диа из ло жба и
во Ска дар ли ја и Но ви Сад.
Го ди на ва во рам ки те на

Скоп ско то ле то, за ед но се
прет стви ја со Здру же ни е то
на ли ков ни те умет ни ци на
Ср би ја.

Те шко е да из дво ји ме не кои
по зна ти ими ња, би деј ки се кој
од чле но ви те на ДУЛМС има
сво ја вред ност, но ед ни од
нив се и : Сла ве Ај тов ски, То -
дор Јо ва нов ски, Јор дан Ге лев -
ски, Ди ми тар Чу дов, Зо ран
Ча па ли ја, Си ни ша Но ве ски,
Ире на Ѓукиќ, Сто јан Па чов,
Дан ка Пе тров ска...  

При до нес за срп ска та 
кул ту ра

Ка де и да се шко лу ва ле и
усо вр шу ва ле во нив тлее не -
што по не се но од род ни от крај:
шум ски те пре де ли, си ви ло то
на фа са ди те, вре мен ски те при -
ли ки и се то она што им ле жи
на ду ша и нај че сто успе ва ат да
го ис ка жат со ма сло на плат но
или да го из ва јат во брон за. 

Зна еј ки де ка зна ча ен број
од ва жни сли ка ри и ва ја ри
тво рат во Бел град и сво и те де -
ла ги из ло жу ва ат во ре но ми -
ра ни га ле рии и му зеи, зна ча ен
е и нив ни от при до нес за срп -
ска та кул ту ра. Ско ро се ко гаш,
по не пи ша но пра ви ло на из -

ло жби те вла дее пре кра сна ат -
мо све ра. Но и фи на си и те се
мно гу бит ни. Тие се глав ни от
фак тор за успе шност на ед на
из ло жба. Пред се тре ба да се
под го тви ква ли те тен ка та лог,
да се на пра ви до бар из бор на
де ла  бла го вре ме но да се по ка -
нат љуб те ли те на умет но ста. 

– Мно гу ми на умет но ста ја
сме тат ка ко би знис. Су деј ки
по се, од таа при чи на во из ми -
на ти те го ди ни од На ци о нал -
ни от со вет на ма ке дон ско то
мал цин ство во Ср би ја, не ни е
по све те но до вол но вни ма ние.
Имав ме до бра ор га ни за ци ја,
усо гла се на со на ста нот, ко га
при ре див ме ед на из ло жба под
по кро ви тел ство на Ав стри -
ска та ам ба са да. Тру дот не бе -
ше за лу ден и не пра вил но по -
тро шен - ис так на Га лев.

Тој искре но се на де ва де ка
во ид ни на на ен ту зи ја сти те
по по те кло од Ма ке до ни ја
кои се осме ли ле ток му во
Бел град да го про мо ви ра ат
Дру штво то на ли ков ни умет -
ни ци Ма ке дон ци во Ср би ја,
ке се из бо рат за по ши ро ка
вред ност и со др жи на и на -
двор од гра ни ци те на Ср би ја.



де рач но из ра бо те но и по -
себ но. Игли те би ле раз и гра -
ни и во ра це те на ис ку сна та
Сне жа на Фе ри шиќ, ко ја
ужи ва ла во дру штво на рас -
пе а ни Ма ке дон ки. Тие, веќе
ис пле ле  де сет па ри чо ра пи
за ма шки и де сет за жен ски
игра ор ки и пе ач ки. 

Не кои од нив по сто ја но
раз ми слу ват ка ко да им по -
мог нат н игра ор ци те да по -
ста ват ко ре о гра фи ја од бо га -
та та фол кор на ри зни ца на
Ма ке до ни ја, би деј ки не ма ат
аде кват ни но сии. Но си и те
со кои рас по ла га ле ак ти ви -
сти од ма ке дон ска та за ед ни -
ца во План ди те не им се до -
стап ни, би деј ки се наоѓат во

ре ги о нал на та кан це ла ри ја
на На ци о нал ни от со вет на
ма ке дон ско то мал цин ство
во План ди ште. За по че ток,
на јед но став но им би ло да
обез бе дат чо ра пи и тоа со
пре по зна тли ва бо ја – цр ве на
и цр на, про ша ра ни и со мно -
штво бои. 

- Ма ке дон ски от фол клор
го не гу ва ат број ни кул тур но

Петок, 7 септември 2018
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Не кол ку вред ни  же ни од
Здр же ни е то „Ма ке дон ски
би се ри“, уме шно ста на у че на
од ба би те и мај ки те ја при -
ме ни ја за да ис пле тат  два е -
сет ти на па ри чо ра пи за Кул -
тур но – умет нич ко то дру -
штво „Вук Ка ра џиќ„ и пе ач -
ка та гру па „Ма ке дон ски би -
се ри“ од План ди ште. Ву ни -
ца и вол на ку пи ле со свои
па ри, а вло же ни от труд е
нив но за до вол ство. По тро -
ши ле око лу 11 ки ло гра ми
вол на и не кол ку ки ло гра ми
ву ни ца, во вред ност од око -
лу два е сет ил ја ди ди на ри.
На шле и вла чил ни ца во Ша -
бац, ка де што ја пдго тви ле
вол на та за пле те ње, поч ну -
вај ки од вла че ње, пре де ње и
фар ба ње во не кол ку бои. 

Бо жа на Ми лев ска, Ва сиљ -
ка Или јев ска, Цве та Ср би -
нов ска Ра циќ, Љу би ца Гра о -
вац и Ве се ла Анѓелов ска ин -
спи ра ци ја нај пр во на шле во
тра ди ци ја та и во ма ке дон -
ски те ко ре ни. Не ко ји од нив
до не ле екс по на ти од род ни -
от крај, што со го ди ни ги чу -
ват ка ко дра го це ност. Се по -
тру ди ле да вне сат и не што
но во и да укло пат соп ствен
стил, не што што ќе им се до -
пад не и на мла ди те, а ќе би -

По стои рас по ло же ние
и енер ги ја да се 
со чу ват оби ча и те и
тра ди ци ја та од 
род ни от крај

По себ на дра го це ност
за Ко ста дин ка 
Ива нов ска од Вр шац
се на род ни те но сии и
дру ги пред ме ти што
ги ра бо те ла рач но во
нај ра на та мла дост

За чу ву ва ње на тра ди ци о нал -
ни те вред но сти, поч ну вај ки
од при род ни те рет ко сти, ис -
то ри ски те вред но сти, раз лич -
ни те на чи ни на жи ве е ње,
пра зну ва ња та, оби ча и те, тра -
ди ци о нал на та куј на - се ка де
во све тот ги тре ти ра ат на нај -
ви со ко ни во. Тоа пру жа и мо -
жност да се по чув ству ва ат си -
те уба ви ни на ед на зе мја. Во -
ед но и да се при вле чат ту ри -
сти од це ли от свет.

Ма ке до ни ја, од ка де што во
Вој во ди на се до се ле ни над де -
сет ил ја ди, при вле ку ва го сти
со по се ти на ар хе оло шки ло -
ка ли те ти, при род ни рет ко -
сти, кар не ва ли, ло кал ни оби -
ча ји, про сла ви на вер ски пра -
зни ци, сел ски ту ри зам, тра -
ди ци о нал на куј на, аван ту ри -
сти ки спор то ви, се раз би ра и
со го сто при мли во ста. Вер -
ски те пра зни ци од пам ти век
се сла ве ле и се сла ват и де не -
ска. За др жа ни се мно гу оби -
чаи, но не кои од нив се збо га -
ту ва ат, за да би дат по а трак -
тив ни и по при влеч ни за ели -
тен ту ри зам. Веќе е пре по зна -
тли ва Га лич ка та свад ба, стру -
мич ки от кар не вал, во де ни от
свет на три те пре кра сни езе ра
– Охрид, Пре спа и Дој ран, ка -
ко и за ни мли ва та ма ни фе ста -
ци ја „По ан тич ки от пат до ку -
ла та на ви но то“. Га лич ка та
свад ба, пред се е ту ри стич ка
атрак ци ја  ко ја ус пеа да ги со -
чу ва пре кра сни те на род ни
но сии. Таа ја по вр зу ва љу бов -
та и тра ди ци ја та.

Не ве стин ско по кло не ние
Про мо те ри те на тра ди ци о -

нал ни те оби чаи и ал тер на тив -
ни от ту ри зам во Ма ке до ни ја

ОБИ ЧАИ ОД РОД НИ ОТ КРАЈ

АТРАК ТИВ НОСТ ПРИ ВЛЕ КУ ВА ТУ РИ СТИ

СПРЕТ НИ РА ЦЕ НА ПЛАН ДИ ШТАН КИ

Ко га игли те ќе се раз и грат

ја. Мла ди те не ве сти и нив ни -
те све кр ви се об ле ку ва ат во
на род ни но си. Со по се бен ри -
ту ал не ве сти те се по кло ну ва -
ат на све кр ви те. Се во дат не -
ве стин ски и дру ги ора. Се
при ка жу ват оби чаи ав тен -
тич ни за овој крај. Но си и те се
по себ на ри зни ца за жени те
што ги по се ду ва ат -  ве ли
Сто јан че Ве лич ков ски.

За оние по хра бри те, по ин -
те ре сни се и аван ту ри стич ки -
те ту ри во при ро да, ка ко што
е и ре ли то низ стрм ни ни те на
Осо гов ски те пла ни ни.

Вку сот на ма ке дон ска та
куј на
Се ко гаш има рас по ло же ние и
по зи тив на енер ги ја да се со -
чу ват тра ди ци о нал ни те ја де -
ња и оби ча и те од род но то ог -
ни ште, но вре ме то го чи ни

сво е то. На шин ци те одам на се
дој де ни во рам на Вој во ди на,
ка де што веќе жи вее и ше ста
ге не ра ци ја на ко ло ни сти. Ме -
шо ви ти те бра ко ви и мул ти -
кул ту ра та ги збо га ти ја до мо -
ви те со но ви со зна ни ја. Се -
пак, се кое се меј ство не што
чу ва и свое. Ед на од нив е Ко -
ста дин ка Ива нов ска од Вр -
шац, до се ле на од око ли на та
на Охрид. Таа има збир ка на
рач но из ра бо те ни пред ме ти,
кои со го ле ма љу бов ги из ра -
бо ту ва ла од нај ра на та мла -
дост. Ве зе ла, пле те ла и ши е ла
но сии за се бе и за про да жба.

– Во Ма ке до ни ја по ра но,
ко га се ма жеа де вој ки те, но -
сеа че из или ка ко што ве лат
во мо е то се ло Гор но Ла по че ре
– при ке. Во но ви от дом че и -
зот се ре де ше во со ба за да го -
сти те и со се ди те ви дат што
ми раз до не ла де вој ка та. Се
што од не сов во куќата кај
маж ми во Ре сен, рач но го ра -
бо тев. Им под го тву вав да ро -
ви и на дру ги де вој ки. Овој
оби чај по ле ка се гу би и во
Ма ке до ни ја. За ме не на род на -
та но си ја и дру ги те пред ме ти
из ра бо те ни рач но се по себ на
дра го це ност, но не и за се меј -
ство то на син ми. Ве ру вам ќе
се нај дат луѓе што ќе се из ра -
ду ват на оваа уба ви на - со на -
сме ка на ли це збо ру ва Ива -
нов ска.

Оваа Вр шчан ка со по себ но
за до вол ство рас ка жу ва ка ко
Ве лиг ден го сла ве ле по три
де на. По себ но и оста на ле во
сеќава ње сред би те на сред се -
ло, ко га мла ди те об ле че ни во
на род ни но сии игра ле и пе е ле
до доц на на ве чер.

И ден де нес Ма ке дон ци те
од Вој во ди на  ко ри стат по -
себ ни при ли ки за да се прет -
стват со тра ди ци о нал ни спе -
ци ја ли те ти и тоа на „Ет но са -
ем на хра на“ во Бел град,на
пан че вач ка та ма ни фе ста ци ја
„ Ули ца на тра ди ци ја“, вр шач -
ки „Ет но са ем“, Гу ду рич ка
есен и се раз би ра на ма ни фе -
ста ци ја та „Грав че – тав че“ во
Ја бу ка. Во о би ча е но, по се ти -
те ли те на спом на ти те ма ни -
фе ста ции мо жат да про бат
спе ци ја ли те ти од по веќе на -
ци о нал ни куј ни, под го тве ни
од ве шти те ра це на же ни
вклу че ни во здру же ни ја та.

МЛА ДИ ПА ЛАН ЧА НИ ГО СТИ НА ЈА БУ ЧА НИ

Со пе сна и игра ја 
под гре јаа но стал ги ја та

Во рам ки те на про сла ва та на
Илин ден по прв пат во Ја бу ка
го сту ваа мла ди фол кло ри сти
од Кул тур но – умет нич кот
дру штво „8 ок том ври“ од
Кри ва Па лан ка. Об ле че ни во
на род ни но сии, тие се пред -
ста виа на Вто ри ав густ пред
го сти те дој де ни во Основ но -
то учи ли ште „Го це Дел чев“ во
Ја бу ка да по ло жат цвеќе пред
би ста та на ис так на ти от ма ке -
дон ски ре во лу ци о нер Го це
Дел чев.

Со пре кра сни зву ци на пе -
сни и ри там на ора од бо га та -
та ма ке дон ска ри зни ца на
фол кло рот при ре ди ја на стап
за пам те ње и на ве чер ни от
кон церт, одр жан во цен та рот
на се ло то. Во при дру жба на
мла ди те Па лан ча ни, на во -
зраст од де сет до осум на е сет
го ди ни, бе ше и ма ла пе ач ка
гру па, пред став ни ци на по -
ста ри те ге не ра ции, ак тив но
вклу че ни во Дру штво то на
пен зи о не ри.

– По вре ме но се со би ра ме
во по го лем број. Со му зи ка,
ора, ше ги и до сет ки го ожи ву -
ва ме, ста ро град ски от ме лос и
оби чаи. Ќе ја по со чам ста ро -
град ска пе сна во ко ја е опе а на
пла ни на та Ка ра ор ман,  што ја
пе ев ме де но ви ве. Во по го лем

– умет нич ки дру штва во це ла
Ср би ја. На ши те из вон ред ни
фол кло ри сти се за ен те ре си ра ни
за тра ди ци о нал на му зи ка и ма -
ке дон ски от бо гат фол клор. По -
себ но Ма ке дон ци те ги вле чат
ко ре ни те. Ќе се по тру ди ме, со
про ек ти или со по мош на спон -
зо ри, не ка ко да обез бе ди ме но -
сии.  За до вол ни сме од овој прв
че кор што го на пра вив ме со пле -
те ње на чо ра пи. По ра ди тоа што
не мав ме до вол но вол на  за чо ра -
пи за пет же ни од пе ач ка та гру -
па,  за пле те ње ко ри стев ме ву ни -
ца, ре че Љу би ца Гра о вац, ед на
од пе ач ки те. 

За се ка ков вид ак тив но сти, па
и спом на ти от, се по треб ни про -
сто рии, кои исто та ка не до ста су -
ва ат. Би ло ка ко би ло, чле но ви те
на Здру же ни ет „Ма ке дон ски би -
се ри“, до не ка де се за до вол ни
што и ед наш не дел но До мот на
кул ту ра та во План ди ште им
ово змо жу ва не кол ку са ти да ко -
ри стат ед на про сто ри ја. 

са ка ат ис ку ство то да го спо де -
лат со си те оние што има ат
жел ба да ги по чу ству ва ат си те
уба ви ни на оваа за мја. Еден од
нив е и Сто јан че Ве лич ков ски
од Кри ва Па лан ка.

– За Бад ник, Бо жиќ, Во ди -
ци, Проч ки и Ве лиг ден, во
по веќе ме ста во Ма ке до ни ја
оби ча и те се за др жа ни. Но, и
вер ски те пра зни ци има ат ло -
кал ни ис ку ства. Та ка на при -
мер во Кри ва Па лан ка за Ве -
лиг ден во цен та рот на гра дот
ор га ни зи ра ме  ху ма ни тар на
про да жба на вап ца ни јај ца.
Га лич ник има Га лич ка свад ба,
Стру ми ца кар не вал, а Па лан -
ча ни „Не ве стин ско по кло не -
ние“. Оваа ту ри стич ка атрак -
ци ја ја ор га ни зи ра ме во се ло -
то Ко ноп ни ца, во бли зи на на
Кри ва Па лан ка. Тоа е веќе
пре по зна тли ва ма ни фе ста ци -

број на род ни пе сни се опе а ни
уба ви ни те на на ши от крај. На
пр ви ав густ го сту вав ме во
Ка ча ре во. Дожд ле е ше по дол -
го вре ме и по ра ди тоа на ста -
пив ме пред по мал број Ка ча -
рев ци. Вре ме то не ни го ра си -
па рас по ло же ни е то. Се срет -
нав ме со го лем број род ни ни
и при ја те ли до се ле ни во Ја бу -
ка, ре че Сла ви ца Ву чев ска. 

Она што по себ но ги при -
вле че го сти те бе ше ми ри сот и
вку сот на ма ке дон ски те спе -
ци ја ли те ти и сред би те со род -
ни ни те и при ја те ли те, до се ле -

но во по го ле ма гру па, би деј ки
има ме што да по ка же ме. Бев -
ме сме сте ни кај род ни ни и
при ја те ли. И ние сме го сто -
при мли ви. Кри ва Па лан ка е
по бра ти ме на со Вр шац, зна чи
има ме и по бра ти ми на ше е -
сет ти на ки ло ме три од Пан че -
во, под се ти Ра де Пе тров ски.

Го сти те од Ма ке до ни ја се
по фа ли ја и со осво е но пр во
ме сто на тра ди ци о нал на та
ма ни фе ста ци ја „Грав че – тав -
че“ за нај у бав штанд и пре -
зен та ци ја на ма ке дон ски те ја -
де ња. 

ни од Кри во па ла неч ки от
крај. Ед на од го стин ки те ни
ре че: 

- Се чу ству ва ме ка ко да сме
до ма, во Ма ке до ни ја. Но си ме
куп по здра ви до род ни ни те и
при ја те ли те. Ед но став но, не -
мав ме шан са да збо ру ва ме
срп ски, би дејќи ни приоѓаа
на шин ци. 

Не бит но е на кој ја зик раз -
го ва ра ле. Тие, се пак ус пеаа да
ја под гре јат но стал ги ја та.

Во раз го во рот со ед на од
чле но ви те на Ан сам блот „8
ок том ври“, На та ли ја Стојми-
ровска, до знав ме де ка три те
ко ре о гра фии со кои на та пи ја
се дел од бо га ти от ре пе ро ар
на дру штво то, ко је оп сто ју ва
по веќе од три е сет го ди ни и
по све ту ва вни ма ние на мла -
ди те фол кло ри сти. По себ на
за слу га за та ков трет ман има
ко ре о гра фот Алек сан дар Пе -
тров ски. Ка ко што ре ков ме
ова е нив но пр во го сту ва ње
во Ја бу ка и Ка ча ре во. Пред
не кол ку го ди ни го сту ва ле и
во Ко вин, ка де што стек на ле
го лем број при ја те ли.

– Ка де и да на ста пу ва ме не
оди ме без гај де и ке ма не и тоа
рач но из ра бо те ни од на ши лу-
ѓе. Ако не по ка нат на шин ци
од Вој во ди на, пак ќе дој де ме,

ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНИ СОВЕТИ ВО СРБИЈА

На непосредни избори
седумнаесет совети

Во втората половина на из-
минатиот месец распишани
се избори за национални со-
вети во Србија. Изборите ќе
бидат одржани на четврти
ноември годинава. Од 21 со-
вет само Македонците, Хрва-
тите, Русите и Црногорците
советите ќе ги избираат со
електори, а за седумнаесет со-
вети ќе бидат организирани
непосредни избори.

И четвртиот состав на сове-
тот на македонското малцин-
ство во Србија ќе се бира по-
средно, со електорско собра-
ние. Според последниот по-
пис на населението, како Ма-
кедонци се изјаснија 22755
лица, што е близу 0, 32 отсто
од вкупниот број на жителите

на Србија. Услов за непосред-
ни избори е секоје малцин-
ство пред донесувањето на
одлуката за распишување на
изборите, да има запишано во
Посебниот избирачки список
повеќе од 40 отсто од луѓето
што се изјасниле како при-
падници на некоја малцинска
заедница. Македонците не го
исполнија тој услов. Во ПБС
требаше да се најдат имиња на
уште околу 1000 луѓе.

За елеторски собранија
малцинствата можат да со-
бират и заверуват потписи
до почетокот на октомври и
тоа од припадниците на мал-
цински заедници, запишани
во Посебниот избирачки
список.  



Све панчевачке основне и сред-
ње школе започеле су школску
2018/2019. годину у понеде-
љак, 3. септембра. Изостао је
дуго најављивани штрајк про-
светних радника, али су пред-
ставници појединих синдика-
та најавили да ће у наредном
периоду бити пооштрена син-
дикална борба.

С друге стране, у школама је
тог дана било весело, нарочи-
то у основним. Старији учени-
ци су за придошлице – ђаке
прваке и за њихове родитеље
приредили пригодан култур-
но-уметнички програм у знак
подршке и добродошлице. Пе-
смом, игром, рециталима, му-
зичким тачкама и скечевима
под маскама, у ношњама, до-
чекали су нову генерацију пр-
вих разреда. Директори су их
у својим поздравним говори-
ма бодрили, указивали на ва-
жност образовања и с поносом
упознавали присутне са школ-
ском историјом, досадашњим
успесима ђака, плановима и
будућим пројектима. Холови и
ходници, панои и зидови били
су украшени колажима и цр-

Покрајинска влада је у про-
текле две године инвестира-
ла више од 700 милиона ди-
нара у изградњу и реконструк-
цију водоводне мреже у 55
села у АП Војводини и у на-
редном периоду, према наја-
вама председника Покрајин-
ске владе Игора Мировића,
ова кампања ће бити наста-
вљена.

Он је након обиласка ра-
дова на опремању и повези-
вању бунара на изворишту
Ириг уручио уговоре пред-
ставницима војвођанских ло-
калних самоуправа које су до-
биле средства за унапређива-
ње водоснабдевања. Председ-
ник Покрајинске владе иста-
као је да и даље велики број
општина и насељених места
у Војводини нема квалитетну
пијаћу воду.

– Циљ нам је да одржимо ни-
во финансирања у области из-
градње и реконструкције водо-
водне и канализационе мреже у
насељеним местима широм Вој-
водине. Наредне године издво-
јићемо значајнија средства за
ове намене – рекао је Мировић.

С представницима двадесет
локалних самоуправа у среду,
5. септембра, потписани су уго-
вори о суфинансирању проје-
ката за изградњу, санацију и ре-
конструкцију водних објеката у
јавној својини и објеката фе-
калне канализације, вредности
више од 350 милиона динара.

Пријаве поднети до

30. септембра

Награда за најбољу

васпитно-образовну

установу у Војводини

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – нацио-
налне заједнице расписао је
конкурс за доделу признања
„Др Ђорђе Натошевић”. Реч је
о признању које се додељује
најуспешнијим васпитно-обра-
зовним установама и просвет-
ним радницима у Аутономној
Покрајини Војводини.

Ова награда установљена је
на основу одлуке Скупштине
АП Војводине 1996. године, а
додељује се предшколским уста-
новама, основним и средњим
школама, васпитачима, настав-
ницима, психолозима и педа-
гозима из наше покрајине који
су остварили изузетне резул-
тате у претходне две године у
васпитно-образовном раду, на-
ставном процесу, сарадњи с ро-
дитељима, културној и јавној
делатности. Поред тога, награ-
ђују се и установе које су обез-
бедиле квалитетан рад и раз-
виле толеранцију и прихвата-
ње различитости међу ученич-
ком популацијом.

Квалитет и докази

Право учешћа имају предшкол-
ске установе, затим основне,
средње, музичке, балетске и
уметничке школе, школе за
основно и средње образовање
деце са сметњама у развоју са
седиштем у Аутономној Покра-
јини Војводини, као и васпи-
тачи, наставници, стручни са-

Министарство заштите жи-
вотне средине послало је ши-
рој јавности саопштење у ко-
јем захваљује грађанима и ме-
дијима који су сагледали и
осудили поступак загађива-
ња природе. Недавно је на
друштвеним мрежама општу
осуду јавности изазвао посту-
пак једне мештанке која ба-
ца ђубре у реку Расину код
Бруса.

„Бурна реакција јавности
показује посвећеност грађа-
на заштити природе и поди-
зању еколошке свести. Овом
приликом захваљујемо и ко-
муналној инспекцији, која је
у сарадњи са инспекцијом за-

штите животне средине иден-
тификовала особу која је ова-
квим чином показала немар
и небригу према природи и
окружењу. Откривањем иден-
титета комунална инспекци-
ја је поднела захтев за покре-
тање прекршајног поступка.
Апелујемо на све грађане да
пријављују овакве и сличне
случајеве јер једино тако, за-
једничким снагама, можемо
да заштитимо животну сре-
дину у којој живимо, која ди-
ректно утиче на здравље и
квалитет живота нас самих и
будућих генерација”, стоји на
крају саопштења надлежног
еколошког министарства.

Нафтна компанија Србије на-
шла се на удару интернет пре-
вараната који организују ла-
же наградне игре користећи
имена познатих брендова и
привредних организација. У
саопштењу НИС-а стоји да су
непозната лица користила
препознатљив назив и лого
НИС-а у неколико наградних
игара у којима су захтевала
од насумично изабраних ко-
рисника друштвених мрежа
да пошаљу своје личне по-
датке и фотографије.

„Овим путем обавештава-
мо све своје потрошаче, кли-
јенте и пратиоце на друштве-
ним мрежама да компанија
НИС није организовала ни-

какве наградне игре и захте-
вала од учесника слање лич-
них података у замену за не-
постојећу награду. НИС је о
овим случајевима одмах оба-
вестио Тужилаштво за висо-
котехнолошки криминал Ре-
публике Србије. Такође, спор-
на страница је одмах прија-
вљена као лажна друштвеној
мрежи ’Фејсбук’. Свим људи-
ма који су преварени у ла-
жној наградној игри савету-
јемо да се обрате полицијској
станици или поверенику за
информације од јавног зна-
чаја и заштиту података о
личности”, стоји у саопште-
њу које је достављено редак-
цији листа „Панчевац”.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
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ПОЧЕЛА ШКОЛСКА 2018/2019.

Весело и раздрагано

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЕКОЛОГИЈЕ

Пријавите изгреднике

САОПШТЕЊЕ НИС-а

На удару сајбер 
криминалаца

радници итд. Пријаву на кон-
курс могу поднети војвођанске
васпитно-образовне установе и
лица запослена у њима, као и
ученици, родитељи, органи ло-
калне самоуправе, стручна
удружења и друга правна и фи-
зичка лица.

Учесник на конкурсу односно
предлагач дужан је да приложи
конкретне доказе о испуњавању
услова из конкурса – да је поје-
динац или установа оства-
рио/остварила изузетне резул-
тате у претходне две школске
године применом савремених
метода у васпитно-образовном
раду и настави на подручјима
предшколског васпитања и обра-
зовања, раду с талентованом и
надареном децом предшколског

РАЗВОЈ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ

МРЕЖЕ У ВОЈВОДИНИ

Више новца следеће
године

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” ЗА 2017/2018.

ПОВЕЉА, ПЛАКЕТА И НОВАЦ
ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ

узраста и талентованим и нада-
реним ученицима итд.

Правила игре

Одбор за доделу поменутог при-
знања, који је именовала По-
крајинска влада, наградиће
установе и појединце на осно-
ву утврђених мерила за вред-
новање свих наведених сегме-
ната рада установе односно ра-
да појединаца. У једној години
може се доделити највише пет
признања, која се састоје од
повеље, плакете и новчане на-
граде. Сви заинтересовани мо-
гу погледати пословник о раду
Одбора за доделу награде „Др
Ђорђе Натошевић”, елементе
за вредновање постигнутих ре-
зултата за доделу овог призна-
ња, као и обрасце за пријаву на

конкурс, на интернет адреси
Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – нацио-
налне заједнице: www.pu ma.voj -
vo di na.gov .rs.

Конкурс је отворен од 1. до
30. септембра.

Да подсетимо, пре две годи-
не лауреат овог престижног по-
крајинског признања у области
васпитања и образовања била
је и панчевачка Основна школа
„Бранко Радичевић”. Нашу шко-
лу надлежни су оценили као
отворену установу у којој се при-
мењују флексибилни савреме-
ни програми и у којој је оства-
рен квалитетан међуљудски од-
нос. Успех „Бранкове школе”
утемељен је на посвећеном ра-
ду квалитетних наставника.

тежима, а поједине установе су
се потрудиле да на видео-би-
му представе ђачки живот.

Све у свему, свечане приред-
бе и раскошни ентеријери
умногоме су допринели да пр-
ви дан протекне лепо и да оста-
не упамћен. Више је било све-
чано него радно, а то се прете-
жно односи на оне који су пр-

ви пут сели у школске клупе.
Поводом почетка школске

године и поласка у школу нове
генерације ђака првака градо-
начелник Панчева Саша Па-
влов и чланица Градског већа
задужена за образовање Татја-
на Божић посетили су прваке
у Основној школи „Бранко Ра-
дичевић”. Том приликом гра-

доначелник их је поздравио и
пожелео им срећан и успешан
боравак у ђачким клупама. Ове
године први разред „Бранкове
школе” похађа 79 ђака, који су
распоређени у три одељења, а
када је реч о територији града
Панчева, у први разред школ-
ске 2018/2019. године уписа-
но је укупно 1.127 ученика.  

НЕ ДЕ ЉА МО БИЛ НО СТИ

Ше тај, ве слај и пе да ли рај
Пан че во ће и ове го ди не би ти
уче сник еко ло шке ма ни фе ста ци -
је „Европ ска не де ља мо бил но сти”,
ко ја се обе ле жа ва ши ром Евро пе
од 16. до 22 сеп тем бра. Реч је о
кам па њи ко ју је по кре ну ла Европ -
ска ко ми си ја 2002. го ди не са иде -
јом да се по ве ћа ко ри шће ње ал -
тер на тив них ви до ва пре во за, а с
ци љем што ма ње еми си је отров -

них из дув них га со ва. Те ма ово го -
ди шње ма ни фе ста ци је је „Ком -
би нуј те и кре ни те”.

Град ски Се кре та ри јат за за -
шти ту жи вот не сре ди не у са рад -
њи са Аген ци јом за са о бра ћај
гра да Пан че ва и удру же њем гра -
ђа на „Ср би ја, мој дом” по во дом
обе ле жа ва ња ове еко ло шке не -
де ље ор га ни зо ва ће низ ак ци ја и

до га ђа ја, а ак це нат ће би ти ста -
вљен на афир ма ци ју би ци кли -
зма, пло вид бе и пе ша че ња. Ово -
го ди шњу ма ни фе ста ци ју је осми -
сли ло удру же ње гра ђа на „Ср би -
ја, мој дом” из До ло ва, ко је је за
то до би ло 110.000 ди на ра у окви -
ру ре а ли за ци је кон кур са за су -
фи нан си ра ње про је ка та и про -
је ка та-ма ни фе ста ци ја из обла -

сти за шти те жи вот не сре ди не.
Овом при ли ком Се кре та ри -

јат за за шти ту жи вот не сре ди -
не гра да Пан че ва, Аген ци ја за
са о бра ћај гра да Пан че ва и удру -
же ње гра ђа на „Ср би ја, мој дом”
по зи ва ју све су гра ђа не да им
се при дру же и сво јим уче шћем
до при не су раз во ју еко ло шке
све сти Пан че ва ца.



Јад но од рет ких пан че вач ких
удру же ња по све ће них де ци и
мла ди ма ко је је овог ле та ра -
ди ло као да од мо ри ни су у то -
ку и ко је је нај мла ђи ма то ком
рас пу ста по ну ди ло пре гршт за -
бав них и ко ри сних ак тив но сти,
сва ка ко је удру же ње „Пре по -
знај у се би”.

Та ко су, на при мер, то ком
ав гу ста де ца има ла при ли ку да
по ха ђа ју ра ди о ни цу ори га ми -
ја, на ко јој су се упо зна ла са
осно ва ма ја пан ске умет но сти
са ви ја ња па пи ра. Ра ди о ни ца је
тра ја ла пет да на, а ре а ли зо вао
ју је Ду шан Алек сић, ди пло -
ми ра ни при ме ње ни умет ник у
обла сти ани ма ци је и илу стра -
ци је. Он је де цу про вео пу тем
од лак ших и тра ди ци о нал них
об ли ка, по пут чу ве ног ждра ла
ко јег Ја пан ци пра ве за сре ћу,
до упо зна ва ња с мо дер ним фи -
гу ра ма из по пу лар не кул ту ре.
Упо ре до са овом, тра ја ла је и
ва јар ска ра ди о ни ца, на ко јој
су се по ла зни ци упо зна ли са
осно ва ма ва ја ња, гла зи ра ња и

Петак, 7. септембар 2018.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ле то ва ња се по ла ко за вр ша -
ва ју, вра ћа мо се рад ним оба -
ве за ма, па че сто не сти же мо
да се по све ти мо не зи ко же,
ко ја је са да ве о ма бит на. Ако
смо ле то про ве ли сун ча ју ћи
се на пла жи и не ма ре ћи мно -
го за за шти ту од штет них ути -
ца ја, он да се са да су о ча ва мо
са озбиљ ним про бле мом пре -
су ше не, оста ре ле и де хи дри -
ра не ко же с пиг мен та ци ја ма
(фле ка ма).

Трет ма ни у са ло ну ко ји вам
мо гу пу но по мо ћи је су ки се -
о ник и ме зо те ра пи ја, а већ у
ок то бру мо же те ра ди ти трет -
ма не воћ ним ки се ли на ма, ко -
ји су од лич ни код пиг мент -
них фле ка. Не ке од лич не ма -
ске мо же те са ми спре ми ти
код ку ће.

Имај те у ви ду, ка да са ми
пра ви те ма ске, да је ве о ма
бит но да ко жу аде кват но при -
пре ми те, што под ра зу ме ва
чи шће ње мле ком, ми це лар -
ном во дом или не ин ва зив -

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

Не га на кон сун ча ња

По себ на при ли ка

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 500 гра ма тан ких
ко ра за пи ту, че ти ри ја је та,
120 гра ма ше ће ра, 120 гра -
ма гри за, 1,2 де ци ли тра уља,
2,5 де ци ли тра јо гур та, је дан
ва ни лин-ше ћер, је дан пра -
шак за пе ци во и ма ло уља.

Фил: 750 гра ма швап ског
си ра, 500 гра ма цр ног и бе -
лог гро жђа, јед но ја је, 150
гра ма ше ће ра, два ва ни лин-ше ће ра и ма ло на ри ба не ли -
му но ве ко ри це.

При пре ма: Уму ти ти пе на сто ја ја са ше ће ром, па до да ти
уље, јо гурт и гриз по ме шан с пра шком за пе ци во. При пре -
ми ти и фил од швап ског си ра, ше ће ра, ја је та и ма ло на ри -
ба не ли му но ве ко ри це. Све до бро из ме ша ти и сје ди ни ти.
Гро жђе опра ти и ако је круп но, исе ћи на по ла и очи сти ти
од се мен ки.

Узе ти јед ну ко ру и по пр ска ти с ма ло уља, пре ко ње ста ви ти
дру гу ко ру, па си па ти јед ну ку тла чу при пре мље ног пре ли ва
и пре ма за ти це лу ко ру у тан ком сло ју. Пре ко то га ста ви ти
тре ћу ко ру и по но во пре ма за ти пре ли вом. Од го ре ста ви ти
че твр ту ко ру и рас по ре ди ти фил од си ра и по су ти гро жђем.
Све уви ти као ро лат и ста ви ти на под ма зан плех од рер не.

Од пре о ста лих ко ра и фи ла на пра ви ти још че ти ри иста
та ква ро ла та. У па ко ва њу обич но бу де 16–20 тан ких ко ра,
па се од ове ме ре мо же до би ти че ти ри или пет ро ла та. Ако
је оста ло не што пре ли ва, сло бод но га ис ко ри сти те да пре -
ма же те ро ла те пре пе че ња. Ро ла те мо же те по пр ска ти и с
ма ло уља или мле ка. Пе ци те их 30–40 ми ну та у рер ни
прет ход но за гре ја ној на 200 сте пе ни.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 
„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Са ви ја ча са слат ким
си ром и гро жђем

ним са пу ном. По том тре ба
ура ди ти пи линг, ис пра ти и
по су ши ти ко жу и тек та да
на не ти ма ску.

За хи дра та ци ју ко же на -
пра ви те ма ску с до бро из гње -
че ном зре ли јом ба на ном, па
до дај те др ве ном ка ши ком ма -
ло ме да и јо гур та. Ка да до -
би је те глат ку ма су, на не си те
на ли це, врат и де кол те. Оста -
ви те да де лу је два де се так ми -
ну та, ис пе ри те мла ком во -
дом и ста ви те од го ва ра ју ћу
кре му. За по све тљи ва ње те -
на и фле ка ку вај те око 50
гра ма ли сто ва и ко ре на ма -
слач ка де сет ми ну та, а за тим
оста ви те да сто ји по кло пље -

но сат вре ме на. Про це ди те и
уми вај те се ују тру и уве че
при пре мље ним од ва ром и вр -
ло бр зо ће те би ти оду ше вље -
ни ре зул та ти ма.

Ко са је сун ча њем та ко ђе
пре тр пе ла ве ли ка оште ће ња.
Ма ска за хи дри ра ње вла си мо -
же се на пра ви ти од ма сли но -
вог или ко ко со вог уља уму ће -
ног са жу ман це том. Не ка од -
сто ји што ду же (уви је но у ке -
су и пе шкир), а по том опе ри -
те ко су на уо би ча је ни на чин.

Уме сто Тран сфу зи је
при ку пља ње са да 
вр ши За вод из Но вог
Са да

Но ва адре са 
за да ва о це: Цр ве ни
крст Пан че во

При ку пље на 
61 је ди ни ца

Као што смо у про шлом бро ју
већ пи са ли, до бро вољ ни да ва -
о ци кр ви из Пан че ва од по не -
дељ ка, 3. сеп тем бра, ви ше не
мо гу да да ју крв на ста рој и до -
бро по зна тој адре си – у Слу -
жби тран сфу зи је Оп ште бол -
ни це. Од са да се овај ху ма ни
чин оба вља ис кљу чи во у про -
сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, у Ули -
ци Жар ка Зре ња ни на 15, и то
са мо сре дом, у пе ри о ду од 9 до
12 са ти. По ред то га, убу ду ће
ће би ти спро во ђе не и ак ци је
до бро вољ ног да ва ла штва у шко -
ла ма и ком па ни ја ма, али за све
њих ће, уме сто Тран сфу зи је,
би ти за ду же ни Цр ве ни крст
Пан че во и За вод за тран сфу -
зи ју кр ви Вој во ди не.

Ова ко ре ни та про ме на је трај -
на и пред ста вља ре зул тат по -
чет ка при ме не За ко на о тран -
сфу зи о ној ме ди ци ни усво је ног
у ма ју про шле го ди не.

До бар по че так
Пр ва ак ци ја до бро вољ ног да -
ва ла штва на но вој адре си ре а -
ли зо ва на је у сре ду, 5. сеп тем -
бра, а од зив је био бо љи од оче -
ки ва ног: крв је дао 61 да ва лац,
док је њих ше сто ро од би је но,
углав ном због то га што тре нут -
но узи ма ју ле ко ве.

У про сто ри ја ма Цр ве ног кр -
ста би ло је жи во то ком це лог
пре по дне ва, а за ни мљи во је да
је не ко ли ко на ших су гра ђа на
пред вра ти ма те ор га ни за ци је
че ка ло и пре 9 са ти, у же љи да
се при кљу че ак ци ји. Ме ђу да -
ва о ци ма је би ло мно го ме ди -
цин ских рад ни ка, не ко ли ко по -
ли ца ја ца, ве ли ки број ви ше -
стру ких да ва ла ца, а ин те ре -
сант но је да су мно ги уче сни -
ци ово не дељ не ак ци је крв да -
ли пр ви пут. Јед на од њих је и

ПР ВА АК ЦИ ЈА ДА ВА ЛА ШТВА НА НО ВОЈ АДРЕ СИ

ДАЈ ТЕ КРВ ЈЕД НОМ И СПА СИ ЋЕ ТЕ 
ТРИ ЖИ ВО ТА

ним јед но ова ко ле по и до бро
де ло и да по мог нем дру ги ма.
По зва ћу и сво је вр шња ке да и
они учи не овај ху ма ни гест. Ве -
ру јем да ће их мо је по зи тив но
ис ку ство мо ти ви са ти да то учи -
не – ре кла је Ми ла на.

Мо гу ћи до дат ни тер ми ни
О то ме ка ко про ти че ак ци ја у
Пан че ву, лич но је до шла да се
уве ри и prim. dr sc. med. Са ња
Бог да но вић, ди рек тор ка За во -
да за тран сфу зи ју кр ви Вој во -
ди не, ко ји је, по но вом за ко ну,
је ди на уста но ва за ду же на за
при ку пља ње кр ви на те ри то -
ри ји це ле по кра ји не.

– Је ди ни це кр ви ко је су при -
ку пље не но се се у За вод за тран -
сфу зи ју кр ви Вој во ди не, где ће
би ти при пре мље не за упо тре -

слу жбе тран сфу зи је са да су по -
ста ле бол нич ке бан ке кр ви. Ми
смо сва ко днев но у ко му ни ка -
ци ји с њи ма, пра ти мо ста ње
за ли ха и вр ши мо ди стри бу ци -
ју у скла ду с пла ни ра ним по -
тре ба ма – об ја сни ла је Бог да -
но ви ће ва.

Она је до да ла да је од лич но
то што је од зив Пан чев ки и
Пан че ва ца био бо љи од оче ки -
ва ног.

– На да мо се да ће ин те ре со -
ва ње да ва ла ца би ти до бро и
сва ке на ред не сре де. На рав но,
уко ли ко се ука же по тре ба за

по ве ћа њем бро ја тер ми на ка -
да се мо же да ти крв, ра до ће -
мо ор га ни зо ва ти и до дат не ак -
ци је. За сад стал ни тер мин оста -
је сре да од 9 до 12 са ти. Већ
на ред не сре де, 12. сеп тем бра,
у Цр ве ном кр сту по но во оче -
ку је мо да ва о це. Упо ре до ор га -
ни зу је мо и ак ци је на те ре ну.
По ред ово не дељ них у Авио-ин -
ду стри ји и у Ка ча ре ву, до кра -
ја ме се ца пла ни ра не су још три:
21. сеп тем бра у Гим на зи ји, од
9 до 12 са ти, а 27. сеп тем бра у
Ма шин ској шко ли од 11 до 13
са ти и у ком па ни ји НИС од
8.30 до 10.30 – под се ти ла је
ди рек тор ка За во да.

По пра ви мо про сек
На зна чај да ва ла штва под се -
ти ла је и Ми ли ца То до ро вић,
се кре тар ка Цр ве ног кр ста Пан -
че во.

– Са мо 3% ста нов ни ка у Ср -
би ји да је крв, док оста лих 97%
оче ку је да кр ви увек бу де у слу -
ча ју да баш њи ма за тре ба. Чи -
ње ни ца да са мо јед ним да ва -
њем кр ви спа са ва мо три жи во -
та, тре ба ло би да нам бу де до -
во љан мо тив да, уко ли ко смо у
мо гућ но сти, крв да мо ма кар
јед ном у жи во ту. Сва ко ко се
до бро осе ћа и сма тра да је
здрав, мо же да до ђе на ак ци ју
и до бро вољ но по ну ди сво ју крв.
Сва ка здра ва осо ба има ре зер -
ву кр ви ко ја ни је нео п ход на за
уо би ча је не сва ко днев не ак тив -
но сти и да ва њем де ла те ре -
зер ве не ће угро зи ти здра вље.
Не по сто ји ни ка кав ри зик од
ин фек ци је, јер је сав ма те ри -
јал сте ри лан и за јед но крат ну
упо тре бу – под се ти ла је То до -
ро ви ће ва.

Крв мо гу да ти све здра ве осо -
бе му шког и жен ског по ла од
18 до 65 го ди на уко ли ко за до -
во ље ме ди цин ске усло ве и кри -
те ри ју ме на кон ла бо ра то риј -
ског и ле кар ског пре гле да. Раз -
мак из ме ђу два да ва ња код му -
шка ра ца је нај ма ње три ме се -
ца, а код же на нај ма ње че ти ри
ме се ца.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви ми има мо се -
ћа ња на до га ђа је по ко ји ма
пам ти мо од ре ђе ни пе ри од свог
жи во та. Не ки „за пи си” су „про -
се ја ни” и чу ва ни па жљи ви је у
на шим ср ци ма од свих оста -
лих. На зи ва мо их по себ ним
при ли ка ма. Оне мо гу да се
по на вља ју истим по во дом, као
ро ђен да ни, или да бу ду још
дра го це ни ји због је дин стве -
но сти и не по но вљи во сти тре -
нут ка ко јем при па да ју.

Ме ђу тим, по сто је и по себ -
не при ли ке ко је стр пљи во
че ка мо да се по ја ве и раз би -
ју уста ље не ша бло не сва ко -
дне ви це. До га ђа ји за ко је се
па жљи во при пре ма мо одва -
ја ју ћи са стра не све оно што
би их учи ни ло још ва жни -
јим. У же љи да ис так не мо
зна чај не че му што ће се, мо -
жда, до го ди ти, бри жљи во на -
ба вља мо и ста вља мо у ор ма -
ре и ку ти је све што у та квој
по себ ној при ли ци тре ба да
има мо да би смо се осе ћа ли
дру га чи је, ва жно, све ча но,
ис пу ње но и вред но се ћа ња.

Ве о ма че сто за не ма ру је мо
пут до оства ре ња сна ко ји
на зи ва мо по себ ном при ли -
ком. Ра ди мо по ау то ма ти -
зму све што ми сли мо да је
по треб но, ре ђа мо дан за да -
ном увла че ћи се у сва ко днев -
ну ру ти ну. Кад до стиг не мо
же ље ни циљ, осе ћа мо се на
воњ уста ја ле сва ко дне ви це,
а по себ на при ли ка гу би на
зна ча ју јер смо пут до ње ног
оства ре ња пре тво ри ли у на -
ви ку муч ним про би ја њем

кроз ро ко ве и жи вот не иза -
зо ве ко ји су тим пу тем ства -
ра ни. Та да по себ на при ли ка
и не де лу је не што по себ но,
чак нам не од го ва ра ни ве -
ћи на ства ри ко је смо при -
пре ма ли за њу. Вре ме ко је је
про те кло до не ло је и не ми -
нов не про ме не у на ма и уви -
ђа мо да је све што смо уна -
пред сми сли ли не ва жно, не -
при ме ре но или пре те ра но.
Ни смо ускла ђе ни с тре нут -
ком, а та ко жељ но смо га че -
ка ли, пре мо та ва ју ћи филм о
на чи ну на ко ји обе ле жа ва -
мо ње го ву по себ ност.

Тре ба ло би да схва ти мо да
ни је дан до га ђај не ма на ро -
чи ти зна чај сам по се би, већ
га ми сво јим емо ци ја ма бо -
ји мо у по себ ност. Би ло да
смо са ми се би од ре ди ли циљ,
или су нам дру ги при ре ди -
ли из не на ђе ње до стој но то -
га да се на зо ве по себ ном при -
ли ком, ја чи на ути ски ва ња у
се ћа ње за ви си од емо тив ног
ула га ња ко је смо угра ди ли у
оства ре ње или у упи ја ње из -
не на ђе ња.

Све што нам се до га ђа, сва -
ка на ме ра да не што пре ду -
зме мо, баш све по чи ње од
нас и из нас. Емо ци је нас по -
кре ћу на уста ја ње из кре ве та
ују тро и бо је сва ку од лу ку
ко ју то ком да на до не се мо,
баш као и ми сли ко ји ма по -
пу ња ва мо „пра зни не”, а пред -
ста вља ју раз го вор с нај ва жни -
јом осо бом на све ту – са со -
бом. Ка да при хва ти мо то као
од ли ку сва ког од нас, мо же -
мо да би ра мо смер на шег
жи вот ног пу та. При хва та њем
од го вор но сти за на чин на ко -
ји по чи ње мо дан, уво ђе њем
за хвал но сти за чи ње ни це ко -
је смо до са да под ра зу ме ва -
ли, спрем ни смо да при хва -
ти мо дар да од сва ког да на
пра ви мо по себ ну при ли ку.

Че ка ти или ства ра ти по -
себ не при ли ке – од лу ка је
на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА „ПРЕ ПО ЗНАЈ У СЕ БИ”

Вред ни и то ком ле та

осам на е сто го ди шња Ми ла на
Миљ ко вић.

– Че ка ла сам да по ста нем
пу но лет на ка ко бих сте кла пра -
во да по ста нем да ва лац. Осе -
ћај је до бар, ни шта не бо ли и
не ма ни ка квих не при јат но сти.
По што ми је пр во да ва ње, ре -
кли су ми да ма ло ду же оста -
нем и се дим ка ко би смо би ли
си гур ни да је све у ре ду. Све је
про те кло без ика квих про бле -
ма. Мо тив да дам крв, би ло ми
је то што сам же ле ла да учи -

бу за тран сфу зиј ско ле че ње бо -
ле сни ка на те ри то ри ји це ле
Вој во ди не. На и ме, на осно ву
из ме на За ко на о тран сфу зи о -
ној ме ди ци ни, наш за вод је по -
стао овла шће на тран сфу зиј ска
уста но ва ко ја је од го вор на за
при ку пља ње, пре ра ду, те сти ра -
ње и ди стри бу ци ју кр ви и ком -
по нен ти кр ви у чи та вој по кра -
ји ни. Ово је тре ћа фа за про це -
са ре ор га ни за ци је и За вод са -
да по кри ва око 80 од сто те ри -
то ри је Вој во ди не. До са да шње

На ред на ак ци ја у сре ду, 12. сеп тем бра

пе че ња гли не. Ра ди о ни цу су
ре а ли зо ва ле Ива на Што пуљ,
ма стер при ме ње на умет ни ца у
обла сти ке ра ми ке, и Ве сна Се -
фе ра гић.

Удру же ње „Пре по знај у се -
би” по зна то је и по то ме што
ре дов но при ре ђу је раз ли чи те
ху ма ни тар не ак тив но сти. Јед -
на од њих ре а ли зо ва на је уо -
чи по чет ка школ ске го ди не у
са рад њи с но во сад ским ра ди -
ом АС ФМ. Та да је ве ли ки
број ђа ка пр ва ка имао при -
ли ку да до би је бес плат но ши -
ша ње.

Тре нут но је у то ку и ре а ли -
за ци ја про јек та „Ба што ван”, на -
ме ње ног уче ни ци ма пе тог раз -
ре да основ не шко ле. Пре ма ре -
чи ма Ра де та Ма ши ћа, пред сед -
ни ка удру же ња „Пре по знај у
се би”, про је кат је по др жао град -
ски Се кре та ри јат за за шти ту
жи вот не сре ди не, а ње гов циљ
је да мла ди ма кроз низ еду ка -
тив них и кре а тив них ра ди о ни -
ца ука же на ва жност за шти те
жи вот не сре ди не и ком по сти -
ра ња.

Уче ни ци од пр вог до пе тог
раз ре да основ не шко ле тре нут -
но у удру же њу по ха ђа ју и бес -
плат не је зич ке ра ди о ни це, ко -
је тра ју два ме се ца.



Упо зна ла је са вр ше ног му -
шкар ца, про ве ла с њим се -
дам пре див них да на и лу до
се за љу би ла у ње га. И он се
лу до за љу био у њу: ни ка да у
жи во ту ни је би ла то ли ко си -
гур на да је про на шла сво ју
срод ну ду шу.

Због то га, ка да он кре не
на од мор ко ји је ис пла ни рао
пре не го што су се упо зна ли
и обе ћа да ће је зва ти још са
ае ро дро ма, она не ма раз ло -
га да сум ња у ње га. Али он је
не зо ве. Про ла зе ми ну ти, са -
ти, да ни, не де ље.

При ја те љи јој го во ре да га
за бо ра ви, али она зна да ни -
су у пра ву: си гур но се не што
до го ди ло, мо ра да по сто ји
не ко об ја шње ње за то што јој
се не ја вља. Не пре ста је да

га тра жи и та ко отва ра вра та
ко ја су ду го би ла за тво ре на:
нај зад от кри ва да ни је по -
гре ши ла и да је раз лог за ње -
гов не ста нак је ди но што ни -
су по де ли ли јед но с дру гим.
Исти на.

ДРУШТВО
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли би -
сте во ле ли да по се ти те Па -
риз. „Пан че вац” и из да вач ка
ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „На кро во ви ма
Па ри за” Ке трин Ран дел за
два на ша чи та о ца или чи та -
тељ ке ко ји су нај кре а тив ни -
је од го во ри ли на то пи та ње.

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

„А ко не би во лео да се,
бар на крат ко, пре пу сти ча -
ри ма тог ча роб ног и шар -
мант ног гра да? Гра да ко ји
би сво јом рас ко шном ле по -
том ис пу нио сва мо ја оче ки -
ва ња, и мо ја и оне Пе тре Пан
ко ја још увек чу чи у ме ни.”
065/8318...

„Во ле ла бих, ка ко не бих.
Па ма кар жи ве ла на кро во -
ви ма, као си ро чи ћи из књи -
ге ко ју по кла ња те.”
064/2190...

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

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

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ка ко успе ва ју да са вла да -
ју бес. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Бе сни”
Ми о дра га Кр сти ћа.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Се ку лић”
у „Авив пар ку”, од на ред ног
утор ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Об у зме ме бес кад схва -
тим да, због фи нан сиј ске си -
ту а ци је, не мо гу да ку пим
баш сва ку књи гу ко ју же лим,
али ако је до би јем, мо жда
ћу и са вла да ти тај бес.”
062/2137...

„Глу мим да сам опер ска
пе ва чи ца и ври штим за све
па ре. С вре ме ном су ком ши -
је по ве ро ва ле, а сад са мо че -
кам кад ће из На род ног по -
зо ри шта да ме по зо ву за со -
лист ки њу.” 064/3192...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 12. сеп тем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко ји кри ми на ли стич ки филм вам је оми љен?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „До бри вук” Алек сан де ра Се -
дер бер ја. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

У јед ном ма на сти ру у То ска -
ни скри ва се ма фи ја шки бос
Ек тор Гу сман. Он на ме ра ва
да по вра ти сво ју им пе ри ју –
све што му при па да – и то с
ка ма том. Али прет ход но мо -
ра да при ку пи сна гу за ко -
нач ни окр шај.

Бол ни чар ка Со фи Бринк -
ман је про тив сво је во ље уву -
че на у свет кри ми на ла. Са да
се на ла зи на ме ђу на род ној
по тер ни ци и при ну ђе на је да
се скри ва у Пра гу за јед но са
си ном. По ли циј ски ко ме сар
То ми Јан сон же ли да је про -
на ђе по сва ку це ну – она јед -
но став но зна пре ви ше. Он
мо ра да уби је Со фи ка ко би
мо гао да у ми ру на ста ви соп -
стве ни жи вот.

Се дер берј је ство рио соп -
стве ни стил у окви ру жан ра.
По стао је по знат чи та лач кој
пу бли ци по сле ро ма на „Ан -
да лу зиј ски при ја тељ”, ко ји је
по сти гао успех ши ром све -
та, об ја вљен је у три де се так
зе ма ља, а сни ма се и филм.

„До бри вук” 
Алек сан де ра Се дер бер ја

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Про пу штен по зив”
Ро у зи Волш

Два чи та о ца ко ји до сре де, 12. сеп тем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„За ко јим про пу ште ним по зи вом жа ли те?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Про пу штен по зив” Ро у зи Волш.
Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

ФК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР” РЕ НО ВИ РАО ТЕ РЕН НА СЦ-у „МЛА ДОСТ”

ЗА ЈУ БИ ЛЕЈ – НО ВИ ИЗ ГЛЕД СТА ДИ О НА
По след ња ин ве сти ци ја
– се ди шта на три би ни

На ре ду сре ђи ва ње
свла чи о ни ца

Агил но ру ко вод ство Фуд бал -
ског клу ба „Же ле зни чар” овог
ле та ни је се де ло скр ште них ру -
ку. Упо ре до с фор ми ра њем ти -
ма за но ву се зо ну у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на”, чел ни ци
по пу лар не „ди зел ке” мно го су
ура ди ли и на по бољ ша њу ин -
фра струк ту ре и усло ва за рад
сво јих фуд ба ле ра.

Та ко је од не дав но фуд бал ски
те рен на СЦ-у „Мла дост”, где
је дан од два пан че вач ка тре ће -
ли га ша игра сво је пр вен стве не
утак ми це, до био пот пу но но ви
из глед. Про ле тос су сти гле но -
ве „ку ћи це” за ре зер вне игра че
и де ле га та, као и три јар бо ла на
ко ји ма се ви јо ре за ста ве Ре пу -
бли ке Ср би је, Гра да Пан че ва и
ФК-а „Же ле зни чар”. Ура ђен је
и за лив ни си стем ко ји је умно -
го ме до при нео по бољ ша њу ква -
ли те та са мог те ре на, а од ско ра
три би не кра се и но ва пла стич -
на се ди шта, на ко ји ма ће гле -
да о ци има ти пот пу ни ком фор.

У пе так, 31. ав гу ста, чел ни ци
ФК-а „Же ле зни чар” уго сти ли

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пе тра Пан чу чи у њој

ре ин ве сти ра ња, па због то га ду -
гу је мо ве ли ку за хвал ност „Же -
љи”, Зо ра ну, али и ЈКП-у „Мла -
дост”. Угра ђи ва њем за лив ног
си сте ма вра ћен је сјај те ре ну,
а по ста вља њем но вих сто ли ца
на три би ни ство ре ни су иде ал -
ни усло ви за пра ће ње утак ми -
ца. Пан чев ци во ле „Же ле зни -
чар” и си гу ран сам да ће три -
би на би ти ис пу ње на кад год се
бу ду игра ле утак ми це на СЦ-у
„Мла дост”. Искре но ве ру јем да

рад њу с ФК-ом „Же ле зни чар”.
Клуб је ове го ди не про сла вио
се дам де се ти ро ђен дан, а ЈКП
„Мла дост” је обе ле жио че тр де -
се то го ди шњи цу по сто ја ња. „Же -
ља” је вр ло по пу ла ран, не са мо
на Ми си већ и у це лом Пан че -
ву, па мо жда на три би ни и не -
ће би ти до вољ но ме ста за све
по се ти о це – ис та као је ди рек -
тор ЈКП-а „Мла дост” Пре драг
Сто ја ди нов. 

Ка ко и до ли ку је пра вим до -
ма ћи ни ма, чел ни ци „Же ле зни -
ча ра” су сво јим го сти ма по ка -
за ли и по моћ ни фуд бал ски те -
рен, али и свла чи о ни це, ко је та -
ко ђе ва пе за ре кон струк ци јом.

– Ово је још је дан до каз да је
Пан че во град спор та. За и ста
ду гу је мо ве ли ку за хвал ност
Фуд бал ском клу бу „Же ле зни -
чар” за све на по ре ко је је уло -
жио ка ко би овај обје кат по но -
во имао пун сјај. То је пра ви
при мер ка ко тре ба да се ра ди
– до дао је Сло бо дан Би те вић,
пред сед ник Спорт ског са ве за
Пан че ва.

Чо век чи је су име то ком по -
се те нај ви ше из го ва ра ли и гра -
до на чел ник и ди рек тор ЈКП-а
„Мла дост”, али и пред сед ник
Спорт ског са ве за, Зо ран На ун -
ко вић, ни је крио за до вољ ство
по се том ви со ких град ских зва -
нич ни ка.

– За и ста нам пред ста вља ве -
ли ку част да мо же мо да уго -
сти мо чел не љу де на шег гра да
и на шег спор та. Ми слим да је
по вод за ову по се ту ве о ма леп
– има мо но ве алу ми ни јум ске

го ло ве, „ку ћи це” за игра че, јар -
бо ле, угра ђен за лив ни си стем,
осве же ну тра ву на са мом те ре -
ну и на кра ју но ве три би не.
„Же ле зни чар” је за слу жио та -
ко не што за свој се дам де се ти

Ло вач ко удру же ње Пан че во је
у не де љу, 2. сеп тем бра, ор га -
ни зо ва ло так ми че ње у лов ном
стре ља штву. Кон ку рен ци ја је
би ла из у зет но ве ли ка, ти мо ви
су се бо ри ли за сва ки по стиг -
ну ти по ен, јер се бли жи фи -
нал ни тур нир.

Ка ко са да си ту а ци ја на та -
бе ли по ка зу је, из ме ђу пр ва три
ме ста раз ли ка је ве о ма ма ла,
па су так ми ча ри би ли вр ло кон -
цен три са ни, а сва ки по го дак је
ис пра ћен с ве ли ком па жњом.

По сле не из ве сног так ми че -
ња усле ди ло је и про гла ше ње
нај бо љих са овог тур ни ра. У

екип ној кон ку рен ци ји пр во ме -
сто је за у зео тим из Ба нат ског
Бре стов ца, дру га је Ја бу ка, а
тре ће Ба нат ско Но во Се ло. У
по је ди нач ном над ме та њу три -
јум фо вао је Јо ван Штр бан, дру -
ги је Ан дри ја но Но ва ков, а тре -
ћи Алек сан дар Нај да но вић.
Так ми ча ри су по том на ста ви -
ли дру же ње, уз ло вач ке анег -
до те.

Фи на ле овог над ме та ња би -
ће одр жа но у Ја бу ци, где ће
до ма ћа еки па по ку ша ти да од -
бра ни ти ту лу осво је ну про шле
го ди не.

А. Ж.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ЛОВ НОМ СТРЕ ЉА ШТВУ

Фи на ле у Ја бу ци, до ма ћин бра ни ти ту лу

су гра до на чел ни ка Са шу Па -
вло ва, те ди рек то ра ЈКП-а
„Мла дост” Пре дра га Сто ја ди -
но ва, као и пред сед ни ка и се -
кре та ра Спорт ског са ве за Пан -
че ва Сло бо да на Би те ви ћа и Де -
ја на Пе ри ћа.

– Ова кав по тез мо ра да се
це ни. Фуд бал ски клуб „Же ле -
зни чар” и ње гов пред сед ник
Зо ран На ун ко вић учи ни ли су
ве ли ку ствар. Ово је је дан вид

ће мо ус пе ти да по мог не мо ФК-
у „Же ле зни чар” ка ко би се
ре но ви ра ле и свла чи о ни це –
ре као је пр ви чо век гра да Са -
ша Па влов.

Спорт ски цен тар „Мла дост”
је ме сто ко је сва ко днев но оку -
пља ве ли ки број мла дих Пан че -
ва ца и сва ка ко за слу жу је по бољ -
ша ње сво је ин фра струк ту ре.

– Ми, као јав но ко му нал но
пред у зе ће, има мо из у зет ну са -

ро ђен дан, а на ро чи то због чи -
ње ни це да се ов де играо фуд -
бал и пре не го што је осно ван
ЈКП „Мла дост”. Ипак, без по -
др шке Гра да све ово не би би -
ло мо гу ће, па за то же лим да
за хва лим град ској вла сти, јер
ис пу ња ва да та обе ћа ња. Оче -
ку је мо по др шку и да ље, јер
сма тра мо да „Же ле зни чар” при -
вла чи ве ли ку па жњу су гра ђа на
и да је за слу жу је – ре као је
пред сед ник ФК-а „Же ле зни -
чар” Зо ран На ун ко вић.

Не ма сум ње да је по пу лар на
пан че вач ка „ди зел ка” на пра -
вом ко ло се ку, ка ко ор га ни за -
ци о но, та ко и у спорт ском де -
лу. То по твр ђу ју и ре зул та ти
игра ча на те ре ну.

А. Жив ко вић



Ја ча ње ве ре у се бе, као и мен -
тал не и фи зич ке сна ге и при -
пад но сти ко лек ти ву са мо су не -
ке од ко ри сти за му шкар це и
же не ко ји се при ја ве за до бро -
вољ но слу же вој ног ро ка – основ -
не су по ру ке но ве ре клам не кам -
па ње „На пра ви ис ко рак”, ко ју
је ових да на по кре ну ло Ми ни -
стар ство од бра не Ср би је.

Да би она об у хва ти ла што
ве ћи број по тен ци јал но за ин -
те ре со ва них, сни мље на су че -
ти ри атрак тив на ви део-спо та
са сце на ма из вој нич ког жи во -
та. У њи ма се ви ди да слу же ње
до бро вољ ног вој ног ро ка мо -
ти ви ше све вој ни ке да без стра -
ха иду до крај њих гра ни ца и
да се не бо је то га да не ће мо ћи
да са вла да ју не ки иза зов с ко -
јим се су о че, јер ће увек мо ћи
да ра чу на ју на по моћ дру гих.
Ти спо то ви су при ка за ни про -
шлог пет ка, на те ра си бе о град -
ског До ма Вој ске Ср би је.

Оку пље ни ма се обра тио др -
жав ни се кре тар Ми ни стар -
ства од бра не Алек сан дар
Жив ко вић. Он је ис та као да
се у но вим спо то ви ма ви де
вред но сти ко је сти чу мла ди
љу ди ка да се при ја ве у Вој -
ску Ср би је.

– По сле три ме се ца ин ди ви -
ду ал не спе ци ја ли стич ке обу ке
они се упу ћу ју у је ди ни це. Та -
мо из вр ша ва ју за дат ке ко ји им
се по ве ра ва ју и са вла ђу ју ви ше
ни вое обу ке. Мо же се ре ћи да

то пред ста вља и од ре ђе ну вр -
сту њи хо ве со ци ја ли за ци је, јер
кроз при пад ност ко лек ти ву
учвр шћу ју сво ју лич ност и сти -
чу за јед нич ке вред но сти – ре -
као је он.

Под се ћа мо, ста ро сни ли мит
за до бро вољ но слу же ње вој ног
ро ка је три де сет го ди на. Ми -
ни стар ство од бра не Ср би је сва -
ке го ди не об ја вљу је у ме ди ји -
ма кон курс, два ме се ца пре
упу ћи ва ња но ве кла се ре гру та
у ка сар не.

На кон то га сви за ин те ре со -
ва ни по пу ња ва ју при ја ве и под -
но се их цен три ма Ми ни стар -
ства од бра не у гра до ви ма у ко -
ји ма жи ве. Пан че вач ки цен тар
МО на ла зи се у згра ди По ли -
циј ске упра ве Пан че во, у Ули -
ци Ми ло ша Обре но ви ћа 1.

До бро вољ но слу же ње вој ног ро -
ка тра је шест ме се ци, а за то вре ме
сва ком вој ни ку су обез бе ђе ни пла -
та у из но су од 17.000 ди на ра, сме -
штај, ис хра на и вој нич ка оде ћа и
обу ћа. Они ко ји од слу же вој ни рок
са оруж јем на кон то га мо гу да се
за по сле у Вој сци Ср би је као про -
фе си о нал ни вој ни ци, у Ми ни стар -
ству уну тра шњих по сло ва, као чу -
ва ри за тво ра или у аген ци ја ма за
Фи зич ко-тех нич ко обез бе ђе ње.

ПО РУ КА ДЕ ЦИ ПО ВО ДОМ ПО ЧЕТ КА ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ

При ја ви те уз не ми ра ва ње на дру штве ним мре жа ма
По во дом по чет ка школ ске го -
ди не Ми ни стар ство тр го ви не,
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја
об ја ви ло је лет ке ко ји ма се апе -
лу је на ђа ке – жр тве уз не ми -
ра ва ња пре ко „Феј сбу ка”, „Тви -
те ра”, „Ин ста гра ма” и дру гих
дру штве них мре жа да то ни -
ка ко не пре ћут ку ју, већ да оба -
ве зно при ја ве ро ди те љи ма или
учи те љи ма и на став ни ци ма.

Пре то га би би ло до бро да
по ку ша ју да на пра ве скрин-шот
(сни мак екра на мо бил ног те ле -
фо на, та бле та или ком пју те ра
на ко ме се ви ди увре дљи ва по -
ру ка ко ја им је упу ће на, или ви -
део-клип ко јим је на би ло ко ји
на чин по вре ђе но њи хо во до сто -
јан ство). Уко ли ко ус пе ју у то -
ме, олак ша ће су ди ја ма и ту жи -
о ци ма до ка зи ва ње увре де ко ја
им је на не та. Упут ство о то ме
ка ко се пра ве скрин-шо то ви мо -
гу на ћи на веб-сај ту На ци о нал -
ног кон такт-цен тра за без бед -
ност де це на ин тер не ту: www.pa-

metnoibezbedno.gov.rs.
На тој адре си или на те ле -

фо ну 19833 мо гу ће је и при ја -
ви ти би ло ка кав об лик вре ђа -
ња не чи јег до сто јан ства или
не ког дру гог не же ље ног по на -
ша ња на ин тер не ту. То је мо -
гу ће ура ди ти и пу тем меј ла
bit@mtt.gov.rs.

Ва жно је да де ца не то ле ри -
шу би ло ка кво вре ђа ње на дру -
штве ним мре жа ма, јер је то

кри вич но де ло, за ко је се од го -
ва ра и из ри чу ка зне, баш као и
за кле ве ту на ра чун не чи је лич -
но сти ко ја је из не та пу тем
штам пе, те ле ви зи је, ра ди ја или
на јав ним ску по ви ма.

По чи ни о ци ин тер нет на си -
ља ко ји сма тра ју да је до вољ но
да се са кри ју иза не ког ла жног
на дим ка или веб-адре се у за -
блу ди су, јер чак и у том слу -
ча ју по сто је на чи ни да се тач -

но и без гре шке от кри је ода -
кле и с ког уре ђа ја се ша љу
увре дљи ве и пре те ће по ру ке.

Тај по сао олак ша ва то што ад -
ми ни стра то ри „Феј сбу ка” из ме -
се ца у ме сец све бр же из ла зе у
су срет зах те ви ма из на ше зе мље
да от кри ју иден ти тет и тзв. IP
адре се осо ба ко је ко ри сте ком -
пју те ре и ин тер нет за вре ђа ње
дру гих, сла ње увре дљи вих фо то -
гра фи ја и ви део-сни ма ка и дру -
ге об ли ке не же ље ног по на ша ња.
На тој дру штве ној мре жи је на
срп ском об ја вљен по зив да се ње -
ним ад ми ни стра то ри ма при ја ви
би ло ка кво кр ше ње за ко на, као
и адре са у Аме ри ци на ко јој се
то мо же учи ни ти. За раз ли ку од
прет ход них го ди на, ка да је „Феј -
сбук” ко му ни ци рао са мо с љу ди -
ма из на ше по ли ци је и ка да је
ње ним пред став ни ци ма тре ба ло
мно го стр пље ња да им љу ди из
ове нај моћ ни је свет ске дру штве -
не мре же иза ђу у су срет, са да то
иде знат но бр же не го ра ни је.

По ре ска упра ва Ср би је је
кра јем про шле не де ље по че -
ла да ша ље ре ше ња о утвр -
ђе ном по ре зу на ре ги стро ва -
но оруж је за 2018. го ди ну.
До би ће их сва ка осо ба ко ја
има на сво је име и пре зи ме
ору жни лист, ко лек ци о нар -
ску до зво лу или до зво лу за
но ше ње оруж ја, а рок за пла -
ћа ње овог по ре за је пет на ест
да на од да ту ма до ста вља ња
ре ше ња.

Оба ве за пла ћа ња овог по ре -

за по чи ње од да на из да ва ња
ору жног ли ста, ко лек ци о нар -
ске до зво ле и до зво ле за но -
ше ње и пла ћа се у го ди шњем
из но су за сва ки ко мад оруж ја.

По рез за ау то мат ску пу -
шку из но си 13.280 ди на ра, а
за по лу а у то мат ску 5.330 ди -
на ра. Вла сни ци оруж ја за
лич ну без бед ност ко ји ма је
из дат ору жни лист за др жа -
ње оруж ја мо ра ју да пла те
по рез у из но су од 3.600 ди -
на ра, а они ко ји ма је из да та

Основ ни суд у Вр шцу до нео
је ре ше ње ко јим се као нео -
сно ван од би ја пред лог
надлежног јав ног ту жи ла -
штва да се но ви на ру Сте фа -
ну Цвет ко ви ћу оду зме па -
сош, на кон че га му је вра тио
пут ну ис пра ву.

„Мо гу ће је по бе ди ти ор га -
ни зо ва не кри ми нал не гру пе.
Ме ни па сош не тре ба да бих
био сло бо дан, а ва ма ни па -
сош не мо же да по мог не јер

ма шта да ра ди те и ка кву год
си лу да има те, ви сте и да ље
кри ми нал ци и ор га ни зо ва на
кри ми нал на гру па”, по ру чио
је Цвет ко вић на свом про -
фи лу на „Феј сбу ку”.

Под се ћа мо, ње му је би ло
за бра ње но на пу шта ње Бе ле
Цр кве и од у зет му је па сош у
окви ру ис тра ге ко јом га Ту -
жи ла штво те ре ти да је ла -
жно при ја вио соп стве ну от -
ми цу 13. ју на уве че.

ХРОНИКА
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М. Н. (17) осум њи чен
да је на ку па ли шту у
бли зи ни на шег 
гра да си ло вао 
13-го ди шња ка

На пад ну ти де чак у
по чет ку ћу тао о том
стра шном до га ђа ју, а
он да о све му 
оба ве стио мај ку

Ви ше јав но ту жи ла штво у Пан -
че ву не дав но је под не ло зах тев
за по кре та ње при прем ног по -
ступ ка про тив се дам на е сто го -
ди шњег М. Н. јер по сто је осно -
ви сум ње да је си ло вао 13-го -
ди шњег С. И. Ви ши суд је за -
тра жио и да се 17-го ди шња ку
од ре ди при твор.

Пре ма из ве шта ва њу бе о град -
ских ме ди ја, овај је зи ви до га -
ђај се од и грао на ку па ли шту у
бли зи ни на шег гра да по што је
на па дач са че као да се ра зи ђу
сви ко ји су би ли на ку па њу и
да оста не на са мо са жр твом
си ло ва ња. Пи та ње је да ли би
се о овом мор бид ном до га ђа ју
ика да са зна ло да де чак ко ји је
био жр тва ижи вља ва ња ни је све
ис при чао мај ци. Ка да је чу ла
шта је њен син пре тр пео, од -
мах је оба ве сти ла по ли ци ју, а
она Ви ше јав но ту жи ла штво.

МОР БИ ДАН СЛУ ЧАЈ У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ ТУ ЖИ ЛА ШТВУ

СЕ ДАМ НА Е СТО ГО ДИ ШЊАК СИ ЛО ВАО 
ТРИ НА Е СТО ГО ДИ ШЊА КА?

Осум њи че ни је због то га по -
зван да се ја ви на са слу ша ње са
сво јим адво ка том. Ме ђу тим, он
то ни је ис по што вао и у за ка за -
но вре ме се ни је по ја вио са сво -
јим бра ни о цем на ис пи ти ва њу,
па је за то из да та на ред ба о ње -
го вом при нуд ном при во ђе њу.
Ви ше јав но ту жи ла штво је због
то га за тра жи ло да се осум њи -
че ни за др жи у при тво ру.

Да би се утвр ди ле све окол -
но сти овог муч ног до га ђа ја, Ви -
ше јав но ту жи ла штво је на ре -
ди ло да се ура де фо рен зич ке
ана ли зе оде ће на пад ну тог 13-
го ди шња ка и да га пре гле да ју
ле ка ри у бол ни ци. Мај ка га је
од ве ла та мо, а на кон ле кар -
ских пре гле да не по бит но је
утвр ђе но да је пре тр пео спе -
ци фич не по вре де ко је ја сно

Страну припремио
Михајло

Глигорић

ука зу ју на то да је био жр тва
сек су ал ног зло ста вља ња.

Пре ма не зва нич ним ин фор -
ма ци ја ма, и осум њи че ни је ис -
пи тан у при су ству адво ка та,
свог оца и пред став ни ка Цен -
тра за со ци јал ни рад. И од ње -
га су узе те оде ћа и обу ћа да би
их фо рен зи ча ри ве шта чи ли, а
по сле то га је пу штен да се бра -
ни са сло бо де.

Два за сад не по зна та мла -
ди ћа спа сла су про шлог пет -
ка око 21.45 на шу ста ри ју
су гра ђан ку ко ја је на ули ци
до жи ве ла те жак аст ма тич ни
на пад, због ко јег је мо гла да
умре, та ко што су је пре ба -
ци ли сво јим ау то мо би лом до
Оп ште бол ни це.

За ху ма ни гест ко ји су учи -
ни ли се ве ро ват но ни ка да не
би са зна ло да ин фор ма ци ју
о то ме ни је об ја ви ла ћер ка
те же не нa „Феј сбу ку”. Она
је, ка ко је об ја сни ла, то учи -
ни ла јер ње на мај ка же ли да

за хва ли мла ди ћи ма ко ји су
је спа сли, а то не мо же да
учи ни, јер ни је сти гла да их
пи та за име на и пре зи ме на.

„Ма ми је по зли ло на углу
Ули це Ми ло ша Тре бињ ца и
Ше стог ок то бра, бли зу ’Три
ке сте на’. Има ла је аст ма тич -
ни на пад, нај ја чи до са да,

тру ди ла се да до ђе до да ха и
ума ло ни је умр ла. По ку ша -
ла је да за у ста ви не ко ли ко
ау то мо би ла, так си ста, про ла -
зни ка, али сви су је за о би -
шли ми сле ћи мо жда да је пи -
ја на или ко зна шта. Ма да,
чак је и пи ја ни и дро ги ра ни
чо век ипак чо век. Али до бро,
сва ко ра ди по сво јој са ве сти
и не за ме рам они ма ко ји су
је об и шли, јер ио на ко не знам
ко су. Ва жни је је за хва ли ти
они ма ко ји су се за у ста ви ли
на сред пу та, уне ли мо ју мај -
ку у ау то мо бил и од ве зли је у

бол ни цу! Спа сли сте јој жи -
вот и хва ла вам још јед ном!
У це лој збр ци она ни је мо гла
да вас пи та ка ко се зо ве те да
вам за хва ли. Ако се пре по -
зна те, ако по зна је те оне ко ји
су се по ка за ли као ху ма ни
љу ди те ве че ри, ја ви те се”,
на пи са ла је она.

ХУ МА НОСТ ЗА ПО ХВА ЛУ

Мла ди ћи спа сли же ну
ко ја се гу ши ла

ПО РЕ СКА УПРА ВА ПОД СЕ ЋА

По че ла на пла та 
по ре за за оруж је

ВОЈ СКА СР БИ ЈЕ ПО КРЕ НУ ЛА КАМ ПА ЊУ

До бро вољ но слу же ње вој ске!

НА ОСНО ВУ ОД ЛУ КЕ СУ ДИ ЈА

Враћен пасош
новинару Цветковићу
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Marco Nektan, умет ник пер -

фор ман са, тран сри ту ал ни

пер фор мер, бу то играч и

ко ре о граф

КЊИ ГА: Про шле го ди не у
но вем бру ра дио сам ве ли ки
пер фор манс с гру пом умет -
ни ка из раз ли чи тих де ло ва
све та у КПГТ-у, под вођ ством
ве ли ких зве зда пер фор манс
ар та „VestAndPage”. То ком
са мог про це са ства ра ња при -
шла ми је дра га ко ле ги ни ца,
пер фор мер ка Ива на Ра ни са -
вље вић, и да ла ми књи гу
„Ми стич ни ка ба ре”, уз ре чи
да сам је под се тио на њу и
да ће ми би ти ве о ма ин спи -
ра тив на. По гле дао сам на -
зив, ко ји ми је био ве о ма за -
ни мљив, као и ау тор, чи ји
над ре ал ни стил ве о ма по -
шту јем. На и ме, ау тор тог де -
ла је Але хан дро Хо до ров ски,
по зна ти ји као ре ди тељ над -
ре ал ног сти ла чу ве ног де ла
„Све та пла ни на” („The Holy
Mountain”, 1973), ко је та ко -
ђе пре по ру чу јем сви ма ко ји
ни су гле да ли. Ка да сам узео
књи гу, ни сам мо гао да је ис -
пу стим. По ста ла је као оп се -
си ја. Књи га је ис пу ње на му -
дро сти ма ду хов но сти и умет -
но сти, ис ка за ним кроз се ри -
је афо ри за ма. Сва ка гла ва је
не ве ро ват но ин спи ра тив на за
сва ког умет ни ка, а ве о ма на -
дах њу ју ћа за сва ког чо ве ка.
Чак је у то ку кре а ци ја мог
но вог ра да ин спи ри са на упра -
во овом књи гом.
СЕ РИ ЈА: Још јед на ве ли ка
ин спи ра ци је се по ја ви ла ско -
ро. На и ме, у ју ну је об ја вље -
на се ри ја „Strange Angel”, ра -
ђе на по би о гра фи ји на уч ни -
ка Џе ка Пар сон са, ко ји је из -
у мео ра кет ни мо тор и за пра -
во ути цао на са вре ме ну тех -
но ло ги ју. Се ри ја го во ри о ње -
го вим ис тра жи ва њи ма, му -
ка ма на са мом по чет ку Дру -
гог свет ског ра та и ње го вом
про на ла ску ин спи ра ци је
кроз ду хов ност те ле ме. Сва -
ка сли ка у овој се ри ји пра -

Ми стич ни ка ба ре

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Из ло жба
Че твр так, 6. сеп тем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа: из ло жба „Hide and Seek” Ср ђа на Стан чи ћа.
Пер фор манс на отва ра њу из во ди Marco Nektan.

Филм 
Не де ља, 9. сеп тем бар, 21.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
про гла ше ње по бед нич ког фил ма „Пан че во филм фе сти ва -
ла”. 

Му зи ка
Че твр так, 6. сеп тем бар, 22 са та, „Штаб По гон”: Tikilas
(ПАФФ).
Пе так, 7. сеп тем бар, 22 са та, „Штаб По гон”: Last 95 (ПАФФ).
Су бо та, 8. сеп тем бар, 22 са та, „Штаб По гон”: ПАФФ ка ра о ке
(ди-џеј Пи ки ли). 
Не де ља, 9. сеп тем бар, 22 са та, „Штаб По гон”: DJ V и DJ
Nav (ПАФФ).

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ФОТО-КОЛАЖИ ЉУБЕ БЕЧЕЈСКОГ

ПРИЈАТЕЉИ, ПОЗНАНИЦИ И 
ПОЗНАТИ ПАНЧЕВЦИ

У дворани приказани
филмови „Човек који
не постоји”, „Поклони
чекања” и „Пустара” 

Изложба отворена до
13. септембра

У фоајеу Културног центра Пан-
чева у понедељак, 3. септем-
бра, отворена је изложба фо-
то-колажа Љубе Бечејског на
којима су представљени њего-
ви пријатељи, познаници, као
и познати Панчевци. 

Љуба Бечејски је 1977. годи-
не завршио Академију за позо-
риште, филм и телевизију у Бу-
курешту, одсек филмске фото-
графије, као стипендиста ТВ
Нови Сад. Исте године је након
повратка у тадашњу Југослави-
ју почео да ради на тој телеви-
зији и ту остао све до 1991. го-
дине. У својој филмској кари-
јери радио је као директор фо-
тографије и редитељ на много-
бројним документарним, крат-
кометражним и дугометражним
играним филмовима. Преко де-
сет година је радио као дирек-
тор фотографије, с редитељем
Желимиром Жилником. Сара-
ђивао је, као директор фотогра-
фије, и с редитељем Пуришом
Ђорђевићем на играном фил-
му „Српски рулет”. Такође је
остварио сарадњу с великим
бројем афирмисаних филмских
и ТВ редитеља, као што су Ми-
лан Белегишанин, др Душан
Михајловић, Душан Торбица,
Радиша Станишић, Ненад Мом-
чиловић, Стеван Штукеља, Ми-

лорад Ђуричин итд. Као аутор
(сценариста, редитељ и дирек-
тор фотографије) урадио је пет-
наестак документарних и крат-
кометражних филмова: „Покло-
ни чекања”, „Човек који не по-
стоји”, „Боб звани Камен” „Сте-
фан Ластавица”, „Фармер с Мо-
раве” (серија „Корени”, америч-
ка трилогија о нашим људима
у Америци) итд., а у укупном
филмском опусу има преко
осамдесет филмских дела.

– Изложба је нестала као по-
треба да сећања која су куљала
у мени артикулишем. Нисам
имао намеру да правим изло-
жбу, али то се догодило захва-
љујући мом пријатељу Миши
Николићу – рекао је Бечејски.

Он је додао да је концепт на-
стао тако што је покушао да своје
пријатеље из ране младости сме-
сти у неке ситуације или неке ам-
бијенте који би изразили његове
везе с њима, а онда и њих саме.

– Најдражи ми је фото-ко-
лаж на ком се налази Боца. Он
ми је био велики пријатељ. Као
што можете да прочитате у тек-
сту који прати рад, он је у јед-
ном тренутку прихватио да бу-
де мој асистент на једном ду-
гом снимању од четрдесет пет
дана. То су били дани изузет-
ног пријатељства. Међутим, он
је живео у Панчеву, а ја у Но-
вом Саду. Али знате шта је нај-
важније с пријатељима? Мо-
жете да будете раздвојени и

пет година, али када се нађете
после пет година, наставите
причу као да је јуче било... –
рекао је аутор изложбе.

Љуба Бечејски каже и да је,
опет захваљујући Миши Нико-
лићу, почео да ради нову сери-
ју колажа инспирисан великим
светским мајсторима. Концепт
нове серије је смештање радо-
ва великих светских мајстора
у савремене амбијенте. 

Након отварања изложбе одр-
жан је коктел, а затим су у двора-
ни Културног центра приказани
ауторски филмови Љубе Бечеј-
ског „Човек који не постоји” и
„Поклони чекања” и филм „Пу-
стара”, који је радио с Радишом
Станишићем.

РОМАН ДР НЕЛЕТА КАРАЈЛИЋА

Солунска 28
Познати југословенски и срп-
ски рок музичар, композитор,
глумац, писац и некадашњи те-
левизијски режисер Ненад Јан-
ковић – Др Неле Карајлић одр-
жао је промоцију свог новог
романа, „Солунска 28”, у Град-
ској библиотеци Панчево у сре-
ду, 29. августа. 

Своју прву књигу, под насло-
вом „Фајронт у Сарајеву”, обја-
вио је пре три године, а након
аутобиографске приче осмелио
се да напише и свој први ро-
ман. На књижевној вечери која
је одржана поводом промоције,
рекао је да су га животне окол-
ности довеле до података о ку-
ћи на Дорћолу која се налазила
на адреси Солунска 28. У пита-
њу је кућа у којој је живео његов
прадеда, а чији је сувласник био
и он сам. Иако никада није жи-
вео у њој, инспирисала га је да
напише роман. То обећање је
дао сам себи пре двадесетак го-
дина и на крају га је испунио. 

– Да сам раније престао да
свирам, вероватно бих пре почео

да пишем. Међутим, када сам то
пожелео 1992. године, заиста ни-
је било исплативо. Онај део ме-
не који се бавио рок музиком
био је профитабилнији. Кон-
церт је тада коштао сто марака,
а након двогодишњег писања
могао си да зарадиш триста
укупно. Онда сам са оркестром
„No Smo king” изашао на свет-
ско тржиште. То сам радио два-
наест година и није ми падало

на памет да се бавим писањем
– рекао је Неле.

Он је објаснио да је процес
писања романа трајао нешто
више од три године.

– Књижевност је много ком-
пликована и срећа па ме овај
одозго, као и Вуле Журић, ко-
ји је мој гуру, понекад зауста-
ве у писању. Морате да имате
неку врсту свести, искуства и
неке посебне „школе” да бисте

постали озбиљан писац. Књи-
жевност је једина уметност у
којој се не може догодити вун-
деркинд. Зато је „Солунска” мо-
рала да чека – истакао је он.

Нагласио да у роману има
доста фикције, али да је она
поткрепљена историјским чи-
њеницама.

– Било је ту доста истражива-
ња. Ја сам фанатик. Стално сам
њушкао, јер историја је моја па-
сија. Немам систематичност
историчара у глави, већ подат-
ке грабим као лудак, па зато не-
ке ствари и брзо заборавим. Оно
што ми је било важно, јесте да
се направи јасна, непогрешива
историјска слика онога како да мо-
ји јунаци „мазну” лову – објаснио
је Др Неле Карајлић.

С обзиром на то да је у пр-
вом рукопису написао око осам-
сто страна, издавачи су одлу-
чили да причу о овој београд-
ској кући, људима који су жи-
вели у њој и друштвеним окол-
ностима које су их пратиле об-
јаве као трилогију.

Милош Максимовић и Андреа
Милановић, уметници из Пан-
чева, заузели су високо четврто
место на Светском такмичењу
сликања по телу (World Bodypa -
in ting Fe sti val), које се одржава
сваке године у Аустрији и оку-
пља преко четрдесет хиљада по-
сетилаца.

Ово је први пут за двадесет
пет година постојања фести-
вала да учествује неко из Ср-
бије, а наши суграђани су се
нашли на четвртом месту у
категорији за специјалне ефек-
те у конкуренцији од двадесет
тимова. Њихов костим је био

инспирисан делима Х. Ф. Лав-
крафта и његовим антропо-
морфним бићима из океанских
дубина.

– Занимљиво је да на так-
мичењима обично учествују
спонзорисани тимови од по се-
дам и више људи, јер цртање и
монтажа трају око осам сати,
док се у нашем случају то све-
ло само на нас двоје – рекао је
Максимовић.

Милош Максимовић и Ан-
дреа Долорес Милановић баве
се израдом костима, сликањем
по телу и специјалним ефек-
тима.

СВЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КЛАГЕНФУРТУ

Висок пласман панчевачких уметника

ће на је окулт ном сим бо ли -
ком, не до да ју ћи ни ма ло фан -
та сти ке. Се ри ја са др жи мно -
штво сим бо ла и за го нет ки и
по треб но је има ти стр пље ње,
отво ре ни ум и ср це ка ко би
се пра ти ла, али отво ри ће и
мно га лич на пи та ња. Пре по -
ру чу јем и ову се ри ју из истог
раз ло га, јер ми је лич но до -
не ла мно го ин спи ра ци ја ко је
че ка ју на кре а ци ју.
ФИЛМ „Ма ни фе сто” об ја вљен
је 2017. го ди не, а ре жи рао га
је Ј. Ро зе фелт. Ово је чист
умет нич ки филм, у ком је ди -
ну и глав ну уло гу има Кејт
Блан шет. Филм је ис пу њен
раз ли чи тим сли ка ма и уло -
га ма ко је она ту ма чи, а при -
том из го ва ра текст из раз ли -
чи тих умет нич ких ма ни фе -
ста. Не знам ка ко да га опи -
шем, ни сам ни сам си гу ран
да ли је ово ви део-пер фор -
манс, са вре ме но над ре ал но
оства ре ње или кре а ци ја бу -
дућ но сти. Сва ка ко је по треб -
но по гле да ти га ви ше пу та.
Мно го сим бо ли ке и де та ља,
сва ки тре ну так, сва ка сли ка
је ва жна и но си ми ли он пи -
та ња и од го во ра. Тре ба има -
ти пу но стр пље ња, али за ис -
кре не ужи ва о це умет но сти ово
је пра ва по сла сти ца. Сва ка ко
ме је под ста кло да и сам пи -
шем свој ма ни фест.

У Галерији Милорада Бате
Михаиловића у четвртак, 6.
септембра, биће отворена
мултимедијална изложба Ср-
ђана Станчића под називом
„Hi de and Se ek”, коју ће сво-
јим перформансом отворити
Mar co Nek tan.

Магистар трансмедије Ср-
ђан Станчић је трансмедија
уметник у области визуелних
уметности (фотографија, сце-
нографија, видео, инсталаци-
ја). Студирао је сценографи-
ју на ФПУД-у у Београду и

уметничку фотографију на
Краљевској академији у Ан-
тверпену, где је остварио сво-
је звање мастера. Титулу ма-
гистра трансмедије стекао је
на Универзитету уметности
„St. Lu cas” у Бриселу. Њего-
во професионално искуство у
распону од 1994. до 2017. го-
дине састоји се из сарадње
коју је остварио с другим
уметницима и модним дизај-
нерима, позоришног ствара-
лаштва и излагања у галериј-
ским просторима.

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА

Мапирање и ремапирање
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ПРО ДА ЈЕМ ча мац ме -
тал ни од 4 ме тра, нов.
062/112-28-90.
(265720)

ПО ЛО 1.4, 1. 2000. го -
ди ште, 1390, 44, без о -
лов ни, ре ги стро ван.
063/837-48-34.
(265688)

ПРО ДА ЈЕМ де ло ве
ла де, фи ће. 064/152-
16-33. (265752)

ПО ЛО 1.4, ТДИ, 2007,
пе то ра вра та, фул
опре ма. 064/587-50-
24. (265786)

ПЕ ЖО 507, 1.6, 2001,
де цем бар, пе то ра
вра та, фул опре ма, у
пр вој бо ји, 157.000
км. 064/587-50-24.
(265787

ПУН ТО III, 1.2, 8 В,
2009, пе то ра вра та,
ате сти ран плин,
126.000 км. 064/587-
50-24. (265787)

РЕ НО МЕ ГАН 2007,
2,3 В, ди зел, 1.5 ДЦИ,
106 кс, 6 бр зи на, кли -
ма, одр жа ван.
064/246-05-71.
(265811)

НА ПРО ДА ЈУ ланд ро -
вер, фри лен дер, 2002,
и клио 2004. 064/129-
72-40  (265823)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ко рал
ин, 2006. го ди ште, на
бен зин и ТНГ, ре ги -
стро ван и ате сти ран,
у до бром ста њу.
063/101-84-35,
062/332-578. (2655)

ЈУ ГО у од лич ном ста -
њу, ре ги стро ван до
ма ја 2019. го ди не: са
два ком пле та гу ма
зим ске, лет ње, ком -
плет алу-фел ни за
зим ске и лет ње, ате -
сти ра на ку ка, це на
450 евра. Тел.
063/193-63-59. 

ГОЛФ 2.0 ди зел, 2005.
ура ђе ни сви сер ви си,
од лич но ста ње.
062/504-504.
(265857)

ПЕ ЖО 106, 980 ку би -
ка, 1997, ре ги стро ван
до ја ну а ра, 550 евра.
063/823-10-13.
(265870)

ПРО ДА ЈЕМ опел
астру по вољ но, ка ра -
ван, 1.6, бен зин, ре ги -
стро ван до 25. мар та
2019, у до бром ста њу.
062/193.-36-05.
(265899)

СЕ АТ аро са 2002. го -
ди ште, 064/386-45-53,
зва ти од 10 до 23 са -
та. (265921)

АДРИА ау то камп-
при ко ли ца, пр ви вла -
сник. Тел. 066/408-
426. Зва ти по сле 14
са ти. (265953)

ПУН ТО 20014, бен зин,
гас, кли ма, ре ги стро -
ван до ав гу ста 2019,
ате сти ран до 2023. го -
ди не, очу ван.
063/895-45-80. (265)

ПО ВОЉ НО про да јем
опеl астра H 1/7 inča,
ди зел, 2005, ре ги стро -
ван до 20. ја ну а ра
2019. Тел. 064/907-
22-79. (165996)

МЕР ЦЕ ДЕС  А 170,
увоз из Швај цар ске,
2004, на име куп ца.
Тел. 060/722-62-27.
(265996)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
750, фи ћа, ис пра ван,
очу ван. 013/262-42-
94. (265004)

ДА ЧИ ЈА, су пер, но ва,
2002, бен зин, плин,
ре ги стро ва на, на про -
да ју. Тел. 062/320-
739. (266006)

НА ПРО ДА ЈУ ма зда
МХ3, 16, 16 В, 1991.
го ди ште, вла сник, 400
евра. 063/848-62-45.
(266018)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6,
пре шао 50.000 км.
064/892-08-45 

КОМ БИ мер це дес ви -
а но, 115, ди зел, ре ги -
стро ван, кли ма, 2006.
061/200-73-09.
(266608)

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.
(260599)

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.
(260599)  

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
70 до 1.800
евра.0672/193-36-05.
(265899)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
до 1.800 евра, ста ње
не бит но. 063/165-83-
75. (265899)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма тик АПН, ис прав не-
не ис прав не. 064/171-
22.-13. (265927)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25.
(266049)

ТРАК ТОР 533, у до бр -
ом ста њу, ре ги стро -
ван, од вла сни ка.
063/823-29-61.
(26583)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор -
ску ро то-пре су, 1.80
ме та ра, ИМТ тип 612,
838. Тел. 060/632-55-
11. (265787)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
на Ко те жу 2, на углу
код Пи ва ре. 063/354-
221. (265718)

ИЗ ДА ЈЕМ ду плу зи да -
ну га ра жу, ма га цин,
стру ја, гре ја ње гра тис.
Те сла. 061/225-16-43.
(265774)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу са
ка на лом, 60 м2, мо же
за ра ди о ни цу или ма -
га цин ски про стор.
Тел. 0637233-558.
(266017)

ПРО ДА ЈЕМ ЛЦД те ле -
ви зо ре, 32 ин ча, 90
евра и 37 ин ча 120-
150 евра. Тел.
064/126-78-13.
(265471)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, за мр зи вач и
по лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(265898) 

КРЕ ВЕТ две фи о ке,
ду шек, по вољ но.
064/664-85-31. (СМС)

ЛЦД ТВ, про да ја, за -
ме на, ве о ма по вољ но.
064/564-14-14.
(265222)

ДР ВА, све вр сте. „Бо -
са нац 013”. 064/080-
86-99. (265143)

БУ КВА, ба грем, цер,
услу жно се че ње и це -
па ње огрев ног др ве та.
Бо са нац 013.
064/357-82-08.
(265140)

КА ЗАН за пе че ње ра -
ки је, из да јем. Ду ле.
064/163-58-85. (4779)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
3.5 кв, по вољ но.
061/666-94-88. (2656)

ДУ ШЕК, ко мо де, сто,
сто ли це, сто ли ћи, ви -
се ћа ку хи ња, гре ја ли -
це, ра ди ја тор.
065/353-07-57.
(265692)

ПРО ДА ЈЕМ деч ја ко -
ли ца 5 у 1. 
061/170-04-40.
(265701)

ПРО ДА ЈЕМ три еле ва -
то ра, ко му шаљ ку,
кру њач, при ко ли цу
змај, ау то-при ко ли цу.
013/601-256.
(265709)

ФО ТЕ ЉА на рас кла -
па ње хо пла-сим по,
но ва, 75 евра.
062/297-005. (26579)

ПРО ДА ЈЕМ цреп 333,
ве ли ка ки кин да
061/289-78-10.
(265723)

СИМ ПО гар ни ту ра,
тро сед, две фо те ље.
069/352-15-43.
(265736)

РЕ ГАЛ мост, гар де ро -
бе ри 2 + 1, тро сед.
069/352-15-43.
(265736)

СИМ ПО гар ни ту ра,
тро сед, дво сед, фо те -
ља. 069/352-15-43.
(265736)

РЕ ГАЛ ком плет, са
осам де ло ва, сло ве -
нач ки. 069/352-15-43
(265730)

ПРО ДА ЈЕМ пи са ћи
сто са сто ли цом, тр пе -
за риј ски сто овал ни и
два те пи ха. 060/503-
31-68. (265746)

МЕ СНА ТИ пра си ћи,
ја гањ ци, мо гућ ност
кла ња и пе че ња.
060/037-11-96.
(265753)

ПРО ДА ЈЕ се по лов ни
би бер цреп. Тел.
064/048-73-30. 

СТА РА ци гла, ве ли ки
фор мат, би бер цреп,
ста ра су ва гра ђа.
063/771-55-44.
(2657519

ПРО ДА ЈЕМ по цин ко -
ва ни лим и ку ти ја сти
ма те ри јал 30 х 30, по -
вољ но. 
064/089-62-80.
(265756)

ПРО ДА ЈЕМ од лич ну
ста ру гра ђу, би бер
цреп, 272 цреп, ста ру
ци глу, др ве на вра та.
064/648-24-51.
(265763)

СТО за ко зме ти ку, ма -
са жу, рас кло пив, по -
вољ но про да јем.
06132-11-18.
(265766)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће и
сви ње. 069/343-54-40.
(265773)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра,ије, са пре во -
зом и мон та жом.
063/315-381.
(265779)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(265783)

ПРО ДА ЈЕМ ло вач ке
пу шке и при бор.
064/271-58-12.
(265792)

АУ ТО ГЕ НЕ бо це ком -
плет, мо тор ел. „се -
вер” нов, ел. ТА пећ 3
кв. 013/348-453.
((265793)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ни ТВ
сто, 3.000, сет три
сто ли ћа 2.500; сто ли -
ца љу ља шка 3.000.
Тел. 060/551-61-96.
(265813)

ГАРАЖЕВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ

ПАНЧЕВАЦ



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

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

Петак, 7. септембар 2018.
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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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ВЕШ-МА ШИ НА го ре -
ње, веш-ма ши на бе ко.
063/196-54-62.
(266048)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, мон та -
жа, до ста ва, га ран ци -
ја. 063/714-38-98.
(2660449

БА ЛИ РА НА де те ли на,
пра си ћи на про да ју.
Ми ћа, 064/303-28-68.
(266052)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре,
веш-ма ши не и оста ли
от пад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. 

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
нај бо ље пла ћам, до ла -
зим од мах. 061/641-
30-36. (265690)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ТА пе ћи,
плин ске бо це, ста ро
гво жђе и оста ло.
066/900-79-04.
(265633)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не, ТА пе ћи,
ре мон ту јем и по пра -
вљам, фар бам ва ше.
До ла зак. 
062/150-68-54.
/265749)

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.
(265785)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, бе лу тех ни ку за
ре ци кла жу. Злат ко.
Л063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265852)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста ре
са то ве, сли ке, ста ри
но вац, си фон фла ше,
играч ке, ста ро по кућ -
ство. 335-930,
063/705-18-18.
(265935)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре,
веш-ма ши не и оста ло.
061/627-07-31.
(266011)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре, ку -
хи ње, сто ло ве, сто ли -
це, ТА пе ћи. 062/148-
49-94. (266013)

КУ ПУ ЈЕ МО алу ми ни -
јум, ка бло ве, аку му ла -
то ре, гво жђе, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре, ме синг, оло -
во. 061/322-04-94.
(266050)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу ми -
ни јум, оло во, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре, до ла зим.
061/321-77-93.
(266050)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, аку му ла то ре,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре, све оста ло.
061/206-26-24.
(266050)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пла цем 19 ари у Ба -
нат ском Но вом Се лу.
066/887-84-00 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву 150 м2, са
пла цем 25 ари.
064/484-53-13 (СМС)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ БУ НАР,
ви кен ди ца, ку ћа, 1/1
уред но, 60 м2, оста ло,
по гле дај озбиљ но, у
цен тру. 
063/161-95-55.
(265248)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли -
стер ска пре ко пру ге,
по ла под во ћем. Тел.
064/113-47-76.
(265063)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја за при ва тан
би знис, ин ве сти то ре и
ста но ва ње. 066/001-
050. (265880)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
окућ ни цом, ле га ли зо -
ва но, Гло гоњ, Осло бо -
ђе ња 116. Тел.
063/886-85-48.
(265111)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пла цем, 18 ари, ста ра
Ми са. Тел. 064/992-
76-27. (2654946)

ЗЛА ТИ БОР, про да -
јем/ме њам ку ћу на
Зла ти бо ру, за ку ћу у
Пан че ву. Тел.
064/668-89-00.
(265011)

НО ВА МИ СА, ку ћа
210 м2, на 2,3 ари
пла ца, укњи же на,
про да јем, 56.000 евра
Вла сник. 063/826-97-
07. (264947)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем -
бра бр. 80. 062/415-
359. (262567)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и
но ву не за вр ше ну ку -
ћу, Осло бо ђе ња 38-а.
320-144, 063/116-77-
76. (264740)

МРА МО РАК, хит но
про да ја или за ме на
ком фор не ку ће.
064/850-70-92.
(264692)

СТАР ЧЕ ВО, рад нич ко
на се ље, ку ћа са пот -
кро вљем, 150 м2. Тел.
064/276-09-58.
(264594)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара
гра ђе вин ског зе мљи -
шта, Ка ра у ла, Ри бар -
ска и ку ћу на 7,6 ари,
фронт 15 м, Уро ша
Пре ди ћа. 
060/555-69-35.
(265436)

ИМА ЊЕ, Ба ва ни штан -
ски пут, 56 ари, ви -
кен ди ца, стру ја, во да,
по моћ ни објек ти, воћ -
њак. 064/280-60-53.
(265472)

ПАН ЧЕ ВО, цен тар,
про да јем стан, ку ћу,
67 м2, укњи же ни. Вла -
сник. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(265450)

КУ ЋА, Ца ра Ду ша на,
90 м2, 2 ара, 86 м2

пла ца, 50.000 евра.
Зва ти од 18 до 290 са -
ти. 064/832-13-35.
(265952)

У ПО НУ ДИ укњи же ни
пла це ви, но во, Стре -
ли ште, раз ли чи тих по -
вр ши на. 063/368-135.
(265552)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 062/976-
85-76. (265278)

У ИВА НО ВУ на про да -
ју ку ћа на 3.5 ара пла -
ца. 013/629-343,
063/763-62-12.
(264705) 

КУ ЋА, ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (265765)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе -
вин ски пла це ви, укњи -
же ни, Стре ли ште.
064/119-04-31.
(265769)

СТА РА ку ћа са ве ли -
ким пла цем, Син ђе ли -
ће ва 89, 11 ари, вла -
сник, 1/1 у фрон ту
19,5 ме та ра, Це на
51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265720)

СТА РА ку ћа за ру ше -
ње, Ца ра Ду ша на 73.
8 ари, вла сник, 1/1, у
фрон ту 12 ме та ра, це -
на 51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265780)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шну
ку ћу за адап та ци ју,
бли зу цен тра, са 2 ара
пла ца. 013/258-06-47.
(265790)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Вој ло ви ци, две стам -
бе не је ди ни це, ЦГ.
062/348-137, 013/348-
137. (265797)

ПРО ДА ЈЕМ плац
10,20 ари, Ја буч ки пут
код „Пи ва ше ви ћа”,
це на 15.000. 060/353-
99-10. (265674)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак у
Ја бу ци, хе тар и 3 ара,
16.000. 064/329-49-
19. (265384)

ПРО ДА ЈЕМ плац 4
ара, 8.000 евра, ба ра -
ка за ста но ва ње, 100
евра. 069/213-97-37.
(265696)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем -
бар 80. 062/415-359.
(265704)

ГОР ЊИ ГРАД, ста ри ја
ку ћа на 5 ари пла ца.
065/357-81-38.
(265712)

ПРО ДА ЈЕМ јеф ти ну
ве ћу ку ћу на Те сли.
Тел. 063/849-94-07.
(265713)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи ште,
30 ари , до зво ље на
град ња. Брат ства је -
дин ства, дру ги про -
сек. 366-234. (265475)

ЈА БУ КА, дво соб на 64
м2, 4 ара пла ца, чвр -
ста град ња, 21.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(265761)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2,
9,2 ара пла ца, на углу,
22.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(265761)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу са
воћ ња ком, ле га ли зо -
ва но, у Вој ло ви ци.
Тел. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(2658`12)
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ВЕШ-МА ШИ НА го ре -
ње, фри жи дер, су до-
ма ши на, ле жа ји, ку -
хињ ски рад ни ви се ћи.
Тел. 063/861-82-66.
(265920)

НО ВИ клик-клак ле жа -
је ви од 12.900. Из бор
ме бла по же љи.
060/600-14-52.
(265947)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, 2,3, 4 и
6 кв, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-
930. (265935)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре мон то ва не ТА пе ћи,
ак ци ја по вољ но.
061/641-30-36.
(265936)

ЧЕ РУ ПАЉ КА за пи ли -
ће на про да ју, 300
евра. 064/552-59-49. 

ПО КЛА ЊАМ ма чи ће,
ле по од не го ва не, са -
мо стал не, ко ри сте то а -
лет. 063/812-42-09. 

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја, сто ли це од
1.800, сто ло ви од
4.500. 060/600-14-52.
(265947)

ПЛИН СКЕ бо це, ка зан
за маст, ста рин ски ра -
дио, vivax те ле ви зор,
82 екран, деч ји би ци -
кли. Тел. 065/682-00-
67. (265966)

ПРО ДА ЈЕМ 

но ву 
др ве ну сто ла ри ју. 
Тел. 064/372-89-69.
(265974)

ПРО ДА ЈЕМ уџ бе ни ке
за шко лу, 100 – 300
дин. 060/310-78-98,
Ду шан. (265998)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед са
две фо те ље, ви три на-
ле жај, те ле ви зор.
061/627-58-51. (2660)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши -
ну „нео”, ма ло ко ри -
шће на, ис прав на, це на
80 евра. 063/729-06-
92. (266012)

ОЧУ ВА НА ула зна вра -
та, хра сто ва, го бле ни,
раз ли чи тих ве ли чи на,
мо ти ва – ура мље ни.
063/728-76-05.
(265817)

ПРО ДА ЈЕМ кра ве, би -
бер цреп, са ло нит пло -
че, стај ско ђу бре.
063/711-77-54.
(265830)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч, до -
бар, 5.000. Тел. 332-
527. (265839)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре мон то ва не ТА пе ћи,
до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја. 062/150-68-
54. (265749)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске еле -
мен те, ку хи ња 10.000
ди на ра. 371-568,
063/773-45-97.
(265869)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци
на про да ју, вр шим
услу жно пе че ње на др -
ва, ра жањ. По вољ но.
064/997-79-09.
(265878)

ПРО ДА ЈЕМ брач ни
кре вет, пећ за ЦГ, до
100 м2, соб на вра та,
два ПВЦ све тлар ни ка,
150 х 150. 063/214-
387. (2658919

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну, по лов не де ло ве,
ма ли фри жи дер.
064/129-73-60,
013/346-790. (265900)

ПРО ДА ЈЕМ ја гањ це.
063/864-12-14. 

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



НА ПР О ДА ЈУ че ти ри и
по лан ца гра ђе вин ске
зе мље, пре ко пу та Ка -
фа не „Се кин са лаш”.
891-26-31. (266019)

ЈА БУ КА, на про да ју
је дан хек тар зе мље.
Ин фор ма ци је на тел.
063/173-23-84.
(266021)

КУ ЋА 100 м2, 1/1 ре -
но ви ра на, усе љи ва, 4
ара пла ца, 29.000
евра, до го вор. Ко за -
рач ка 10, Ми са.
063/804-07-85.
(266022)

МОН ТА ЖНА ку ћа, 70
м2, но ва, 3 ара пла ца,
1/1, Ми са, Ко за рач ка,
до го вор, 19.000 евра.
Тел. 063/804-07-85.
(266022)

ПРО ДА ЈЕМ плац 49
ари, Но во се љан ски
пут. 064/131-42-02.
(266025)

НА ПР О ДА ЈУ плац 40
ари са ку ћом на Ка ра -
у ли, стру ја, во да, га -
ра жа. Тел. 064/205-
53-32, це на 45.000
евра. (266024)

СТА РА МИ СА, ста ри ја
ку ћа, 70 м2, 3,3 ара,
18.500. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(265968)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на на 4,85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000 евра.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (266027)

ПРО ДА ЈЕМ плац 24
ара, Но во се љан ски
пут. 060/050-85-37.
(266034)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5
ари, са два објек та,
стру ја, во да, вла сник.
064/260-05-34.
(266038)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
пре ма Ива но ву, 12
ари, са објек том це на
по до го во ру. Тел.
060/308-97-78.
(266047)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће на свим ло ка ци -
ја ма. 063/740-79-95.
(265945)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан сре ђен, Гор њи
Град, 21.000 евра.
060/359-54-39 (СМС)

ТЕ СЛА, тро со бан +
тр пе за ри ја + 3 те ра се,
дво стран, ЦГ, 80 м2,
52.000 евра, вла сник.
013/331-079. (265635)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
53 м2, I спрат, 37.000
евра. 064/354-69-76.
(265403)

НО ВА МИ СА, 85 м2,
сре ђен, про да јем.
063/272-594, 
063/225-928. 
(265353)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан стан, 64 м2, IV
спрат. 062/128-50-18.
(265394)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан у цен тру гра -
да, сре ђен, ЕГ.
063/354-429, 065/933-
33-24. (265610)

СО ДА РА, ТА, 55,
25.000; ши ри цен тар,
34, 15.000 евра. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(265970)

КО ТЕЖ 1, 2.0, ЦГ,
33.000, дво ри шно, 33,
12.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(265970)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
33 м2, те ра са, II спрат,
сре ђен, фик сно
22.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (265961)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
61 м2,  те ра са, I спрат,
ЦГ, 35.000. (265961)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 60 м2, ма ла те ра -
са, ВПР, ЦГ, 38.000.
(265961)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 45 м2, ВПР,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (265961) 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, 43 м2, ма ла
те ра са, ВПР, ЦГ,
26.000.(238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (265961) 

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 61 м2, две те ра се,
V спрат, 37.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(265464)

СО ДА РА, дво со бан,
58 м2, те ра са, V спрат,
33.000.  (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15.  (265464)

СО ДА РА, тро со бан,
74 м2, те ра са, I спрат,
43.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15.  (265464)

МАР ГИ ТА, 30 м2, 66
м2, 600 евра + ПДВ.
063/377-835. (265873)

СО ДА РА, дво со бан,
60 м2, ЦГ, лифт, ди ван
по глед са те ра се, вре -
ди по гле да ти, без по -
сред ни ка. Тел.
061/147-45-75.
(266003)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, ВП, ТА, од ли -
чан, 25.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266009)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47
м2, II, ЕГ, те ра са, од -
ли чан, 28.900. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (2660)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, IV, ЦГ, лифт,
32.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266009)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Ко теж 2, III
спрат, 62 м2, укњи же -
но, 34.000. Тел.
064/886-51-81.
(266080)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, усе љив, I, 32
м2, ТА, 20.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(266968)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, III, ЦГ, 31.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (266968)

ТЕ СЛА,  дво со бан,
VII, 50 м2, ЦГ, ПВЦ,
28.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(266968)

НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(266968)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан у цен тру
Пан че ва. 060/505-54-
25. (265696)

ПРО ДА ЈЕМ опре мљен
стан на Стре ли шту,
при зе мље, 45 м2, цен -
трал но гре ја ње.
064/588-93-01.
(265737)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88.
(265753)

ПРО ДА ЈА ста но ва у
из град њи у цен тру,
па три јар ха Чар но је -
ви ћа 6, по вр ло по -
вољ ним це на ма. Усе -
ље ње у ок то бру.
063/389-974. (263757)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан,
102 м2, но ви ја град ња,
60.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(265761)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, пр ви спрат,
30.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(265761)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, пе ти спрат,
лифт, 32.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(265761)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, пе ти спрат,
лифт, ЦГ, 28.000, до -
го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(265761)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, дру ги спрат, ТА
гре ја ње, 36.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (265761)

ЈЕД НО СО БАН, ве ли -
ки, 44 м2, ЦГ, Стре ли -
ште, ре но ви ран. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(265811)

ДВО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, пр ви спрат, усе -
љив. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (265811)

ДВО СО БАН, Ко теж,
ВП, ЦГ, 57 м2, 8 м2 те -
ра са. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (265811)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру
у пан че ву, 14.000
евра. Тел. 063/354-
427. (265812)

ПРО ДА ЈЕМ ма њи јед -
но со бан стан 25 м2,
14.000 евра, Пан че во.
Тел. 062/153-68-16.
(265818)

ТЕ СЛА, дво со бан
стан, 37 м2, ВП, ЕГ,
фул. Тел. 064/364-10-
56. (265820

7. ЈУ ЛИ, 38 м2, јед но и -
по со ан, 16.500; Те сла,
26.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265826)

КО ТЕЖ 55 м2, дво со -
бан, 28.000; дво и по -
со бан, 44.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265826)

СТРЕ ЛИ ШТЕ 49 м2,
дво со бан, 24.000; јед -
но со бан, 22.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(265826)

МИ СА, леп јед но и по -
со бан, 40 м2, III спрат,
20.000. (926), „Ку по -
ла”, 065/328-66-94.
(265835)

СО ДА РА, до бар дво -
со бан, 60 м2, II спрат,
34.,000. (926), „Ку по -
ла”, 065/328-66-94.
(265835)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, 43 м2, ВП,
ЦГ, 26.000. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94.
(265835)

СО ДА РА, тро со бан,
74 м2, I, ЦГ. Вла сник.
064/616-47-67.
(265838)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан 48 м2, Ка ра -
ђор ђе ва 13, 40.000
евра. 065/849-71-94.
(265894)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, 53 м2, III, ЦГ,
лифт, вла сник.
063/250-416. (265854)

ТЕ СЛА, 26 м2, јед но -
со бан, ЦГ, сре ђен, на -
ме штен, 21.500. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(265857)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2,
дво со бан, ПВЦ, хит но,
28.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(265857)

КО ТЕЖ 2, 82 м2, тро -
со бан, 49.000, до го -
вор. „Го ца”, 
063/899-77-00.
(265857)

СО ДА РА, 68 м2,тро со -
бан, ре но ви ран,
45.000, до го вор. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(265857)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се -
ље, дво со бан, 61 м2,
III, га ра жа, по друм,
ЦГ, гас. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(265863)

ТЕ СЛА, 100 м2, I, ЦГ,
но ви ја град ња, по вољ -
но, 65.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (265863)

НО ВА МИ СА, дво и по -
со бан, 68 м2, ЦГ, II,
35.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(265863)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 88 м2 и 26 м2, те -
ра са, III, ТА. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (265863)

МИ СА, 34 м2, 13.500,
66 м2, 23.500.
063/377-835. (265878)

ЦЕН ТАР, но во град ња,
47 м2, II спрат, ли фрт,
пар кинг, га ра жа, 14
м2, гас, вла сник, укњи -
жен., 063/449-798.
(265897)

СТРО ГИ цен тар, од ли -
чан јед но со бан, 37
м2,II, ЦГ, ку хи ња, ПВЦ
сто ла ри ја, 29.900.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(165904)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, при зе -
ман стан 22 м2, јед но -
со бан, 7.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (165904)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ве ћи
јед но со бан, 45 м2, VII,
ЦГ, усе љив, 25.,000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (265911)

ТЕ СЛА, дво со бан, 54
м2, IV, ТА, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(265911)

МИ СА, тро со бан, 71
м2,  ЕГ, 33.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(265911)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, II, ЦГ, сре ђен,
33.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(265911)

СТРО ГИ цен тар, ма њи
дво со бан, VI, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(265911)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан,
ЦГ, ВП, те ра са + по -
друм, 1/1 вла сник.
063/845-85-80. (2658)

ТЕ СЛА, леп јед но со -
бан, 33 м2, III, те ра са,
ТА, 23.000 фик сно.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (265925)

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
38.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(265925)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69
м2, две те ра се, ТА, IV,
26.500, до го вор. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (265925)

СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, 44 + 15 м2, те -
ра са, II, TA, 31.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(265925)

БА ВА НИ ШТА НАЦ, ви -
кен ди ца, 30 ари, до
ас фал та, тро фа зна,
бу нар, во ће. 064/493-
00-47. (265812)

КУ ЋА на но вој Ми си,
са мо сто је ћа, 196 м2.
063/869-54-18.
(1265816)

ПРО ДА ЈЕМ или ме -
њам две стам бе не је -
ди ни це на пла цу од 3
ара, Гор њи град. Тел.
064/025-80-60.
(265823)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
ку ћу, Ко вин, 105 м2,
алу ми ни јум ска сто ла -
ри ја, плац 6 ари.
063/286-127. (265829)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у из -
град њи у Ба нат ском
Но вом Се лу, 200 м2,
це на 25.000 евра. Тел.
063/193-63-59.
(265831)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку -
ћа 86 м2, усе љи ва,
укњи же на, вла сник.
065/258-87-77.
(265834)

ХИТ НО про да јем ку ћу
у До ло ву. Тел.
063/150-36-90.
(265833)

ИЗ ГРАД ЊА ку ћа и
ста но ва по си сте му
„кључ у ру ке”.
062/179-67-25.
(265851)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за стан, ку ћу 120 м2 +
78 м2, по моћ ног објек -
та, ЕГ, ле га ли зо ва но,
на пла цу 6.5 ари. Тел.
064/421-02-71.
(265841)

ЦЕН ТАР, ку ћа 120 м2,
5 ари, 75.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(265857)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак 18
ари, 1/1, Ку де љар ски
на сип. 063/472-669.
(265860)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Гор њем Гра ду. Тел.
06218-25-05. (265865)

ПО ВОЉ НО и хит но
про да јем ви кен ди цу у
Де ли блат ској пе шча -
ри. 063/272-526.
(265872)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, но ва
Ми са, де љи ва, по год -
на за ин ве сти то ре.
Вла сник. 06421-36-12.
(265888

КУ ЋА, Мар ги та, две
стам бе не је ди ни це, 3
ара, хит но. Тел.
065/513-87-30. (р)

МАК СИ МА ГОР КОГ,
плац На8.5 ари, 15 м
фронт, 45.000. (398),
„Кров”, 06083-10-64.(
265904)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, пре ле па
ку ћа 130 м2, 2,2 ара,
55.000. (398), „Кров”,
06083-10-64.( 265904)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 90 м2,
7,3 ара пла ца, сре ђе -
на, укњи же на, 22.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(265911)

МЕ ЊАМ ку ћу у ши -
рем цен тру за стан у
цен тру. 062/522-000.
(265912)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 120 м2,
за ре но ви ра ње, 15 ари,
18.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(265925)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ле пе
ку ће на 7 ари, тро фа -
зна, ка на ли за ци ја,
38.000 фик сно. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (265925)

КА ЧА РЕ ВО, 220 м2, 10
ари, но ви ја, по треб на
ула га ња, 25.000.  (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (265925)

НО ВА МИ СА, три ета -
же, 6 х 10 м, 58.000
евра. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(265925)

КУ ЋА, Стре ли ште, ½
по хо ри зон та ли, I
спрат и ПТК (ду плекс),
197 м2, 5.0, укњи же но
као стан, сре ђен,
67.000. 060/535-94-49.
(265932)

КУ ЋА, Стре ли ште, ½
по хо ри зон та ли, ПР
127 м2, 5.0, два ста на,
део пла ца, пра зно,
укњи же но,. 26.000.
060/525-94-49.
(265932)

ТЕ СЛА, кук ћа на 3.5,
55.000, до го вор; Жар -
ка Зре ња ни на, са лон -
ска на 7.3 ара, 90.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(265943)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа за од -
мор, укњи же на, 5 ари,
26.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83.
(265945)

ВОЈ ЛОЛ ВИ ЦА, 160 м2,
4 ара, кол ски улаз,
40.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83.
(265945)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор ког,
плац 3.8 ара. 063/301-
360. (265948)

ПРО ДА ЈЕ се ста ри ја
ку ћа за ре но ви ра ње
код На род не ба ште, на
3 ара и 85 м2. Тел.
066/303-999. (265963)

КУ ЋА, 120 м2 + ло кал,
7 ари, у бли зи ни над -
во жња ка за Вр шац.
Тел. 013/232-10-69.
(265964)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо -
љи ца, цен тар, 120 м2,
ЦГ. 062/550-560.
(265969)

МИ СА, 280, ЕГ,
68.000; Те сла, 180 м2,
ЕГ, 80.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(265970)

ТЕ СЛА, ку ћа 80 м2, од -
лич на ло ка ци ја,
55.000. „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(265961)

ЛЕ ГА ЛИ ЗО ВА НА ку ћа,
7 ари, 84 м2, Вој ло ви -
ца, до го вор. 061/745-

56-90. (265992)

ПР О ДА ЈА пла це ва, Пе -
ли стер ска, Кај мак ча -
лан ска, укњи же ни.
065/894-88-11.
(266014)
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СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан са га ле ри јом,
16 м2, 13.000. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (265925)

СТРО ГИ цен тар, дво -
ри шни, 20 м2, усе љив,
по друм, 9.000. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (265925)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
ВП, 77 м2, ЦГ, до бар,
45.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(265925)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(265925)

КО ТЕЖ 2, Бу ле вар,
IX, 55 м2, од ли чан,
32.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(265925)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру
на Ко те жу 2. 066/240-
994. (265928

СО ДА РА, леп тро со -
бан, III, ТА, 40.000 и
тро со бан, ЦГ, V,
42.000. „Лајф”,
06162-91-48. (265943)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, 33.000 и дво и по -
со бан, 40.000. „Лајф”,
06162-91-48. (265943)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II,
ТА, ПВЦ, пар ке ти,
22.000; јед но и по со -
бан, при зе мље, ЦГ,
29.000. „Лајф”,
06162-91-48. 
(265943)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп
је4дно со бан, ЦГ, при -
зе мље, 21.000, но ва
Ми са, дво со бан, при -
зе мље, две те ра се,
31.000. „Лајф”,
06162-91-48. 
(265943)

УЖИ ЦЕН ТАР, 70 м2,
II, нов, 63.000. (679),
„Трем”, 
063/836-23-83.
(265945)

СО ДА РА, 74 м2, ЦГ,
VIII, лифт, 38.000.
(679), „Трем”,
063/836-23-83. (265)

СО ДА РА, 62 м2, ЦГ, V,
до бра згра да, 38.000.
(679), „Трем”,
063/836-23-83. (265)

ХИТ НО. Стре ли ште,
37 м2, ЦГ, ПР, леп, те -
ра са, 21.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-
83. (265945)

СО ДА РА, 63 м2, ЦГ, V,
леп по глед, ЦГ, V, леп
по глед на Та миш,
42.500. (679), 
„Трем”,
063/836-23-83.
(265945)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
71 м2, 42.500, дво и по -
со бан, 69 м2, 39.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(266007)

ЦЕН ТАР, дво ри шни
тро со бан, 68 м2,
30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
30 м2, 16.000; дво и по со -
бан, 42 м2. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(266007)

КРА ЉЕ ВАЧ КА, 53 м2,
дво и по со бан, су те рен,
21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, ТА, 30.000; дво со -
бан, 61 м2, 30.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(266007)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан на Со да ри,
код об да ни шта, укњи -
же ни, ЦГ, 73 м2,
35.000 евра. 
060/477-78-20.
(266045)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III, 33.000; Ко теж 1,
ви со ко при зе мље,
дво и по со бан, 38.000.
061/662-91-48. )

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,
013/362-027. (265761)
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АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”
по треб ни ста но ви.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(265835)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за
ис пла та. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)

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.
(260027)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ку ћу
са сво јим дво ри штем,
на ду же. 062/195-79-
13 (СМС)

СТАН, 45 м2, Те сла,
из над Ми ни мак си ја,
III спрат, ком плет но
лукс опре мљен, нов,
180 евра. Тел.
064/335-43-43. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ стан до две
осо бе, ЦГ, по вољ но.
062/856-91-34. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен

јед но со бан стан у

Пан че ву у бли зи ни

Сто ма то ло шког 

фа кул те та, ТА 

гре ја ње, 120 евра 

+ де по зит. 

060/443-32-03.

(265038)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу ис кљу чи во сту -
дент ки њи или уче ни ци
са упо тре бом ку па ти -
ла и ку хи ње. 013/318-
321, 064/908-02-94,
Ве ра. (265660)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со -
бан на ме штен стан на
Со да ри. Тел. 062/228-
467, 061/305-70-01. 

У СА МАЧ КОМ из да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру, сам цу, 80 евра.
065/353-07-57.
(265692)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, I  спрат, са гре ја -
њем, пра зан. Тел.
069/291-02-07.
(265632)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу са упо тре бом ку -
хи ње и ку па ти ла. Сам -
цу или уче ни ку.
064/090-11-28.
(265703)

ЈЕД НО СОБ АН на ме -
штен стан, Стре ли ште,
пр ви ок то бар, на ду же
вре ме, де по зит.
064/331-63-56.
(265728)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу са га ра жом, по -
моћ ним објек ти ма и
ба штом на Ми си.
064/271-55-30.
(265745)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан, ре но ви ран,
при зе мље, мо же и по -
лу на ме штен, по го дан
за ти ху де лат ност.
062/852-33-57.
(265759)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад -
ни ке и сам це.
064/305-73-01.
(265796)

ДВО СО БАН, 43 м2, из -
у зет но на ме штен, удо -
бан, ком фо ран са га -
ра жом, у врен до сти
160 евра ме сеч но.
064/171-19-88.
(265767)

ИЗ ДА ЈЕМ пре ко пу та
„Ави ва”, на ду же,
стан. Стре ли ште, по -
вољ но. 064/179-87-75.
(2657719)

ИЗ ДА ЈЕМ тро соб ну
ку ћу, на ме ште ну, пра -
зно. Гре ја ње, дво ри -
ште, мир но, цен тар.
061/225-16-43.
(265774)

ИЗ ДА ЈЕ се дво ри шни
дво со бан стан у цен -
тру. 060/404-03-35.
(265804)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за -
јед нич ком упо тре бом
ку хи ње и ку па ти ла.
Тел. 060/031-07-26.
(265799)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Ко теж 1,
ЦГ, III спрат, сту ден -
ти ма или сред њо -
школ ци ма. 
063/825-53-16.
(265814)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, но ва Ми са, 110
евра + де по зит.
063/716-48-68.
(265836)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
не ма бе лу тех ни ку,
по се бан сат, улаз. Ка -
ра ђор ђе ва. 
064/994-13-16.
(265845)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту. 
064/662-54-67.
(265851)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, 49 м2, и јед -
но и по со бан 47 м2, на
Стре ли шту, ЦГ, те ле -
фон, на ду же. Тел.
064/170-47-43.
(265858)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у цен тру гра да за
сам це, сту ден те, уче -
ни ке. Тел. 063/502-
211. (265886)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на Те сли, бли зу Ави ва.
Тел. 251-34-24,
064/380-545-62.
(265877)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан на ме штен стан на
но вој Ми си, гре ја ње,
ка блов ска, ин тер нет.
060/370-52-62.
(265871)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан на ме штен и опре -
мљен стан, ЦГ, Ко теж
1, 100 евра. 
060/020-09-78.
(265902)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Ка -
ча ре ву. Укњи жен, по -
моћ ни објек ти и 10
ари зе мље, мо гућ до -
го вор. 062/163-37-26.
(265908)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са ку -
па ти лом, ТВ ка блов -
ском и ин тер не том  у
скло пу при ват не ви ле.
По слов ном ли цу или
сту ден ту. 064/245-15-
97. (265913)

ПО ТРЕ БАН ве ћи дво -
со бан стан, озбиљ ној
тро чла ној по ро ди ци.
Ло ка ци ја цен тар, Те -
сла, Ко теж 2. Ја ви ти
на 065/065-46-80.
(265919)

СТАН за из да ва ње на
ду жи пе ри од, ком плет
на ме штен. 066/631-
31-80. (265946)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, гар со ње ру,
сам цу, на ме ште но,
цен тар, де по зит, оба -
ве зан. 061/131-79-04.
(265954)

ГАР СО ЊЕ РА, ком -
плет но но ви је на ме -
ште на, бли зу цен тра,
цен трал но гре ја ње,
из да јем. 
061/204-76-26.
(265975)
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ЈЕД НО И ПО СО БАН,
дво ри шни, на ме штен
стан + гар со ње ра на -
ме ште на, дво ри шна.
Стре ли ште. 064/218-
83-45, 013/362-406.
(265980)

ХИТ НО, јеф ти но про -
да јем јед но со бан
стан, дво ри шни,
11.000 евра. Тел.
062/273-351. (265981)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра, ЦГ, код Авив
пар ка, за уче ни ке или
сам це. Тел. 064/178-
38-92. (266023)

НА МЕ ШТЕН јед но со -
бан, ТА, ре но ви ран,
дво ри ште, те ра са, 80
евра, код Хо те ла „Та -
миш”. 064/122-48-07.
(266043)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у ста рој
„Утви” за сме штај рад -
ни ка, кан це ла ри ја,
ма њи ма га цин. Тел.
063/233-558. (265449)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2,
Стре ли ште. Тел.
063/478-480. (265909)

УСТУ ПАМ сто ма то ло -
шку ор ди на ци ју у
Пан че ву уз ми ни мал -
ну на док на ду.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(265927)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
на се ље Те сла, до бра
ло ка ци ја. 065/205-92-
33. (265455)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, улаз
у Пе пе ља ре, Мак си ма
Гор ког 81, 30 м2.
063/837-48-34.
(265688)

ХИТ НО, ло кал 40 м2,
из да јем, код Зе ле не
пи ја це, Ул. Кко чи на 1-
а, по ред „Ау то о пре ме
Мар ган”. Тел.
069/266-98-20.
(265631)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у Ж.
Зре ња ни на 32, вла -
сник, упо треб на. 345-
534, 064/246-571.
(265811)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15 и
390 м2, у про ла зу Вој -
во де Пут ни ка 29.
063/278-250. (265827)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2

и кан це ла риј ски про -
стор. „Зве зда”, Сте ва -
на Шу пљик ца 88.
063/278-250. (265827)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, угао Ка ра ђор ђе ве
15 и Б. Јо ва но вић,
14.000 евра. 065/849-
71-94., (265844)

ИЗ ДА ЈЕМ екс лу зи ван
по слов ни про стор,
цен тар, 150 м2.
063/389-972. (265866)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 м2,
у Ње го ше вој ули ци,
ста ра оп ти ка. Тел.
063/815-44-48. 
(266)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
у цен тру. 066/866-49-
00. (2659959

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Ко те жу 2. 060/362-22-
25. (265998)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен
ло кал, ве о ма про мет -
на ло ка ци ја, Ми ло ша
Тре бињ ца (бли зу СУП-
а). 065/543-21-41.
(266011)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 16 м2,
Не ма њи на 8. Тел.
063/233/558. (266017)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је. 063/666-
755 (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је са ис ку -
ством за ме ђу на род ни
Ру му ни ја и Ма ке до -
ни ја. При ја ва, ста лан
по сао.069/301-17-00
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач са
ис ку ством и до зво лом
за ка ми он (Ц ка те го -
ри је).

Сто ва ри ште „Го ли ја”
Пан че во. 013/252-06-
64 (ф)

ЕКС ПРЕС ре сто ра ну у
Пан че ву по треб ни
рад ни ци: ку вар, по -
моћ ни рад ник у ку хи -
њи и ка сир ка.
064/888-63-44.
(265297)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу у Пан -
че ву. Зва ти на тел.
013/331-299, рад ним
да ни ма од 10 до 15
са ти. Би фе D&D. (f)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и
од го вор ни љу ди за по -
де лу фла је ра.
064/241-45-14.
(265547)

ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би бац”
по тре бан рад ник.
066/001-050. (265227)

РЕ СТО РА НУ „Royal
burger” у „Авив пар -
ку” по треб ни ку ва ри,
ко но ба ри и по моћ ни
рад ни ци Тел. 063/216-
788. (265342)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
ме ђу на род ни тран -
спорт.  Услов: Ц, Е ка -
те го ри је, та хо граф
кар ти ца, ле кар ско
уве ре ње. Кон такт: Ру -
ди Кри шка, 063/518-
725. (264814)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у кла ди о ни ци.
062/883-68-62.
8265801)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
же на за чу ва ње и во -
ђе ње ау ти стич не де -
вој чи це у шко лу. Ан -
га жо ва ност у про се ку
че ти ри са та днев но.
Тел. 065/246-18-08. 

ПО ТРЕ БАН по сла сти -
чар. 062/404-144. )

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри.
062/404-144. (265683)

ПО ТРЕ БАН пе кар
062/404-144. (265683)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по треб на фри зер ка и
уче ни ца, усло ви од -
лич ни. 064/185-92-34.
(265384)

ПО ТРЕ БАН пе кар.
063/130-75-40.
(265739)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за пе ка ру. 063/130-
75-40. (265739)

ШИ ЈЕМ сук ње по ме -
ри. 064/405-05-36.
(265741)

ДА ЈЕМ ча со ве основ -
ци ма, I – IV раз ре да,
учи те љи ца са ис ку -
ством. 064/248-07-56.
(265745)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи -
ца Ће ваб џи ни ци „Ха -
ло Ле ско вац”.
063/897-55-04. (2657)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на шал те ру и
на ро шти љу, Ће ваб џи -
ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. 063/897-55-04. 

ПО ТРЕБ НЕ же на за
рад у ку хи њи, Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. 063/897-55-04.
(265745)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
Car Spa по тре бан
озби љан рад ник. Мо -
же и без ис ку ства. Ко -
рект ни усло ви.
061/600-97-00.
(265777)

ЛИ МА РИ ЈИ „Мар ко -
вић” по треб ни рад ни -
ци: ли мар, по моћ ник
ли ма ра. 060/571-55-
22. (265778)

БИ ЛИ ЈАР КЛУ БУ Ma-
ster Pool по треб на
рад ни ца. 061/167-93-
92. (265800)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна
рад ни ца за пре храм -
бе ну про дав ни цу.
062/493-580.
(2658039

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ти ма
„Бом бон чић”. За све
ин фор ма ци је зва ти на
064/138-07-27.
(265808)

ПО ТРЕБ НЕ же не са
ис ку ством за рад на
ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма.
062/471-951. (265819)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри.
Ре сто ран „Зве зда”,
Сте ва на Шу пљик ца
88. 063/278-250.
(265828)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у про из вод њи
пе ка ре. 063/606-330.
(265842)

РЕ СТО РА НУ „Poco Lo-
co”, по треб ни рад ни -
ци у про да ји, пе кар,
ку вар, шан кер, по сла -
сти чар, во зач...
064/874-03-01.
(265853)

ФАСТ ФУ ДУ ГРИЛ
БУМ по треб не же не за
рад на ро шти љу.
064/323-92-77. (2658)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у тра фи ци.
063/102-86-41.
(265874)

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди стри -
бу ци ју но ви на. Зва ти
од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07.
(266879)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње „Ша па”, по -
треб на по моћ на ку ва -
ри ца. 060/313-00-09.
(2658929

ДЕЧ ЈОЈ игра о ни ци по -
треб не девј ке за рад
са де цом. 063/206-
996. (265894)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри -
це. Ка фе „Па ци фи ко”.
060/319-05-77.
(265901)

ЕЛЕК ТРО ИН СТА ЛА -
ТЕР СКОЈ рад њи „Elek-
tro in”, по треб ни
елек тро ин ста ла те ри и
по моћ ни рад ни ци.
064/179-27-83.
(265902)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за смен ски рад на ро -
шти љу. Сен дви ча ра
„Бу ба”. 064/874-08-
22. (265904)

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње де вој чи це.
064/003-40-09.
(265907)

ПО ТРЕ БАН вре дан и
по слу шан по моћ ник
за ау то-пе ри о ни цу.
061/808-68-25.
(265982)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
и по моћ ни рад ни ци за
рад у пе ка ри. Рад ис -
кљу чи во у пр вој сме -
ни. Зва ти сва ког да на
по сле 12 са ти на тел.
063/142-28-34.
(265914)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
ау то-сер вис, са или
без ис ку ства. Тел.
061/265-94-45.
(265977)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње хит но по треб -
не ко но ба ри це. Тел.
064/349-93-43.
(265976)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки
рад ни ци. Тел.
064/949-92-72.
(265997)

КА ФЕ „Љу би че во”
тра жи озбиљ ну де вој -
ку за рад са ис ку -
ством, до 45 го ди на.
069/364-10-04
(266006)

„ШИШ ЋЕ ВА ПУ” у
Жар ка Зре ња ни на,
по треб на рад ни ца,
пла та 35.000.
064/960-44-21.
(266010)

ПО ТРЕ БАН рад ник у
ма га ци ну ве ле про да -
је. СТР „Сње жа на”
063/833-29-88.
(266015)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца
и ко но ба ри ца.
063/329-340. (266035)

ПЕ КА РИ по треб на
про да ва чи ца. Тел.
063/193-75-30. 

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње де вој чи це од
го ди ну да на. 062/320-
51-00. (2660549

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
ло ка лу бр зе хра не,
ро штиљ, у при пре ми и
про да ји хра не. Кон -
такт тел. 065/900-50-
08. (2660559

ШЉУ НАК,  пе сак се ја -
нац од воз шу та ма лим
ки пе ром, до два ку би -
ка. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88.
(264945)

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. (265008)

СЕ ЧЕ ЊЕ и це па ње,
уно ше ње огрев ног др -
ве та. „Бо са нац 013”,
064/357-82-08.
(265143)

ПО ПРА ВЉА МО, угра -
ђу је мо ПВЦ-АЛУ и др -
ве ну сто ла ри ју, ро лет -
не, ве не ци ја не ри: ко -
мар ни ци, ста кло ре -
зач ке услу ге, си гур но -
сна вра та. 060/545-
34-04. (265071)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.
(263528)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76
(263528)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, пе сак,
шљу нак, шут,  1.400
ди на ра. 
062/355-154. 

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње, 10 евра
дан. По зо ви те,
064/235-08-15.
(264397)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вић пе ћи.
063/155-85-95.
(264217)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА
ха ла, га ра жа, бин де -
ра, тен ди, ко ва них ка -
пи ја, гра ђе вин ска ли -
ма ри ја. 
064/068-10-85.
(285303)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, сти ро пор,
ба ва лит фа са де, бе то -
ни ра ње.  
063/865-80-49.
(265318)
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013/341-292
тражи:

1. руковаоца бегером-скипом

2. возача Ц и Е категорије

3. водоинсталатера

4. зидара-тесара

5. физичког радника – помоћног радника

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. Доћи лично.

КО СИМ тра ву три ме -
ром, ба ште, дво ри шта,
воћ ња ке, по вољ но. Зо -
ран, 061/683-67-48,
064/438-12-46.
(265621)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.
(265747)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је, ка -
би не, сла ви на, бој ле -
ра, ко тли ћа. 063/836-
84-76  (265747)

НУ ДИМ ПО МОЋ по -
крет ним и по лу по крет -
ним ли ци ма. Зва ти од
17 до 21 сат. Тел.
061/652-86-48.
(265693)

ЗИ ДАР СКЕ ра до ве ра -
дим: са на ци ја кро ва,
по прав ка дим ња ка,
чи шће ње олу ка.
064/337-18-97.
(265682)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
гипс ра до ви, фар ба ње
сто ла ри је, чи сто, по -
вољ но, пе дант но.
063/304-476. (265706)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан -
дар.  064/157-20-03.
(265733)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на,
от куп бе ле тех ни ке. Јо -
ван, 061/616-27-87.
(265733)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је. Пен зи о не -
ри ма по пуст. 013/235-
78-82, 062/564-494.
(2657389)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром,
по вољ но, гра ђе вин ски
ма те ри јал, шљу нак,
пе сак, се ја нац, од во -
зим шут. 
064/354-69-94.
(265764)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(265775)

ВР ШИ МО све фи зич ке
по сло ве; чи шће ње, ру -
ше ње и све што спа да
у фи зич ке по сло ве.
063/192-22-34,
065/208-27-59.  

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње  ка на ли за ци -
је, адап та ци је ку па ти -
ла, по прав ке, од мах,
по вољ но. 013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(265791)

ЦЕ ПАМ др ва, уно сим
угаљ, ри љам ба ште, ва -
дим ста ро во ће, ко пам
ка на ле, шах те и др.
062/190-71-60.
(265824)

МА СА ЖА, про фе си о -
нал но, ре ви та ли зи ра ју -
ћа, те ра пе ут ска, ре -
лакс. 064/000-55-39.
(265893)

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. (265917)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ши -
ша ње, огра де и ту ја.
Тел. 069/130-35-91.
(265922)

ОДР ЖА ВА ЛИ би и чу -
ва ли ва шу ку ћу или
стан за ста но ва ње Тел.
064/961-56-91. ()

ПО МО ЗИ МО јед ни
дру ги ма, озбиљ на по -
ро ди ца по ма га ла би
ста ри ји ма за ку ћу или
стан. Тел. 064/374-57-
48. (2659249

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,
013/252-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(265937)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ ВАЧ,
из ра да/мон та жа тен -
ди, га ра жа, огра да,
над стре шни ца. Ре па -
ра тур но за ва ри ва ње.
060/424-29-93.
(265352)

БЕ ТОН СКИ ра до ви
свих вр ста, ру ше ња
свих вр ста, од но ше ње
шу та, зи дар ски ра до -
ви, ре но ви ра ње ку ћа и
ста но ва. 062/179-67-
25. (265851)

ЧИ СТИМ шут, та ва не,
дво ри шта, ру шим ста -
ре објек те, по вољ но.
Злат ко, 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265852)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз са
рад ни ци ма, из но сим
ста ри на ме штај, по -
вољ но. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265852)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер вис,
по прав ка, чи шће ње,
уград ња но вих ком по -
нен ти, бр зо, по вољ но.
060/351-03-54.
(265856)

БРА ВА РИ ЈА, огра де,
те ра се, ка пи је, вра та,
из ра да од про хро ма,
вр ло по вољ но. Тел.
060/140-54-44, Ду ле.
(265865)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф ти -
но, 24 го ди не ис ку -
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48
(2658759

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. 
(265876)



КОМ БИ пре воз те ре та
до 1.5 то не и ком би са
при ко ли цом (ци ра да)
5,10 х 2.10 х 2.0 до 3
то не. Из најм љу јем
при ко ли це. 064/106-
81-11, 064/914-21-51. 

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ТВ-а, ИПТВ и
ан те на плус. 064/866-
20-70. (265746)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од -
воз шу та са уто ва ром,
ру ше ње. Ау то пре во -
зник Ата нац ков,
063/771-55-44.
(265751)

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.
(265808)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме не, по -
вољ но. 013/331-657,
064/495-77-59.
(265962)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку -
ћа, шу па, бе то на, бе -
то ни ра ња, од но ше ње
ства ри, итд. 064/122-
69-78. (265971)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње пла це ва, ру -
ше ња, ис ко пи, чи шће -
ња та ва на, по дру ма.
060/035-47-40. 

КА МИ ОН ма ли ки пер:
пре воз шљун ка, се јан -
ца, пе ска, ри зле, уто -
вар шу та. 060/474-74-
57. (265984)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та као и
брод ксих по до ва.
060/643-21-53.
(265980)

СПРЕ МА ЊЕ и чи шће -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша. 061/412-44-50. 

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, фар ба ње сто ла ри -
је, ра ди ја то ра, чи сто,
пе дант но. 065/288-20-
19, 061/288-20-19. ()

ЧИ СТИМ дво ри шта, та -
ва не, по дру ме, ру шим
ста ре, објек те и све
оста ло. 061/627-07-31. 

ПРЕ ВО ЗИМ ма њим
ки пе ром по вољ но: пе -
сак, шљу нак, се ја нац,
ри злу, уто вар, од во -
зим шут. 064/354-69-
94. (266032)

ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, шут, ра ди мо
све по сло ве. 061/321-
77-93. (266050)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње ау то мо -
би ла, ду ше ка, фо те ља,
бес пла тан пре воз.
061/612-14-51.
(265622)

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.
(265850)

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. 
(и)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ме р це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 
063/278-117, 
064/176-91-85.
(265724)

KIZZA – пре воз шљун -
ка, пе ска, се јан ца и
ри зле. Услу ге ви љу -
шка ра  и ве ли ких ви -
љу шка ра, но си во сти
до 10 то на. 013/366-
888, 063/218-
894.(264456)

KIZZA – ру ше ње ста -
рих ку ћа и дру гих
обје ка та, уто вар и од -
воз шу та, ис коп ба ге -
ри ма по дру ма, те ме -
ља, ка на ла, сеп тич ких
ја ма. 013/366-888,
063/218-894. (264456)

KIZZA – се че ње бе то -
на и ас фал та, раз би ја -
ње бе то на, на си па ње
и са би ја ње те ре на
ваљ ци ма и ви бро пло -
ча ма. 013/366-888,
063/218-894. (264456)

KIZZA – оре зи ва ње и
се ча др ве ћа из ка ми о -
на са кор пом за рад
на ви си ни до 23 ме -
тра, пра ње про зо ра,
чи шће ње олу ка, за ме -
на цре па...013/366-
888, 063/218-894.
(264456)

KIZZA – на јам ма ка -
за стих елек тро плат -
фор ми ви си не до 12
ме та ра. 063/218-894.
(264456)

KIZZA – про да ја ква -
ли тет них бе ха тон коц -
ки и при пре ма те ре на
са по ста вља њем.
013/366-888, 063/218-
894. (264456)

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 (265808)

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.(265808)

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.(265808)

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-bombon-
cic.com (265808)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар
и од воз свих вр ста
шу та, раз би ја ње и се -
че ње бе то на, ис коп
ба ге ри ма. 064/648-
24-50. (264456)

НА ЈАМ ви љу шка ра за
уто вар и ис то вар ро -
бе. 064/648-24-50.
(264456)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ка ми о ном
(шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут).
064/648-24-50. (264)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни до 20
ме та ра. 064/648-24-
50. (264456)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа, сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла -
шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 064/771-24-16,
013/301-300. (259869)

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. (265390)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја, те пи ха, ау то -
мо би ла. На та ша,
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474. 

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. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26, „Елек -
тро и зград ња”. 

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.
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Елек -
тро и зград ња”.
(265714) 

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 ври бли, вен ти ла,
ба те ри ја, са ни та ри је,
све за во ду, 0-24 са та.
Пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. До ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јо ви -
чин. (265714) 

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.

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске -
лу, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(265732)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

„PAN-LEDI” d. o. o. 

потребни возачи Ц и Е категорије
који поседују ADR сертификат, дигиталну тахограф

картицу и лекарско уверење о способности.

064/886-51-76, 064/862-71-57, 064/824-17-16

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa

sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno posluje već

skoro 20 godina sa sedištem u Beogradu,  Bulevar despo-

ta Stefana 115.

*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*

Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za poslove:

1. Pomoćnik u razvozu/magacin 

– zadaci radnog mesta: vrši utovor i istovar robe po lo-

kalima; odvajanje robe u magacinu; utovar kombija

– uslovi za kandidate: minimum II ili III SSS, da nije

osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. 

Prijave slati na posao@scb.rs

SMS prijave 064/824-25-17

Rok prijava: 15. 09. 2018. godine



ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом ау то бу ску кар ту
на име Ва са Бу кин.
(265661)

ТРА ЖИМ си ту и ра ну
ста ри ју осо бу за скла -
па ње уго во ра о до жи -
вот ном из др жа ва њу,
хит но. Ле кар, ин тер ни -
ста и про фе си о нал на
не га ва те љи ца. Тел.
064/988-99-10.
(265993)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди -
на, ма те риј ла но обез -
бе ђен, же ли да упо зна
же ну или де вој ку до 40
го ди на, ра ди дру же ња,
из ла за ка. Зва ти око 21
сат. 013/352-203.
(265884)

СО КО БА ЊА, апарт ма -
ни, деч ји пар кић, пар -
кинг, КТВ, ин тер нет,
се зон ски по пуст.
064/810-76-77. (и)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, сеп -
тем бар, ок то бар, 5 да -
на 3.000 ди на ра.
064/324-08-48.
(265725)

СО КО БА ЊА, апарт ма -
ни и со бе, бли зу цен -
тра. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
(265821)

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ман у цен тру,
сеп тем бар по пуст.
065/205-45-48.
(265367)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра, по -
год но за ви ше осо ба.
063/709-44-97.
(265883)
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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.

Са вет ро ди те ља Основ не шко ла „Вук Сте фа но вић Ка ра -

џић” Стар че во

ОГЛАШАВА

ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ПО НУ ДА

1. За ди стри бу ци ју ђач ке ужи не у пе ри о ду од 01. 10.

2018. го ди не до 30. 09. 2019. го ди не

Уз По ну ду до ста ви ти: 

– де та љан при каз про из во да са це нов ни ком,

– из вод из над ле жног ре ги стра,

– сер ти фи кат „HACCP” си сте ма,

– ре фе рент ну ли сту обра зов них уста но ва са ко ји ма је

по ну ђач са ра ђи вао,

– име ли ца овла шће ног за кон такт.

По ну де са по треб ном до ку мен та ци јом до ста ви ти на

адре су:

Са вет ро ди те ља Основ не шко ле „Вук Сте фа но вић Ка ра -

џић” - Стар че во, Ул. Иве Ло ле Ри ба ра бр. 2. нај ка сни је

до 12. 09. 2018. го ди не (сре да) до 15 са ти.

Не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де се не ће раз ма тра ти.

У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав -

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,

98/2013-УС, 135/2014 и 145/2014) 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 („Сл.гла сник РС”

бр. 64/2015)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, 

стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ПЛАН СКОГ ДО КУ МЕН ТА

На црт Из ме не и до пу не Пла на де таљ не

ре гу ла ци је „ХИ ПО ДРОМ” у Пан че ву

На црт на ве де ног план ског до ку мен та, из ла же се на

јав ни увид у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Ул.

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у тра ја њу од 30 да на, по чев

од 07. 09. 2018. го ди не.

За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним план -

ским до ку мен том обра ти ти се 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, Град ске упра ве Гра да Пан че ва, на тел. 353-

304. Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на да ва ће оба ве ште -

ња ве за но за план ски до ку мент за вре ме тра ја ња јав ног

уви да, сва ког пет ка, у вре ме ну од 11 до 12 са ти.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца, мо гу да

под не су при мед бе на На црт пла на, за вре ме тра ја ња

јав ног уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској

упра ви 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, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве Гра да Пан че ва,

Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.

Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског до ку -

мен та би ће ор га ни зо ва на да на 18. 09. 2018. го ди не у 13

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 би ће одр жа на

10. 10. 2018. го ди не, са по чет ком у 13 са то, 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.

Предузеће КОРАЛ д. о. о. из Панчева расписује 

КОНКУРС 

за радно место – МАГАЦИОНЕР

Предност имају: 

– млађи кандидати

- Поседовање возачке дозволе Б и Ц категорије

Заинтересовани се могу јавити радним данима.

Тел. 013/335-540, 013/335-541

„СТР ЗОКА”

Потребни радници за следећа радна места: 

– виљушкариста

– возачи Б, Ц и Е категорије, и

– помоћни радник

Тел. 013/252-22-69, 013/377-073, 062/766-450

„HIPRA” d. o. o. Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

Mašinskih tehničara i mašinskih inženjera.

Rad na poslovima organizacije proizvodnjom 

i rad u sektoru tehničke pripreme.

Uslovi – poznavanje programa Autocad.

Poželjno iskustvo na sličnim poslovima.

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ

2. сеп тем бра 2018, у 54. го ди ни, за у век нас је на пу сти ла на ша

дра га

СНЕ ЖА НА ЦИ ВРИЋ МАР КОВ

Би ла си и оста ћеш при мер и узор сви ма на ма.

Тво ји: МИ ЋА и ДИ КА

(113/265978)

Оти шла је на ша

СНЕ ЖА НА ЦИ ВРИЋ МАР КОВ

За у век ће оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ње ни: МИ КА, ТЕ ЧА, МА ЈА, ДЕ ЈАН, ПА ВЛЕ и АНА

(114/265979)

С ве ли ком ту гом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 4. сеп -

тем бра пре ми ну ла на ша дра га

ПА ВА ЈЕФ ТИЋ
1934–2018.

Чу ва ће мо те од за бо ра ва у на шим ср ци ма.

Син ЉУ БИ САВ, ћер ка МЕ РИ МА, унук РЕ ЉА и сна ја ДРА ГА НА
                                                                                                                                                                                               

(116/265985)

По след њи по здрав

на шем дру гу

РА ШИ

ИГ ЊА ТО ВИ ЋУ

Од ко ле га РАЈ КА,

КР СТЕ, ЕРЕ, МИ ЋЕ,

СЛО БЕ и ЈО ЦЕ из АД

„Та миш” Пан че во

(7/265688)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и
дез ин фек ци но пра ње
на ме шта ја у ва шем
ста ну. 066/001-050.
(265880)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си -
ра мо, по пра вља мо и
угра ђу је мо са ове ре -
ном га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.  

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо ква -
ли тет но с га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05. 

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. (265053)

ПЕР ФЕКТ: фа са де, зи -
да ње, мал те ри са ње,
кро во ви, кре че ње, 
гле то ва ње, ке ра ми ка.
063/122-14-39. 
Ми ле. 
(266664)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но
пра ње, ак циј ска це на у
Ау то пе ри о ни ци „Би -
бац”, бес пла тан 
пре воз. 
066/001-050. 
(265880)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви,ла ми нат,
гипс. СЗР „Скоч ко”,
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(265951)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; 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.
(264347)

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.
064/280-30-16,
063/731-77-67, Вла ди -
мир. (265949)

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.
(265808)

УСЛУГЕ
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По след њи по здрав дра гој

СНЕ ЖИ

од ње них при ја те ља из Удру же ња „На по ла пу та”
(109/ф)

2. сеп тем бра 2018. го ди не пре ми ну ла је на ша

дра га и по што ва на при ја

СТОЈ НА КУ ЗМА НОВ СКИ

По след њи по здрав од по ро ди це БО ДИ РО ГА

(85/265887)

2. сеп тем бра 2018. пре ми ну ла је на ша

дра га

СТОЈ НА

КУ ЗМА НОВ СКИ
1939–2018.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју као што си ти чу ва -

ла нас

Тво ји нај ми ли ји: су пруг АН ДРЕ ЈА, ћер ка

СЛА ВИ ЦА, син МИ РО СЛАВ, сна ја МИР ЈА -

НА и уну ци ЛУ КА и АН ДРИ ЈА
(111/265973)

Овим пу тем упу ћу је -

мо ис кре ну за хвал -

ност ме ди цин ском

осо бљу, на че лу са др

Сте вом Сто ји ћем, на

про фе си о нал ном и

људ ском од но су пре -

ма на шој мај ци Стој -

ни Ку зма нов ски.

За хва лан по ро ди ца

КУ ЗМА НОВ СКИ

(112/265973)

По след њи по здрав на шој ба ки

СТОЈ НИ

НА ДЕ ЖДА и БИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(123/2660059

По след њи по здрав на шој дра гој

СНЕ ЖА НИ ЦИ ВРИЋ МАР КОВ

од ко ле ги ни ца и ко ле га из Цен тра за со ци јал ни

рад „Со ли дар ност” Пан че во

(135/ф)

По след њи по здрав

ВУ КО СА ВИ КО ВИЋ

Ко лек тив АД ХИ „Па но ни ја” Пан че во

(39/ф)

ВУ КО СА ВА

КО ВИЋ

По след њи по здрав

ба ба Ко си од ста на ра

у Сав ској 10

(5/265695)

У пе так, 31. ав гу ста 2018. на пу сти ла нас је

на ша дра га

ВУ КО СА ВА КО ВИЋ КО СА

1930–2018.
Оста ју не у те шни: су пруг ПЕ ТАР, син

МЛА ДЕН, ћер ка ЉИ ЉА НА, сна ја МИ ЉА -

НА, зет БО ЖИ ДАР, уну ци МИ ХАЈ ЛО, МИ -

ЛИ ЦА, СА ЊА, МА ЈА и пра у ну ци ЛУ КА и

НИ НА

Са хра на је оба вље на 3. сеп тем бра, у 13 са -

ти, на гро бљу Ко теж
(65/

ВУ КО СА ВА КО ВИЋ КО СА

1930–2018.

Дра га ке во, оти шла си све сна до зад њег тре -

нут ка бри ну ћи о на ма.

Оста ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Во ле те тво ји: МЛА ДЕН, МИ ЉА НА, МИ ХАЈ ЛО

и МИ ЛИ ЦА

(66/

Умр ла је на ша

ВУ КО СА ВА КО ВИЋ КО СА
Див на мај ка, ба ка и пра ба ка. Хва ла јој за сву љу -

бав и бри гу и за див не тре нут ке ко је смо про во -

ди ли за јед но.

Жи ве ће веч но у на шим ср ци ма.

Ње ни: ћер ка ЉИ ЉА, зет БО ЖА, уну ке МА ЈА и

зет ИВАН, СА ЊА и зет ДА МИР и пра у ну ци ЛУ КА

и НИ НА (67(

ВУ КО СА ВА КО ВИЋ КО СА

Ко лек тив пред у зе ћа „Gaspetrol” d. o. o. из ра жа ва са у че шће

вла сни ку и ди рек то ру Мла де ну Ко ви ћу, као и ње го вој по ро ди -

ци, због смр ти мај ке го спо ђе Ко се Ко вић.

(88/265905)

По след њи по здрав 

ВУ КО СА ВИ КО ВИЋ

ЗО РАН ПЕ ШЕВ СКИ с по ро ди цом

(134/ф)

По след њи по здрав

мај ци

НА ДИ 

СИ ЉА НОВ СКИ
1950–2018.

од ДРА ГА НА 

и МА РИ ЈЕ

Хва ла ти на све му

(101/265942)

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 о

д 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

По след њи по здрав дра гој

уј ни

КО СИ КО ВИЋ
од СВЕ ТЕ БАЉ  

с по ро ди цом
(68/4780)
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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

По след њи по здрав дру -

га ру

ПЕ ТРУ ВУ ЧЕ ТИ ЋУ
од РА ДО ВА НА

и БИ ЉА НЕ
(56/265809)

С ве ли ким бо лом и ту гом оба ве шта ва мо да је 31. ав гу ста 2018. го -

ди не по сле ду ге и те шке бо ле сти, пре ми нуо  наш во ље ни су пруг и

отац

ДРА ГАН ЈО ВИЋ
27. IX 1958 – 31. VIII 2018.

Ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА и ћер ке САН ДРА и АНА

(51/265802)

С ту гом и бо лом

опра шта мо се од на -

шег во ље ног ку ма

ДРА ГА НА

ЈО ВИ ЋА

По ро ди ца 

ЈО ВА НО ВИЋ

(52/265802)

По сле кра ће и те шке бо ле сти, 3. сеп тем бра 2018. го ди не пре ми ну -

ла је на ша дра га

МА РИ ЈА ЛО ВРИЋ
1936-2018.

Са хра на је оба вље на 4. сеп тем бра 2018. го ди не на Но вом пра во -

слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: кћер ка СНЕ ЖА НА, зет ЈО ВАН, уну ка ЈЕ ЛЕ НА, унук

МАР КО као и оста ла мно го број на род би на и при ја те љи
(64/265843)

3

3. сеп тем бра 2018, у 69. го ди ни, пре ми нуо је наш су пруг, отац и де да

ПЕ ТАР ВУ ЧЕ ТИЋ
1950–2018.

Са хра на је оба вље на 5. сеп тем бра 2018, у 13 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗОР КА, ћер ка ТА ЊА, син БО ЈАН, уну ке

БАР БА РА, ИВА и ДУ ЊА и оста ла род би на и при ја те љи

(76/265842)

По след њи по здрав стри ни

МА РИ ЈИ

од си но ви це МИ РЕ с по ро ди цом

(91/265926)

По след њи по здрав

дра гом ком ши ји

ПЕ ТРУ

ВУ ЧЕ ТИ ЋУ

Ста на ри згра де Г-10

на Те сли.

(119/265994)

Дра гој се стри

НА ДИ РА КИ ЏИЋ

Се ћа ње на те бе ни ка да не ће из бле де ти.

СА ЊА с по ро ди цом
(96/265933)

По след њи по здрав

НА ДИ
од ком ши ја 

у Ду нав ској 5

(97/265934)

3. сеп тем бра 2018. пре ми ну ла је на ша

НА ДА РА КИ ЏИЋ

Би ла си узор, осло нац и во ље на ћер ка и се стра

Мај ка ЗА ГА и се стра ГО ГА

(50/265795)

3. сеп тем бра пре ми ну ла је на ша дра га ко ле ги ни ца

НА ДА РА КИ ЏИЋ
1960–2018.

Чу ва ће мо успо ме ну на њен ве дри дух, оп ти ми -

зам и енер ги ју ко јом нас је оба си па ла.

Пам ти ће мо на шу На ду као ко ле ги ни цу по све ће ну

свом по слу, ко ји је вред но и по ште но оба вља ла.

Ко лек тив Ге рон то ло шког цен тра Пан че во
(81/ф)

По след њи по здрав

бив шој ше фи ци

од ге рон то-до ма ћи ца:

ЗО РИ ЦЕ, МИ ЛИ ЦЕ,

ВЕ РЕ и ЛЕ ЛЕ

(117/265987)

По след њи по здрав

НА ДИ РА КИ ЏИЋ
Пу туј у не за бо рав.

ДРА ГИ ЦА и МА РИ НА

(121/266000)

По след њи по здрав на шој

НА ДИ РА КИ ЏИЋ

Цр ве ни крст Пан че во
(124/ф)

По след њи по здрав

НА ДИ РА КИ ЏИЋ

107. ге не ра ци ја Гим на зи је „Урош Пре дић”

(128/266029)

Дра га

СНЕ ЖО

С љу ба вљу и по што -

ва њем чу ва ће мо те у

ср ци ма.

По ро ди це ЈО ВА НОВ

и МИ ШКО ВИЋ

(107/265960)

По след њи по здрав

ба ка ПА ВИ

од ЦЕ ЦЕ, ЗЛАТ КА,

ТЕ О ДО РЕ и УРО ША

(120/265969)

По след њи по здрав бра ту

ЗО РАН ГР БИН
1951–2018.

По ро ди це ГР БИН, ЈАН КО ВИЋ, СТА НО ЈЕВ, 

ПЕ ЈИН и АЛ МА ЖАН

(63/4780)
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По след њи по здрав

дра гој мај ци, та шти и

ба би

МИ ЛИ ЦИ

ЧОЈ ЛА КОВ СКИ

од си на ДРА ГА НА и

ћер ке ОГЛИ ЦЕ с по -

ро ди ца ма
(20/265721)

По след њи по здрав се -

стри и тет ки

од бра та АР СЕ 

и си нов ца ГО РА НА

(23/265721)

По след њи по здрав дра гој
се стри и тет ки

МИ ЛИ ЦИ
од се стре СПА СЕ НЕ 

с по ро ди цом
(21/265721)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЦИ 

ЧОЈ ЛА КОВ СКИ
од по ро ди це КО ЦИЋ

(22/265721)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

МИ ЛИ ЦИ

ЧОЈ ЛА КОВ СКИ

25. VIII 1943 – 31. VIII

2018.

Веч но ћеш би ти у мом

ср цу.
Се стра ДРА ГИ ЦА

(26/265729)

По след њи по здрав дра -

гој тет ки

МИ ЛИ ЦИ 

ЧОЈ ЛА КОВ СКИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Се стри чи на ЉИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(25/265729)

По след њи по здрав на шој

дра гој

ДРА ГИ ЦИ

МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ

Се стра МИ ЉА СО НОА и

ХИ ШАМ, ћер ка МИ ЉА

с по ро ди цом и се стре

ЉУ БА и МА РА

са по ро ди ца ма

(46/265788)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ

ГА ЈИ ЋУ

1947–2018.

Во ље ни не уми ру ни -

ка да.

По ро ди це ГА ЈИЋ

и ВА СИЛ ЧИН
(47/265794)

По след њи по здрав 

ДРА ГА НУ

ГА ЈИ ЋУ

1947–2018.

За у век ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Брат МИ ЛОШ 

с по ро ди цом
(48/265794)

По след њи по здрав

бра ту

ДРА ГА НУ

ГА ЈИ ЋУ

Во ље ни не уми ру ни -

ка да.

Брат МИР КО 

с по ро ди цом

(49/265794)

По след њи по здрав бра -

ту

ДРА ГА НУ

ГА ЈИ ЋУ
1947–2018.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Брат МИ РО ЉУБ 

с по ро ди цом

(53/265805)

3

3. сеп тем бра 2018. у 63. го ди ни, пре ми ну ла је на ша

АНА ФАР КАШ
1955–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 5. сеп тем бра 2018, у 15 са ти, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син АЛЕК САН ДАР, уну ка ЛА РА, сна ја ЉИ ЉА НА,

све кр ва ТЕ РЕ ЗА, при ја тељ АЛЕК САН ДАР и оста ла род би на

(78/265067)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЦИ 

ЧОЈ ЛА КОВ СКИ

од по ро ди це 

СТАН КО ВИЋ

(86/265890)

30. ав гу ста пре ми нуо је наш син, су пруг и

отац

ГО РАН СТА НИ ШИЋ

1969-2018.

Са хра на је оба вље на 5. сеп тем бра 2018.

Ожа ло шће на мај ка МИЛ КА, су пру га 

РУ ЖИ ЦА и син МИ ЛО ВАН

(98/265938)

ГО РАН

СТА НИ ШИЋ

Био си ди ван при ја тељ. 

Чо век до бр ог ср ца.

Чу ва ћу успо ме ну на

те бе.

Ба ба НА ДА

(99/265938)

По след њи по здрав бра ту и уја ку

ГО РА НУ СТА НИ ШИ ЋУ
1969–2018.

Се стра ВЕ СНА и се стри ћи МИ ХАЈ ЛО и ДУ ШАН
(100/265940)

По след њи по здрав

дра гом при ја те љу

ГО РА НУ

СТА НИ ШИ ЋУ

од ГИ ЛЕ ТА и ЦЕ ФА

(129/266030)

По след њи по здрав Ани

АНА ФАР КАШ

По ро ди ца СФЕ РА
(133/266041)

ЖА ЛАЦ 

МА У РИЦ 

БА ТА

За што до бри љу ди

од ла зе. 

Од Си ни ши них 

ко ле га

(102/265956)

1. сеп тем бра је пре ми нуо наш дра ги су пруг

и отац

ЖА ЛАЦ МА У РИЦ БА ТА
1945–2018.

Оти шао си, али из ср ца тво јих нај ми ли јих

ни си и не ћеш.

Хва ла ти за све што си нам пру жио и чи -

нио да бу де мо срећ ни.

С љу ба вљу и по што ва њем су пру га НА ДА,

син СИ НИ ША и сна ја ТА ЊА
(82/265881)

С ве ли ком ту гом у ср цу оба ве шта ва мо ро -

ђа ке и при ја те ље да је на ша во ље на

ДРА ГИ ЦА АН ЂЕЛ КО ВИЋ
1942–2018.

пре ми ну ла 5. сеп тем бра.

За у век ће мо се се ћа ти ње не до бро те и ве -

дрог ли ка.

Ожа ло шће ни: ћер ка МА РИ ЈА, син БРА НИ -

СЛАВ, уну ци ЛЕ НА, ДУ ЊА и ЂОР ЂЕ, сна ха

ЖИ ВИ ЦА и зет СЛА ВИ ША

(126/266016)

Ми ла на ша дру га ри це

ЛА НА

Хва ла ти за сву љу бав и див но дру гар ство

За у век тво је: БЕ ЦА, ИВА НА и ЖЕЉ КА

(92/265929)

ЛА НА

Хва ла за див но ви ше де це ниј ско дру же ње и при -

ја тељ ство.

Не до ста ја ћеш нам увек.

СА ЊА и НЕ НА

(118/265991)
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РА ДО ЈЕ

ЛУ КИН
1955–2008.

Да ни про ла зе а љу -

бав, успо ме не и се ћа -

ња су веч на.

Тво ји нај ми ли ји

(70/265848)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МАР КО СТО ЈА НО ВИЋ
1976–2008.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га за то бом је и

да ље не из мер на. Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(103/265957)

СЕ ЋА ЊЕ

БЕ КИЋ

СТЕ ВАН МИ ЛЕ НА НЕ БОЈ ША

1921–1993. 1922–2009. 1955–2017.

По ро ди ца
(10/265702)

Про ла зе две го ди не без на шег Са ле та.

Дво го ди шњи по мен да ће мо 8. сеп тем бра,

у 11 са ти, на Еван ге ли стич ком гро бљу.

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ

Ду шо, ко ли ко нам не до ста јеш!

Тво ји: НО ЛЕ, МИ ЦА и ОЉА с по ро ди цом

(108/2659659

ВЕЉ КО БРА ШО ВАН

Го ди на је про шла, а успо ме не не бле де.

По ро ди ца КА РА ВЛА
(98/265932)

По сле де сет го ди на

МАР КО

СТО ЈА НО ВИЋ

фа лиш ми као пр вог

да на.

СЛО БА с по ро ди цом

(115/265983)

8. сеп тем бра 2018, у

10.30, на Ка то лич ком

гро бљу у Пан че ву,да ва -

ће мо го ди шњи по мен

на шој дра гој

БИ СЕР КИ

ЊА ГУЛ ЛА ПИЋ

2. VIII 1949 –16. IX 2017.

Вре ме про ла зи, ту га не …

Не до ста је тво је при су -

ство, али по сто јиш у на -

шим ми сли ма, сет ним

раз го во ри ма и сва кој су -

зи кад при ти сне пра зни -

на  и бол.

С љу ба вљу тво ји 

нај ми ли ји

(132/266040)

ЖАР КО ЈО КО ВИЋ
1989–2010.

У су бо ту, 8. сеп тем бра 2018, у 11 са ти, обе ле жи ће мо осму го -

ди ну ка ко ни си са на ма.

По ро ди ца ЈО КО ВИЋ

(125/ф)

Про шло је де сет го ди на от ка ко ни си са на ма.

Жи ве ћеш за у век у на шим ми сли ма и на шим ср -

ци ма

ЂУ РА ЧА КО ВАН

Тво ја по ро ди ца, ро ђа ци и при ја те љи

(127/266028)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја -

те ље да је 5. сеп тем бра 2018, у 71. го ди ни, пре ми нуо

наш дра ги

БО ЖИ ДАР МАЉ КО ВИЋ
1948–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 7. сеп тем бра 2018. го ди не, у 13

са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син ЂОР ЂЕ, ћер ка МИ ЛИ ЦА, сна ја ЗО -

РИ ЦА, зет АН ДРЕ ЈА, уну ка ИВА, уну ци МИ ЛА ДИН и

АТА НА СИС као и оста ла род би на и при ја те љи
(136/4780)

По след њи по здрав

БАР БА РИ

КУ СТУ РИ ЦИ

од ком ши ја у Сте ва на

Шу пљик ца 89

(90/265914)

По след њи по здрав дра гој ба ки и пра ба ки

БАР БА РИ

1925–2018.

Унук ДЕ ЈАН с по ро ди цом

(33/265748

Ми ла на ша ма ма

БАР БА РА КУ СТУ РИ ЦА

1925–2018.

Веч ну успо ме ну на те бе од за бо ра ва чу ва ће тво -

је ћер ке ЕДИ ТА и БЕ БА

(37/265748)

По след њи по здрав  во ље ној мај ци, ба ки и пра ба -

ки

БАР БА РИ КУ СТУ РИ ЦИ

1925–2018.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Син ЕР ВИН, сна ја ГО ЦА, уну ци и пра у ну ци
(36/265748)

По след њи по здрав на шој во ље ној 

БАР БА РИ КУ СТУ РИ ЦИ

Хва ла ти за сву љу бав ко ју си нам не се бич но

пру жа ла.

Ћер ка ЕМА и зет ЛА ЗАР
(34/265740)

По след њи по здрав на шој во ље ној

БАР БА РИ КУ СТУ РИ ЦИ

1925–2018.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Уну ке СА ША и НА ТА ША, пра у ну ци

и чу ку ну ну ка
(35/265748)

По след њи по здрав на шој дра гој

РА ДОЈ КИ МИ ЛИЋ РА ДИ
1939–2018.

Ожа ло шће ни: су пруг АЛЕК САН ДАР, ћер ка СЛА -

ВИ ЦА, син МИ ЛЕ, сна ха ГОР ДА НА, уну ци ТИ ЈА -

НА, БО РИС, КА ТА РИ НА и АЛЕК САН ДАР

(131/266036)
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Про шло је шест ме се ци от ка ко нас је на пу стио

наш

МИ ЛЕ ЂОР ЂЕВ

1952–2018.

Веч но ће те пам ти ти сви ко ји су те по зна ва ли. 

Но си ће мо у ду ши сву па жњу ко ју си нам по -

кла њао и до бро ту ко ја те је кра си ла.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма, се ћа њу, при -

ча ма...

Тво ји: су пру га ЗО РА НА и син ДРА ГАН

с по ро ди цом

(41/265770)

10. сеп тем бра 2018. го ди не на вр ша ва се го ди ну

да на от ка да ни је с на ма  на ша

БИ ЉА НА ВУ ЈА СИ НО ВИЋ ЗЕЦ

Вре ме про ла зи, али не мо же да ума њи на шу ту -

гу. Увек ће би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Брат ДРА ГО ЉУБ с по ро ди цом

(43/265776)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ СНА ЋУП
1993–2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Тво ја по ро ди ца

(44/265781)

14. сеп тем бра 2018. на вр -

ша ва се шест ме се ци от -

ка да нас је на пу стио мој

брат и уј ка

МИ ЛЕ

Бол на је исти на да си

оти шао на пут без по -

врат ка, а на ма оста вио

бол и ту гу.

Тво ја ДА ДА 

и твој се стрић ГО ГА

(45/265782)

10. сеп тем бра 2018. на вр ши ће се три го -

ди не от ка да нас је на пу сти ла на ша дра га

ЉИ ЉА НА СИ МИЋ

1961–2015.

Не до ста јеш нам пу но, али те са по но сом

чу ва мо у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(54/265806)

СЕ ЋА ЊЕ

УЗЕ ЛАЦ

ДУ ШАН КА ДУ ШАН БО ЖИ ЦА

И ре ка су за да по те че вра тит вас не мо же.

Ва ша МИР ЈА НА

(55/265807)

Че трд сет ту жних да на без мог бра та Ми ло ра да

МИ ЛО РАД СИ МИЋ

Ду го ћу пла ка ти над тво јом сли ком, ду го ћу че -

зну ти за тво јим ли ком, ти хо те зва ти у там ној но -

ћи, иа ко знам да не ћеш до ћи.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти брат ЂУ РО и сна ја

ЦИ ЦА
(61/265832)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ НАД КУ ЖИЋ
1981–2008.

Де сет бол них го ди на без Те бе.

Тво ја ма ма и брат с по ро ди цом

(69/265847)

4. сеп тем бра 2018. на вр -

ши ло се де сет го ди на од

тра гич не смр ти на шег

дра гог

СТО ЈА НА

НЕ СТО РО ВА

Ни ка да га не ће за бо ра -

ви ти ње го ви нај ми ли ји 

(71/265843)

11. сеп тем бра на вр ша ва се се дам го ди на от ка ко ни је

сам ном мој је ди ни син

ДЕ ЈАН КУ МРИЋ
1966–2018.

Про шло је се дам ту жних го ди на. За бо рав у мај чи ном

ср цу не по сто ји.

По сто је са мо успо ме не ко је не бле де и ра не ко је се не

ле че, су зе ко је се не су ше и веч на ту га за то бом си не мој.

Не у те шна мај ка ЗО РИ ЦА и син ЛУ КА

(72/265855)

11. сеп тем бра на вр ша ва

се се дам го ди на од смр ти

ДЕ ЈА НА

КУ МРИ ЋА

1966–2018.
Оста ћеш за у век у ср цу и

чу ва ћу успо ме ну на те бе.

Твој РА ДЕ

(73/265855)

ПО МЕН

МИ ЛУ ТИН БО ЖО ВИЋ
1929–2008.

Сва ки пут кад те се се ти мо ду ша нам се осмех не.

Тво ји: ЗОР КА и СР ЂАН

(74/265859)

Про шле су две го ди не от ка ко ни је с на ма наш

ДРА ГАН КР ЧА ДИ НАЦ
2016–2018.

Вре ме про ла зи, а ту га је веч на.

Тво ји: су пру га МИР ЈА НА, син АЛЕК САН ДАР,

сна ја ЖЕЉ КА и уну чад СТЕ ФАН и МИ ЛИ ЦА

(75/265860)

9. сеп тем бра на вр ша ва се че тр де сет да на от ка да

ни је с на ма

МИ ЛО РАД СИ МИЋ
20. XII 1954 – 1. VIII 2018.

С љу ба вљу и по што ва њем ње го ви нај ми ли ји: су -

пру га БЛА ГИ ЦА, ћер ке СА ЊА и ТА ЊА, уну ци

ЉУ БИ ЦА, МИ ЛИ ЦА, НЕ НАД и АЛЕК САН ДАР и

зе то ви СА ВА и СЛА ЂАН
(79/1265868)

Че тр де се то днев ни по мен је ди ном стри цу, на шем Ми њи

МИ ЛО РАД СИ МИЋ
1954–2018.

Бра та нац ПЕ ЦА, СТЕ ФАН и СО ФИ ЈА
(80/265868)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЋО

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
6. IX 2010 – 6. IX 2018.

Тво ји нај ми ли ји

(17/265711)

Че ти ри го ди не без

на ше ба бе, мај ке и

су пру ге

ЕР ЖЕ

УВА ЛИН

Увек си у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(57/265810)

prim. dr РА ДЕН КО ТО ПА ЛО ВИЋ

пе ди ја тар-не фро лог

2008–2018.

ДЕ ЈАН и МА ЈА

(19/265721)

СЕ ЋА ЊЕ

prim. dr

РА ДЕН КО

ТО ПА ЛО ВИЋ
2008–2018.

По ро ди ца ИВ КО ВИЋ

(106/265959)

ПО МЕН

ЧЕ ДО МИР РА ДО ЈИ ЧИЋ
2006–2018.

На ни за ле су се го ди не твог од су ства, а ти си и да ље
при су тан у на шим ср ци ма.

По ро ди ца
(83/265882)

На пра во слав ном гро -

бљу у Стар че ву, 8. сеп -

тем бра, да је мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем

ЈО ВИ ЦИ

ДИ МИ ТРИ ЋУ
1952–2018.

По ро ди ца

(77/265864)
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ПО МЕН

Про шла је го ди на от ка ко ни је с на ма на -

ша во ље на

АНА ПАЈ ТАШ

Ње ни нај ми ли ји

(1/265327)

У су бо ту, 8. сеп тем бра, у 10.30, на Ста ром гро бљу

да ва ће мо че тр де сет да на на шој дра гој су пру зи,

ма ми, ба ки и пра ба ки

ТО НИ ЂЕ ШИ НОЈ

Да ни про ла зе а ту га је све ве ћа.

Твој БРА ЦА
(9/265700)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ГЛИ ШО ОЦО КО ЉИЋ
17. II 1928 – 12. IX 1993.

Ни јед но вре ме не бри ше успо ме не на во ље не.

Хва ла за срећ но про ве де не го ди не.

Тво ја су пру га ЖЕ ЊА, син РА ДЕ, сна ха ЉИ ЉА НА

и уну ка КСЕ НИ ЈА
(18/265716)

10. сеп тем бра 2018. на -
вр ша ва се че тр де сет да -
на од тра гич не смр ти
на шем бра ту

НЕ НА ДУ
САВ КО ВИ ЋУ

То га да на да ће мо по мен у
11 са ти, на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: 
брат БО ГО ЉУБ и се стра

ЈА СМИ НА с по ро ди ца ма

(11/265705)

На вр ша ва ју се три го ди не од смр ти на ше мај ке и

ба ке

АН КЕ ПА У НО ВИЋ

За у век у се ћа њу.

По ро ди ца ПА У НО ВИЋ

(15/265708)

СЕ ЋА ЊЕ

8. сеп тем бра, у 11 са ти, на Пра во слав ном

гро бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

мо јој дра гој се стри и во ље ној тет ки

НА ДИ ОДА ЏИЋ
Без те бе ви ше ни шта ни је исто. Оста ју нам

са мо се ћа ња на срећ не да не са то бом. Са

на ма си увек, а на ша љу бав не ка те пра ти

у веч ном ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: се стрић ИВАН

и се стра ДА НА
(27/265736)

Ле пе успо ме не и се ћа ња ни ка да не бле де

НА ДА ОДА ЏИЋ

При ја те љи: ДУ ШКО и ЉИ ЉА ВУЈ КО ВИЋ
(28/265730)

ПО МЕН

ВЛАЈ КО

ЈО ВИЋ
Бра то, про шло је де сет

го ди на али се ћа ња на

твој лик и до бр о ту не

бле де у на шим ср ци ма.

Се стра СА ВА 

с по ро ди цом

(31/265743)

ВЕ РА

РИ СТИЋ

С љу ба вљу и по што -

ва њем син ДРА ГАН и

ћер ка МА РИ НА 

с по ро ди ца ма

(32/265744)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХАЈ ЛО

МА РА ВИЋ

7. IX 2002 – 7. IX

2018.

Ше сна ест го ди на не

чи ни за бо рав, већ ту -

жно под се ћа на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(58/2658156)

У су бо ту, 8. сеп тем бра 2018, у 11.30, на

Но вом гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен

на шој дра гој

БИ ЉА НИ ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

ЗЕЦ

Про шла је го ди на от ка ко ни си с на ма, али

те чу ва мо у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(94/265931)

СВЕ ТЛА НА

ДРАК СИН

И на кон по ла го ди не

успо ме не и да ље тра -

ју.

По ро ди ца ГА ЈИН

(59/265822)

СВЕ ТЛА НА ДРАК СИН
Ту жних шест ме се ци. Не до ста јеш нам.

Су пруг СВЕ ТИ СЛАВ и ћер ке ВИ О ЛЕ ТА  и БО РИ -

СЛА ВА с по ро ди ца ма
(60/265822)

10. сеп тем бра на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко

ни је с на ма на ша дра га мај ка

МА РИ ЦА ДО БРЕ СКОВ

С по но сом и љу ба вљу чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји си но ви ДРА ГАН и АЛЕК САН ДАР 

с по ро ди ца ма

(62/265877)

11. сеп тем бра 2018. го ди не на вр ши ће се три де -

сет ту жних го ди на от ка да ни је с на ма на ша

СА ВЕ ТА БРАН КО ВИЋ

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем чу ва мо успо -

ме ну на на шу за јед нич ку сре ћу.

БРАН КИ ЦА, КАР ЛО и НИ КО ЛА
(38/265755)

ГО РАН КО БАС
Ту га и бол се не ме ре вре ме ном већ пра -

зни ном ко ја је оста ла у на шим ср ци ма. Не

по сто ји вре ме ко је но си за бо рав. Сва ког

си да на у на шим ми сли ма, се ћа њу, у на -

шим ср ци ма...

По сто јиш у сва кој су зи ко ја пад не, у сва -

ком тре ну ко ји бо ли без те бе. 

Тво ји во ље ни: бра ћа ЖЕЉ КО и НЕ МА ЊА,

се стре ЈА СМИ НА и ОЛИ ВЕ РА с по ро ди ца ма

(104/265958)

8. сеп тем бра на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на

ГО РАН КО БАС

Бол  и ту га не ме ре се ре чи ма ни вре ме ном ко је про ла зи, већ пра -

зни ном ко ја је оста ла по сле те бе.

Во ли те тво је МА ЧЕ

(105/265958)

8. сеп тем бра 2018. је

го ди на от ка ко си

оти шао у веч ност

др ДУ ШАН

ЂОР ЂЕ ВИЋ

Све ви ше нам не до -

ста јеш...

Ћер ке ЈО ВАН КА,

МА ЈА и ВА ЛЕ РИ ЈА,

зе то ви и уну чад 

ДА МЈАН и ЛИ ДИ ЈА

(42/265772)

ГО РАН

КО БАС

Се ћа ње на те бе бу ди

са мо ле пе успо ме не.

Тво ји: ВУК и КУ ЦА 

са де цом

(130/266032)
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ЂЕР ФИ ФЕ РЕНЦ

1956–2018.

Наш во ље ни пре ми нуо је 29. ав гу ста, у 62.

го ди ни.

Оста ће нам у на шим ср ци ма.

Син ИВАН, ћер ка МА РИ ЈА, унук СТЕ ФАН

ДУ ШАН, уну ка ДО РО ТЕА и зет НЕ НАД

(2/265671)

8. сеп тем бра 2018. на вр ша ва се се дам го ди на от -

ка да нас је на пу стио наш во ље ни син, брат, унук,

кум и друг

ПЕ ТАР КА РАН ФИ ЛОВ СКИ ПЕ ЦА
Го ди не не чуј но и сти дљи во из ми чу, су за ни кад

до ста, а мај ци по не ста је ре чи да ука же на бе сми -

сао све га што упу ћу је на уте ху, из бле де лу и ма лу.

Тво ја се стра ЕМИ ЛИ ЈА с по ро ди цом
(3/265680)

8. сеп тем бра 2018.

на вр ша ва се го ди ну

да на од смр ти на шег

во ље ног

МИ ЛУ ТИ НА

ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

Скуп ће би ти у 11 са -

ти, на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га

ЉИ ЉА НА, ћер ка 

БИ ЉА НА и син 

МИ ЛАН с по ро ди ца ма

(4/265694)

3
ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

НЕ МА ЊА

ТУ ДИЋ
9. IX 1999 – 9. IX 2018.

Од за бо ра ва те чу ва ју:

ћер ка КА ЈА, зет СТА НИ -

МИР и је ди ни унук ДУ -

ШАН ПА НА ЈО ТО ВИЋ

(6/265697)

СЕ ЋА ЊЕ

СПА СЕ НИ ЈА АН ЂЕЛ КА

ЧКО ЊО ВИЋ ШУ МА НАЦ

Се ћа ња не бле де.

С по што ва њем ва ши: ДРА ГО ЈЕ и ЉИ ЉА НА 

и уну ци МИ ЛОШ и МАР КО
(12/265706)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ЂЕЛ КА 
ШУ МА НАЦ

Го ди не про ла зе, не по -

сто ји вре ме ко је ума њу је

ту гу за то бом.

Тво ја ћер ка СНЕ ЖА НА,

зет СТЕ ВАН и уну ци

СР ЂАН и СИ НИ ША

(14/265706)

6. сеп тем бра на вр ша ва се три на ест го ди на от ка ко ни си

са на ма

АН ЂЕЛ КА ШУ МА НАЦ
С ту гом, по што ва њем и за хвал но шћу чу вам се ћа ње на те бе.

Су пруг СТА НИ ША
(13/265706)

3

Пе то го ди шњи по мен

МИ ЛО РА ДУ

ЂУ КИ ЋУ
IX 2013 – IX 2018.

Во ље ни су увек ту:

у на шим ср ци ма,

ми сли ма, 

на шој ду ши.

Тво ја те та 

с по ро ди цом

(8/265699)

На вр ша ва се ту жна го -

ди на

ДРА ГАН

ПЕ ЋА НИН
Успо ме не ни кад не бле -

де. Не до ста јеш нам.
Си но вац МИ ЛАН, си но -

ви ца МИ ЛЕ НА, уну ка
САН ДРА с по ро ди цом 

и сна ја ЗО РА

(16/265710)

IN MEMORIAM

Про шло је шест го ди на од смр ти на шег до бр ог о во ље ног

МИ ЛО МИ РА ЂУР КО ВИ ЋА
про фе со ра ла тин ског и фрун цу ског

је зи ка у пен зи ји

Се ћа ња на те бе су ја ча од го ди на ко је про ла зе. Вре ме ко је је

про шло ни је ума њи ло бол и ту гу за то бом. Увек си у ми сли ма

и ср ци ма нај ми ли јих.

Су пру га ВЕ РА, род би на и при ја те љи
(24/265727)

12. сеп тем бра 2018. на вр ша ва се пет го ди на от -

ка да ни си с на ма

СЛА ВИ ЦА ТА СИЋ

Вре ме про ла зи, а бо ли ту га за то бом оста ју.

Си но ви: ЖАР КО, МИ ЛО РАД И МИ ЛОШ

и су пруг РАТ КО
(29/265755)

Че тр де сет да на без ком ши је

МАР КА ЈО ВА НО ВИ ЋА

Ка да нам оде не ко драг, не бо ли са мо ње го ва

смрт већ и жи вот ко ји је мо гао још да тра је, а

уга сио се.

ГОР ДА НА и БРА НИ СЛАВ КО МА НОВ
(30/265740)

8. сеп тем бра да је мо

го ди шњи по мен

ДРА ГА НУ

ПЕ ЋА НИ НУ

Вре ме про ла зи, бол,

ту га и не за бо рав

оста ју.

Су пру га МА РИ ЈА,

син ДЕ ЈАН, сна ја

ДА НИ ЈЕ ЛА и уну ци

МИ ЛОШ и ГО РАН

(40/265768)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ДРА ГАН

ПЕ ЋА НИН
13. IX 2017 – 13. IX 2018.

Мно го нам не до ста јеш,

јер вре ме не ле чи успо -

ме не.

ИКЕ и КА ЈА с де цом

(87/265898)

ДО БРИ ЛА

ПА ВЛО ВИЋ

Веч но ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

С љу ба вљу су пруг

ПЕ КО и си но ви 

СА ША и СЛА ВИ ША 

с по ро ди ца ма

(89/265900)

Во ље ном су пру гу и оцу

ГОЈ КУ

БИ ЈЕ ЛИ ЋУ

да је мо че тр де се то днев -

ни по мен 8. сеп тем бра

2018, у 10.30, на Но вом

гро бљу у Пан че ву.

Тво ји нај ми ли ји

(93/265930)

СЕ ЋА ЊЕ

8. IX 2015 – 8. IX 2018.

ЉУ БИ ЦА БО ШКО ВИЋ

Вре ме про ла зи а љу бав и се ћа ња тра ју.

Тво ји нај ми ли ји

(84/265885)

11. сеп тем бра 2018. на вр ша ва се ту жна го -

ди на од смр ти на ше дра ге

МИР ЈА НЕ МЕ ЛЕН КОВ

Не до ста јеш нам...

Тво ји: АН ДРЕ ЈА, МИ КИ и СА ШКА

(110/265972)

У уто рак, 11. сеп тем бра, на вр ши ће се че тр де сет

да на од смр ти на шег

МИ ЛО МИ РА ТА НА СКО ВИ ЋА

То га да на, у 12 са ти, на Но вом гро бљу, да ће мо

че тр де се то днев ни по мен.

С љу ба вљу и по што ва њем ње го ва по ро ди ца

(122/266001)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По вре ме не гла во бо ље су по -
сле ди ца из у зет но стре сних си ту а -
ци ја у ко ји ма ће те се на ћи. Не ће -
те ди за ти гла ву од по сла, али не -
ће те мно го на пре до ва ти. Про бај -
те да оба ви те раз го вор с парт не -
ром ко ји се већ ду го од ла же.

Све што сте про пу сти ли, би ће
ове сед ми це ак ту ел но. Осе ћа ће те
за до вољ ство ка да отво ри те нов -
ча ник. Пу ни сте по зи тив не енер -
ги је. Ин ту и ци ја вам је на ви со -
ком ни воу, па је ис ко ри сти те.

При ја те љи, не при ја те љи, љу -
ба ви, ла жи... На ко ју стра ну кре -
ну ти? Об но ви те сво је ста ре по -
слов не кон так те. Мо гу ће је пот -
пи си ва ње не ког ве ли ког уго во ра.
Но вац сти же, али шта ура ди ти са
ср цем?

Си ту а ци ја на по слу ће се кра -
јем сед ми це при бли жи ти кул ми -
на ци ји. Ва ши жив ци су као стру -
не, али во ди те ра чу на о то ме шта
и ка да тре ба да ка же те. Не за по -
чи њи те пре пир ке, јер ће оне пре -
ра сти у озбиљ ну сва ђу.

Раз ми сли те о сво јим флер то -
ви ма и ста ви те знак „стоп” на
њих ако же ли те да са чу ва те сво -
ју ве зу. Сре ди те сва по треб на до -
ку мен та у ве зи с кре ди ти ма. По -
пла ћај те ра чу не и ни ком не по -
зајм љуј те но вац.

Цео свет вам је под но га ма. Чи -
ни вам се да вас ни шта не мо же
за у ста ви ти на пу ту ко јим сте кре -
ну ли... Успо ри те ма ло. На ђи те
злат ну сре ди ну, иди те ко рак по
ко рак. Сма њи те тро ше ње.

Ве ли ко раш чи шћа ва ње је пред
ва ма, а слу чај ни су срет мо же
пре ра сти у јед ну ста бил ну ве зу.
По слов ни кон так ти су у ма лој
стаг на ци ји и за сад се сво де са мо
на обе ћа ња без ре а ли за ци је.

Окол но сти ће вам омо гу ћи ти да
упо зна те осо бу ко ја ће вр ло бр зо
про ме ни ти ваш љу бав ни и по -
слов ни ста тус. Про је кат око ко га
се већ ду го ан га жу је те до би ја зе -
ле но све тло. Труд се ис пла тио.

Осе ћај кри ви це и рас пра ве с
парт не ром мо гу до ве сти до пре -
ки да ве зе. Мо гу ће је да ће вам се
ја ви ти не ко из про шло сти, али
све оста је у до ме ну „мо гло је”.
Оче куј те нов ча ни до би так.

Сит ни здрав стве ни про бле ми
ће вам до бро до ћи да ма ло пре -
дах не те и на ми ру раз ми сли те
шта и ка ко да ље: оста ти на
истом по слу или при хва ти ти но -
ви. Тај не ве зе не ће оста ти тај не.

По ка жи те да и по вла че ње има
сво је пред но сти. Ти ха во да брег
ро ни. Парт нер вам по ка зу је сво -
ју љу бав и то вас чи ни ја ким и
за до вољ ним. Пра во је вре ме да
ура ди те оно што ствар но же ли те.

При знај те се би шта ствар но же -
ли те од жи во та. Не за до вољ ни сте
сво јом љу бав ном си ту а ци јом.
Иди те на кра ћи пут, јер вам то
мо же до не ти за ни мљив су срет и
мо гућ ност за про ме ну по сла.

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
2. ав гу ста: Ста шу – Та ња Ши шка и Злат ко Лу кач; 7. ав гу ста: Ива ну – Мар ти на Сла да чек и
Бра ни мир То чи ло вац; 8. ав гу ста: Ду њу – На та ша и Да ни јел Ан ђић; 12. ав гу ста: Ан ге ли ну –
Са ња и Бо јан Кој чи нов; 13. ав гу ста: Уну – Са ња Жол на јо ва и Ема ну ел Лу пу ле ску; 14. ав гу ста:
Ка ли ну – Је ле на Јо ва но вић; 16. ав гу ста: Ла ну – Бран ка и Пе тар Кле бец, Еле ну – Ма ја и Жељ -
ко Ја ћи мо вић; 17. ав гу ста: Ни ко ли ну – Ма ри ја на и Са ва Сто ја но вић; 18. ав гу ста: Ста шу – Ми -
ле на Шо ле вић и Бо јан Ра ди во јев; 20. ав гу ста: Ду њу – Кри сти на Та тић и Алек сан дар Ву ја си -
но вић; 21. ав гу ста: Да ри ју – Са ња и Зо ран Мла де но вић, Ла ру – Бра ни сла ва Ра јин и Адри ан
Је ри на; 22. ав гу ста: Дра га ну – Ми ле на и Дра ган Но ва ков, Ми ру – Ви о ле та Си мо нет и Јо ван
Ба њаш, Дан ку – Је ле на и Ли ви јус За ри ја, Ма шу – Ива на и Бог дан Мла де но вић; 23. ав гу ста:
Ину – Ива на и Ша му ел Ча ла; 24. ав гу ста: Би ља ну – Кри сти на Ни ко лић; 27. ав гу ста: Ан ђе ли ју
– Ма ри ја на и Бо јан Мом чи ло вић.

До би ли си на
3. ав гу ста: Да ви да – Да ни је ла и Игор Мик ша; 6. ав гу ста: Ву ка – Дра га на Ра до ва но вић и Де јан
Му ње ран. Ан дре ју – Сла ви ца Јан ков и Кри сти јан Ла зи; 9. ав гу ста: Да ми а на – Ев ка и Јан Ур бан;
15. ав гу ста: Јан ка – Ка та ри на и Ми ро слав Ка рас, Мла де на – Је ле на и Зо ран Илић; 18. ав гу ста:
Да рија – Да ни је ла Но ва ков и Го ран Зла тар; 20. ав гу ста: Јо ва на – Ан ге ли на Јон; 21. ав гу ста:
Мар ја на – Ма ри ја на и Вла сти мир Ши мак, Вла ди ми ра – Ја сен ка и Сло бо дан Је лић, Ми ло ша – Зо -
ри ца и Јо ви ца Сеф ке ри нац, Ми ла на – Ми ла на Кр ња ја; 22. ав гу ста: Ја ко ва – Сми ља на и Ја нош
То паи, Да рија – Ви о ле та и Па вел Лу пу; 23. ав гу ста: Ог ње на – Алек сан дра и Дар ко Ста мен ко вић,
Ву ка на – Са ња и Жељ ко Бу ла то вић, Ву ка на – Алек сан дра и Бо шко До ло вач ки, Че до ми ра – Ива -
на и Или ја Мар ко вић, Ду ша на – Ди ја на Кон дић и Сло бо дан Кне же вић, Ле нар да – Са ња и Иштван
Ал ма ши; 24. ав гу ста: Ми ло ша – Је ле на и Ву ка шин Ри стић, Мар ка – Ма ри не ла и Ву кај ло Ми ло -
са вље вић, Пе тра – Ма ри на и Ми лош Пе ци ко за; 25. ав гу ста: Ми хај ла – Је ле на и Иван Ве њац; 26.
ав гу ста: Вик то ра – Ана Лу кић Со ко ла и Јан ко Лу кић Со ко ла, Ми хај ла – Ма ри ја и Ни ко ла Ћур чин,
Ву ка ши на – Јо ва на и Сте фан Бу ку ми рић, Ан дри ју – Ди ја на и Ми лош Мрч ко вић. 

ВЕН ЧА НИ

25. ав гу ста: Ива на Мла де нов и Ни ко ла Ши мић, Ми ли ца Др љић и Ми лан Ми ло ше вић, Ива на
Ву ко ма но вић и Ду шан Жи вој нов, Ми ли ца Ни кић и Иван Тур на, Ти ја на Ве со вић и Стра хи ња Ћу -
бић, Ма ри ја Сто ја ди нов и Ра до ван Ива но вић; 26. ав гу ста: Је ле на Ве сли но вић и Зо ран Јо ва но -
вић, Ива на Кр ча ди нац и За вен Гри гор јан, Ја на Ко вач и Алек сан дер Шта уб; 30. ав гу ста: Та ма -
ра Ве лич ков и Бо ри слав Ми ла но вић. Ду ња Ћи рић и Фи лип Ко ва че вић; 1. ав гу ста: Ме ри ма Ни -
ка и Ми ја јел Ра ша, Мир ја на Кер кез и Ду шан Сто јић, На та ша Ча ла и Са ша Ко со рић, Та ма ра Бе -
рат и Иван Ан тић, Ива на Пеј чић и Урош Жи гић, Са ња Но ва ко вић и Алек сан дар Ву ји чић, Гор -
да на Ни ко лић и Ми лан Ру же ско вић; 2. ав гу ста: Ми ли ца Сто ја но вић и Ср ђан Пеј чић.
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23. ав гу ста: На да Ве рас (1939), Сте ван Ми хај лов (1931); 24. ав гу ста: Ана Бо ки нац (1930), Ми -
ла дин Си мо нов ски (1954), Ма ри ја Скро бан (1931), Бра ни слав Иг ња то вић (1955), Не дељ ка Су -
лоц ки (1953); 25. ав гу ста: Сте ван Об ра ди нов (1939), Дра ги ца Ма ти ја ше вић (1933), Бран ка Стој -
ко вић (1950), Ми лан ка Но ва ков (1936), Иштван Га ло (1935), Ра де Ђу рић (1937), Пе тар Гру бе тић
(1952), Ду шан Тер зић (1944), Хри сти во је Дин чић (1935); 26. ав гу ста: Ми ле Јо ви чић (1959), Во ја
Ко ко то вић (1949), Бран ка Глу ва ков (1943), Кор нел Ба ба (1947), Ра дој ка Вла ди са вље вић (1947);
27. ав гу ста: Ра до сав Не дељ ко вић (1945), Го ран Ја ко вље вић (1979), Дра ган Трен го ски (1970);
28. ав гу ста: Миљ ка Ву ја нић (1942), Ана Шта уб (1936), Зо ран Гр бин (1951); 29. ав гу ста: Са ва
Це лин (1927), Ле по са ва Ра до ва но вић (1949), Дра ги ца Мир ја нић (1940), Фе ренц Ђер фи (1956),
Ми лан Вуч ко вић (1952); 30. ав гу ста: Бар ба ра Ку сту ри ца (1925), Зо ран Мач кић (1958), Ђор ђе
Сто шић (1954), Ја сми на Кра ље вић (1942).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Мозаик укрштеница: Трескавица, ректор, реп, Обрад, Тара,

мрав, токар, Бон, бам, ка, о, румба, т, немарност, разгалити, з, олива, н,ав, Ија,

зид, Бешка, сати, рота, калај, амо, перика, насртљивац.Коњићев скок:Никад

немој да устукнеш пред недаћама, већ им крени у сусрет.Анаграми: (1)

Стефан Бузуровић, (2) „Луда ноћ“. Судоку: 541628739, 837195246, 269743518,

195432867, 683917425, 724586391, 912854673, 356279184, 476361952.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете мудру
мисао староримског песника Вергилија, аутора херојског
епа „Енејида“.

ДА У ПРЕД ВЕЋ НИ-

НЕ- -МА, -МОЈ СУ- -НЕШ

-НИ -У -ДА- -КАД ИМ

-ЋА- НЕ- КРЕ- -СТУК- -СРЕТ.

СУДОКУ

5 4 2 3 9

3 1

6 7 8

3 2 6 7

3 4

7 2 5 8

9 4 7

9 8

4 7 6 5 2

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

Уместо уобичајених описа, дат је по азбучном реду попис

свих речи од којих је састављена ова укрштеница. Ваш је

задатак да те речи исправно уклопите у приложени лик.

Саветујемо вам да кренете од најдужих речи.

Водоравно: АВ, АМО, БАМ, БЕШКА, БОН, ЗИД, ИЈА, КА,

КАЛАЈ, МРАВ, НАСРТЉИВАЦ, НЕМАРНОСТ, ОБРАД,

ОЛИВА, ПЕРИКА, РАЗГАЛИТИ, РЕКТОР, РЕП, РОТА,

РУМБА, САТИ, ТАРА, ТОКАР, ТРЕСКАВИЦА.

Усправно: АПАРАТ, АР, АСИ, БУРГИЈА, ВЕОМА, ЕКРАН, ЕР,

ЗАБРАН, ЗАЛИВ, ИНДИЈАЦ, ИРАК, ИТАКА, КЕЉ, КОД,

МАО, ПТ, РАЗЛИКА, РЕБРО, САРИ, СТАВ, ТАМНАВА,

ТОМБОЛА, ТРОМБОН, ТТ, ЦЕРАК, ШТОС.

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА

УБРЗО ЋУ

И НА ФЕСТ 

АНАГРАМИ 

(2) ЕМИСИЈА 

РТС-а

(1) НАШ ГЛУМАЦ 

(+ В)

Променићу канал,

гњавити се не дам, 

и забавни програм

’ЛАДНО ЋУ дa гледам.



еко но ми ста у обла сти хо те ли -
јер ства и ту ри зма, про фе сор
по сла сти чар ства и пе кар ства
на Ви со кој хо те ли јер ској шко -

ли стру ков них сту ди ја у Бе о -
гра ду.

Ове го ди не је спе ци јал на на -
гра да „Чу ва ри тра ди ци је” до -

де ље на пред сед ни ци Удру же -
ња же на „Но во се љан ке” из Ба -
нат ског Но вог Се ла – Сне жа ни
Ба би, као за хвал ност за до бру
са рад њу ду ги низ го ди на.

На гра да за нај бо љи руч ни рад
уру че на је за нат ској рад њи „Ан -
ка и раз и гра на ву на” из Пан че ва.

Као и сва ке го ди не, по се бан
жи ри је би рао и нај леп ше уре -
ђен штанд. Пред сед ник је био

при вре ду Но ви Сад и ЈКП „Зе -
ле ни ло” Пан че во.

Уче ство ва ли су: удру же ња
„Злат не ру ке” из Кла ду ро ва и
„Па нон ке” из Пан че ва, „Ет но-
ку так” Ка ча ре во, „Илан џан ке”
из Илан џе, Сло вач ко кул тур но-
про свет но дру штво „Ђе тван” из

Вој ло ви це, Сек ци ја руч них ра -
до ва „Ар вач ка” из Бу ди са ве, „Бо -
наз Шан дор” из Ива но ва, Ак -
тив же на Пр ве ме сне за јед ни це
Ко вин, „Пан чев ке” из Пан че ва,
„Ве ште ру ке” из Пан че ва, „Вред -
не ру ке Ба на та” из Вла ди ми -
ров ца, Дру штво за по моћ мен -
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Чупаве
Маргићанке
Од ба че на ма ца je до шла и ома -
ци ла се у јед ном град ском дво ри -
шту. Она ће на кон удо мља ва ња
ма чи ћа би ти сте ри ли са на.

Две си ве су жен ке, а два си ва и
цр ни су муж ја ци и сви тра же си -
гур не до мо ве. Ста ри су око два
ме се ца.

Ком ши лук ни је пре сре ћан због ово ли ког бро ја жи во ти ња
у за јед нич ком дво ри шту, па се ма чи ћи што пре мо ра ју збри -
ну ти.

Кон такт-те ле фон: 064/10-78-558.

Медоња
Овај „деч ко” је ла бра дор, али
ма ло ма њи не го што обич но бу -
ду пси ове ра се.

До шао је пре не ко ли ко ме се -
ци у део гра да где ме шта ни бри -
ну о на пу ште ним жи во ти ња ма.
Имао је траг од огр ли це, али био је и бо ле стан. Ве ро ват но је
био не где ве зан. За и ста је до бар, блен тав и во ли да се ма зи –
пра ви је ме ца до брић.

Са да је здрав, ве сео и хит но тра жи дво ри ште и сво је љу де
ко ји ће га во ле ти, јер је то и за слу жио.

Кон такт-те ле фон: 062/204-573.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

До ло во је у су бо ту, 1. сеп тем -
бра, би ло ме сто су сре та љу би -
те ља јед ног од нај ста ри јих ко -
ла ча на овим про сто ри ма – ве -
ли чан стве не штру дле. Де вет -
на е сти пут су чла ни це Удру -
же ња же на „До лов ке” уго сти ле
ве ли ки број удру же ња и ор га -
ни за ци ја с те ри то ри је Пан че ва
и ши ре, као и по се ти ла ца ко ји
су на ви кли да по чет ком сеп -
тем бра де гу сти ра ју штру дле
раз ли чи тих вр ста. Ма ни фе ста -
ци ју је све ча но отво ри ла Зо ри -
ца Ре пац, чла ни ца Град ског ве -
ћа за ду же на за по љо при вре ду,
се ло и ру рал ни раз вој.

Ове го ди не би ла су пре да та сто
два узор ка штру дли, од ко јих
су се би ра ле нај бо ља воћ на,
нео бич на, го стин ска и до ло -
вач ка штру дла.

Пр во ме сто у ка те го ри ји нео -
бич них штру дли осво ји ла је Со -
ња Ра ди во јев из До ло ва, дру го
Сне жа на Да ни лов, та ко ђе из До -
ло ва, а тре ћа је би ла Ли ди ја
Илин из Илан џе. У ка те го ри ји
воћ них пр ва је би ла ви ше пу та
на гра ђи ва на Со ња Ра ди во јев,
дру го ме сто је осво ји ла Маг дов -
на Фе хер из Бу ди са ве, а тре ће
Зо ри ца Ни ко лић из До ло ва. У

ка те го ри ји го стин ских штру дли
пр во ме сто је осво ји ла Ма ри ја
Бу гар чић из Илан џе, дру го Ве -
се лин ка Стај шин из Ко ви на, а
тре ће Аг неш Ма чаш из Бу ди са -
ве. Нај бо ље до ло вач ке штру дле
на пра ви ле су Је ле на Ми нић, за -
тим Ма ри ца Спа сић, док је тре -
ћа би ла Ђур ђев ка Јо ва но вић. 

Нај бо ље штру дле би рао је
жи ри у са ста ву: Рад ми ла Хе -

ра ко вић, ма стер за за шти ту би -
ља из Ин сти ту та „Та миш” Пан -
че во, Алек сан дра Пе ро вић, док -
тор хи ги је не из За во да за јав -
но здра вље Пан че во, Ми ле на
Са вић, дипл. би о тех но лог у
пен зи ји из Бе о гра да, Ма ри ја
Мик, чла ни ца Удру же ња же на
„Но во се љан ке” из Ба нат ског
Но вог Се ла, и пред сед ник жи -
ри ја Сло бо дан Ча вић, ма стер

ОДР ЖА НА ДЕ ВЕТ НА Е СТА „ДО ЛО ВАЧ КА ШТРУ ДЛИ ЈА ДА”

СПОЈ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ И ЉУ БА ВИ 

ди рек тор До ма кул ту ре До ло во
Ми ро слав Пр вуљ, а чла но ви су
би ли: ви ша ме ди цин ска се стра
Ми ра Јо ва но вић, пред у зет ни ца

Сла ви ца Пр вуљ и сли кар Жив -
ко Нов ко вић. Они су од лу чи ли
да пр ву на гра ду за нај леп ше
уре ђен штанд до де ле удру же њу
гра ђа на „Па нон ке”, дру гу –
штан ду удру же ња „Нео лит” из
Стар че ва, а тре ћу – Дру штву за
по моћ МНРО из Пан че ва.

Ма ни фе ста ци ју је обо га тио
кул тур но-умет нич ки про грам,

за ко ји су би ли за ду же ни КУД
„Ба нат ски вез” из До ло ва под
вођ ством Дра га не Пен дић, Там -
бу ра шки ор ке стар „Ба нат ски
ки цо ши”, као и глу мац Ми ро -

слав Жу жић Жу ле, ко ји је ви -
ше го ди на за штит но ли це ове
ма ни фе ста ци је.

Ове го ди не „Штру дли ја да” је
би ла до дат но ча роб на, јер је
пр ви пут у До ло ву одр жа но ко -
лек тив но вен ча ње. Иде ја је по -
те кла од Дра га не Ша шић, ма -
ти чар ке за по сле не у Ме сној
кан це ла ри ји До ло во, уз са гла -
сност Гра да Пан че ва. Иде ју,
као и ком плет ну ор га ни за ци ју
и ре а ли за ци ју по др жа ли су МЗ
До ло во, Дом кул ту ре До ло во и
Удру же ње же на „До лов ке”. За
ко лек тив но вен ча ње при ја ви -
ло се пет па ро ва: Пе тар Ба њаш
и Зден ка Пап; Алек сан дар Ве -
њац и Је ле на Ра чић; Дра гу тин
Ви то ми ров и Љу бој ка Илић;
Сте фан Ди ми тров и Ти ја на То -
ма и Адри јан Ка каш и Ја го да
Ми ло ва но вић.

Спон зо ри су нај мла ђем па -
ру – Сте фа ну Ди ми тро ву и Ти -
ја ни То ми – омо гу ћи ли пу то -
ва ња у Го лу бац, а пан че вач ки
са ло ни ле по те и цве ћа ре обез -
бе ди ли су вен ча ни це и би дер -
ма је ре за све мла ден це. Са ла
за вен ча ње „Це пе лин” по кло -
ни ла је мла ден ци ма ру чак и
тор ту.

Де вет на е сту „До ло вач ку
штру дли ја ду” фи нан сиј ски су

по др жа ли Град Пан че во, Се -
кре та ри јат за по љо при вре ду,
се ло и ру рал ни раз вој, По кра -
јин ски се кре та ри јат за по љо -
при вре ду, шу мар ство и во до -

тал но не до вољ но раз ви је ним
осо ба ма Пан че во, Ма ђар ско кул -
тур но-умет нич ко дру штво „Та -
ма ши Арон” из Вој ло ви це, ма -
ке дон ско удру же ње „Илин ден”
из Ја бу ке, Ак тив же на „Ду га” из
Ба ва ни шта, Ак тив же на „Нео -
лит” из Стар че ва, „Но во се љан -

ке” из Ба нат ског Но вог Се ла,
„Омољ чан ке” из Омо љи це, кре -
а тив на ра ди о ни ца „Ан ка и раз -
и гра на ву на” из Пан че ва, Ин -
ва ли ди ра да гра да Пан че ва и
Удру же ње ви на ра и ви но гра да -
ра „Све ти Три фун” из До ло ва. 

М. Марић

Удружење жена „Доловке”

Победнице 19. штрудлијаде

КУД „Банатски вез”

Мирослав Жужић Жуле

„Етно кутак” Качарево

Колективно венчање Чланице удружења
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Чла но ви Атлет ског клу ба Па -
но ни ја из на шег гра да би ли
су ве о ма ак тив ни то ком про -
те кла два ви кен да. Уче ство -
ва ли су на три ве ли ка так ми -
че ња, а што је нај ва жни је, са
сва ког су се вра ти ли оки ће -
ни ме да ља ма.

На „Лет њем ми тин гу при -
ја тељ ства”, ко ји је тра ди ци о -
нал но одр жан у Срем ској Ми -
тро ви ци, Ха на Ја ра маз је осво -
ји ла брон за но од лич је у тр ци
де вој чи ца на 300 ме та ра, у
кон ку рен ци ји атлет ских шко -
ла, а оства ри ла је и свој лич -
ни ре корд од 49,42 се кун де.

Већ на Отво ре ном пр вен ству
Бе о гра да за мла ђе пи о ни ре у
Бе о гра ду, на так ми че њу ко је је
одр жа но на ста ди о ну Вој не ака -
де ми је на Ба њи ци, Ана Дра го -
је вић је осво ји ла брон зу у тр ци
на 200 ме та ра, док је Ан ђе ла
Ки ћо вић у ба ца њу вор тек са,
иа ко је над ме та ње одр жа но по
ја ком ве тру, ус пе ла да за у зме
тре ће ме сто и осво ји но ву брон -
зу за Па но ни ју.

Нај бит није так ми че ње про -
шлог ви кен да је ипак би ло Пр -
вен ство Вој во ди не за мла ђе
пи о ни ре, ко је је одр жа но у
Срем ској Ми тро ви ци, где је у
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји Ана
Дра го је вић тре ћи пут по ста ла

пр вак на ше по кра ји не у тр ци
на 300 ме та ра и та ко оправ -
да ла оче ки ва ња у сво јој ди -
сци пли ни. Ан ђе ла Ки ћо вић
је на овом так ми че њу ушла у
фи на ле и за бе ле жи ла но ви
лич ни ре корд у ба ца њу вор -
тек са, ко ји са да из но си 37,31
ме тар, док је Ха на Ја ра маз у
тр ци на 600 м, са две го ди не
ста ри јим так ми чар ка ма, за у -

зе ла сед мо ме сто, а у над ме -
та њу с де вој чи ца ма свог го -
ди шта би ла је нај бо ља.

Так ми ча ре АК-а Па но ни ја
већ сле де ћег ви кен да оче ку -
ју но ва так ми чар ска ис ку ше -
ња – ква ли фи ка ци је за Куп
Ср би је.

На дру гом Су бо тич ком по -
лу ма ра то ну, ко ји је одр жан
2. сеп тем бра у гра ду на се ве -
ру Бач ке, од лич не ре зул та те
су оства ри ли и чла но ви Три -
а тлон клу ба Та миш.

Да ни ло Јо ва но вић је осво -
јио дру го ме сто у ап со лут ној
кон ку рен ци ји. Он је 21,1 ки -
ло ме тар ис тр чао у вре ме ну од
1:21,00, па се пла си рао од мах

иза пр ва ка др жа ве у овој ди -
сци пли ни Алек сан дра Аџи ћа.

На овој тр ци, ко ју од ли ку -
ју од лич на ста за, сјај ни во -
лон те ри и мно го пу бли ке ко -
ја пру жа по др шку тр ка чи ма,
ТК Та миш је пред ста вљао и
Мар јан Лу кић. Он је за у зео
де се то ме сто у ап со лут ној кон -
ку рен ци ји, ко ју је чи ни ло 416
тр ка ча.

Тре ћи три јумф 
по пу лар не „ди зел ке”

Сле ди дер би у Но вом
Са ду

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра нај -
при јат ни је су из не на ђе ње до -
са да шњег де ла шам пи о на та
Срп ске ли ге гру па „Вој во ди на”.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Го ран Мр ђа про шлог ви кен да
су оства ри ли и тре ћи уза стоп -
ни три јумф, па се по сле три
ко ла на ла зе на ли дер ском ме -
сту, с мак си мал них де вет бо -
до ва.

Пре ко 800 по кло ни ка нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све -
ту у на шем гра ду и око ли ни у
не де љу, 2. сеп тем бра, до че као
је ре но ви ран, уми вен и са да на
ре пре зен та тив ном ни воу те рен
на СЦ-у „Мла дост”, где се „Же -
ља” са стао с јед ним од глав них
фа во ри та за нај ви ши пла сман
– Омла дин цем из Но вих Ба но -
ва ца. Го сти су по ка за ли сна гу
и у овом ду е лу, али су овог пу -
та на и шли на спрем ног и так -
тич ки пот ко ва ног про тив ни ка.
Фуд ба ле ри пан че вач ке „ди зел -
ке” су све за ми сли свог ше фа
спро во ди ли у де ло. Игра ли су
му дро, хра бро, ни су ср ља ли...
Та ква игра је на кра ју до не ла и
вре дан ка пи тал оли чен у сва
три бо да: Же ле зни ча р–О мла -
ди нац 1:0 (0:0).

Го ран Мр ђа је по ве ре ње за
овај су срет по кло нио еки пи у
са ста ву: Или ја Ни ко лов ски,
Бор ко Ани чић, Вој кан Са рај -
лин, Бо жи дар Шо бат, Не ма ња
Це лин, Алек са Па вло вић, Лу -
ка Си мо но вић, Бо јан Трип ко -
вић, Ђор ђе Па вло вић, Мар ко
Ста ној ко вић и Ни ко ла Ра ди са -
вље вић, а при ли ку су до би ли и
Но вак Ша ли пу ро вић, Де јан Сав -
ков и Фи лип Чо ло вић.

До ма ћи су стр пљи во сте за -
ли обруч око го ла Омла дин ца,
а је ди ни по го дак ви ђен је у 70.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР ЗА СЕО НА ТРОН

ми ну ту. Ша ли пу ро вић је сјај -
ним шу тем са око 25 ме та ра
по го дио преч ку про тив нич ког
го ла, а од би је ну лоп ту је сјај но
при хва тио Ни ко ла Ра до са вље -
вић, па ју је удар цем гла вом
по слао на пра во ме сто – иза
ле ђа гол ма на еки пе из Но вих
Ба но ва ца.

– Би ла је ово же сто ка бит ка.
Мно го оштрих ду е ла, опа сне
игре, ле кар ских ин тер вен ци ја,
али и ле пих тре ну та ка. Тре нер
нас је сјај но при пре мио за овај
фуд бал ски рат и ми слим да
смо би ли бо љи баш за тај је дан
гол. Пу бли ка до ла зи у све ве -
ћем бро ју, али мо рам да ис -
так нем да до нас на те ре ну че -
сто сти жу и не га тив ни ко мен -
та ри с три би на, иа ко ми слим
да их ни смо за слу жи ли. Иде мо

СУ БО ТИЧ КИ ПО ЛУ МА РА ТОН

СРЕБРНИ ДА НИ ЛО 

НО ВИ УС ПЕ СИ АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА ПА НО НИ ЈА

АНА НАЈ БР ЖА У ВОЈ ВО ДИ НИ
да ље, че ка нас још јед но ве ли -
ко ис ку ше ње и ду ел с Ка бе лом
у Но вом Са ду. Не ће мо да кал -

ку ли ше мо, же ли мо по бе ду –
ре као је Ни ко ла Ра до са вље вић,
стре лац је ди ног го ла.

До бра вест за све на ви ја че
Же ле зни ча ра је сте по да так да
се у тим вра ћа Да ни ло Ко ва че -
вић, али за то у Но вом Са ду у
еки пи „ди зел ке” не ће би ти од -
лич ног уни вер зал ца Бо жи да ра
Шо ба та, ко ји је у ме чу про тив
Омла дин ца за ра дио цр ве ни
кар тон.

– Ве ро ват но ни ко ни је ни са -
њао да „Же ља” мо же да бу де
ли дер по сле три ко ла, али мо -
ја упра ва, игра чи и ја ве ро ва ли

смо у то. Омла ди нац је вр ло
ква ли те тан ри вал, али ми смо
у ду ел ушли с на ме ром да од и -

гра мо јед ну так ми чар ску утак -
ми цу и ус пе ли смо у то ме. Зна -
ли смо да ако дру га чи је уђе мо
у меч, не ће мо има ти ве ли ке
шан се. Наш клуб, по ред так -
ми чар ског де ла, на пре ду је и
ор га ни за ци о но у сва ком по гле -
ду, та ко да се на дам да ће мо у
на ред ном пе ри о ду оства ри ти
још бо ље ре зул та те – ис та као
је тре нер Же ле зни ча ра Го ран
Мр ђа.

Дер би у Но вом Са ду, про тив
до ма ћег Ка бе ла, „ди зел ка” игра
у не де љу, 9. сеп тем бра, од 10
са ти.

АК ТИВ НО СТИ АК-а ТА МИШ

СА ШКА И СА ЊА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈЕ

На пи о нир ском Пр вен ству
Вој во ди не у Срем ској Ми тро -
ви ци за па жен успех оства ри -
ли су и атле ти ча ри Та ми ша,
ко је је пред во дио тре нер Зо -
ран Ко цић.

У бр зом хо да њу на 600 м
Са шка Ра да нов је осво ји ла
ти ту лу шам пи о на Вој во ди не,
с ре зул та том од два ми ну та и
52 се кун де. Сте фан Ма рић,
иа ко чак три го ди не мла ђи
од сво јих ри ва ла, у тр ци на
800 м осво јио је брон за но од -
лич је, с вре ме ном од два ми -
ну та и 35 се кун ди. Иа ко су

оста ли без тро фе ја, за па же -
ни су би ли и: Ања Ма рић, Те -
о до ра Ду бо њац, Еми ли ја Је -
ле си је вић, Лај чи Штр каљ,
Зан ди Штр каљ и Са ња Ма -
рић.

На Отво ре ном пр вен ству Бе -
о гра да АК Та миш је та ко ђе
имао сво је пред став ни ке, а мо -
же се по хва ли ти и ме да љом с
тог зна чај ног над ме та ња.

Са ња Ма рић је три јум фо -
ва ла у тр ци на 600 м, с ре -
зул та том од 1:42,34, па је та -
ко од бра ни ла ти ту лу осво је -
ну и про шле го ди не.

КАРАТЕ КЛУБ ДИНАМО РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

ЈЕСЕН ПУНА ИЗАЗОВА

ОМОЉ ЧА НИ НИ ЖУ БО ДО ВЕ

Сво је вер не на ви ја че још јед ном су об ра до ва ли и фуд ба ле -

ри омо љич ке Мла до сти.

Тим ко ји пред во ди тре нер Бран ко Ђо кић про шлог ви кен -

да је на свом те ре ну са вла дао Бу дућ ност из Срп ске Цр ње с

1:0, а по го дак вре дан три бо да по сти гао је Ђу ка но вић у 48.

ми ну ту.

Омољ ча ни су тре нут но на тре ћем ме сту, са се дам бо до ва,

ко ли ко има ју и пр во пла си ра ни Рад нич ки и дру го пла си ра на

Ко за ра. У на ред ном ко лу Мла дост го сту је у Ки кин ди.

Утак ми ца ма че твр тог ко ла на ста вље на је тр ка и у Пр вој

ју жно ба нат ској ли ги. Стре ла је по ра же на у Влај ков цу с 3:2,

истим ре зул та том као и Ју го сла ви ја у Се ле у шу. Ка ча рев ци

су из гу би ли у Па вли шу са 2:0, а Сло га на свом те ре ну од

Пар ти за на из Га ја с 0:1. Част пан че вач ког фуд ба ла спа сли

су фуд ба ле ри Бор ца из Стар че ва, ко ји су у Из би шту три јум -

фо ва ли са 4:1.

Пе то ко ло би ће на про гра му сле де ћег ви кен да. У Стар че -

ву се са ста ју Бо рац и Сло га, у Ка ча ре ву Је дин ство и По лет,

а у Ја бу ци Ју го сла ви ја и Цр ве на зве зда. Стре ла ће у Ива но -

ву до че ка ти Вој во ди ну из Цре па је.

Све такмичарске селекције Ка-
рате клуба Динамо, као и ка-
рате школа, почеле су да раде
у сали ДТВ-а „Партизан” од 3.
септембра, по старом распо-
реду.

Млађи такмичари били су
активни и током лета, па су
учествовали на Светском купу
за младе у Умагу, Летњем кам-
пу перспективних спортиста
Војводине у Апатину, као и у
летњим камповима на Дивчи-
барама и на Тари.

Ова јесен ће бити посебно
значајна за сениорског репре-
зентативца Слободана Битеви-
ћа, који ће наступити на квали-
фикационим олимпијским тур-
нирима Премијер лиге у Бер-
лину и Токију, али и на Свет-
ском првенству у Мадриду.

Најмлађим такмичарима
предстоје наступи на Купу Вој-
водине и Србије и Школском
првенству Војводине, а јунио-
ри и кадети ће учествовати на
првенствима Балкана, Србије
и Војводине.

Од 1. септембра КК Динамо
врши упис нових чланова у ка-
рате школу, а све информаци-
је могу се добити на телефон
064/157-22-45.

Стране припремио

Александар
Живковић

1. ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 3 3 0 0 5:1 9

2. ДИ НА МО 1945 3 2 1 0 7:2 7

3. ХАЈ ДУК 1912 3 2 1 0 3:0 7

4. ВР ШАЦ 3 2 0 1 5:1 6

5. ОМЛА ДИ НАЦ 3 2 0 1 5:3 6

6. КА БЕЛ 3 2 0 1 6:6 6

7. БРАТ СТВО 3 2 0 1 6:6 6

8. РАД НИЧ КИ (З) 3 1 2 0 2:1 5

9. ДУ НАВ 3 1 1 1 1:1 4

10. ЦЕ МЕНТ 3 1 0 2 4:3 3

11. РАД НИЧ КИ (СМ) 3 1 0 2 5:5 3

12. ЧСК ПИ ВА РА 3 1 0 2 5:6 3

13. БАЧ КА 1901 3 1 0 2 2:4 3

14. МЛА ДОСТ 3 1 0 2 1:3 3

15. СР БО БРАН 3 0 2 1 1:3 2

16. БО РАЦ 3 0 1 2 3:6 1

17. Ц. ЗВЕ ЗДА 3 0 1 2 1:4 1

18. РАД НИЧ КИ (НП) 3 0 1 2 1:8 1

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”



Отво ре но Пр вен ство Вој во ди -
не у раг би ју 7 у кон ку рен ци ји
пе тли ћа, пи о ни ра и се ни о ра
одр жа но је 2. сеп тем бра у Стар -
че ву.

Нај пре су на те рен иза шли
нај мла ђи раг би сти и раг бист -
ки ње из ГРК-а Вр шац, БРК-а
Цр ве на зве зда и РК-а Бо рац.
По сле за ни мљи вих утак ми -
ца, ко је су од и гра не по дво -
кру жном си сте му, еки па бе о -
град ске Цр ве не зве зде осво -
ји ла је пр во ме сто, док су ма -
ли Стар чев ци би ли дру ги, а
Вр шча ни тре ћи.

По сле пе тли ћа те рен су за у -
зе ли пи о ни ри истих клу бо ва,
где је по сле же сто ких бор би
пр во ме сто осво јио до ма ћи Бо -
рац, сре бро је при па ло ти му из
Вр шца, а Цр ве на зве зда је би -
ла тре ћа.

– Пре за до во љан сам ре -
зул та том, ма да не би би ло
не за слу же но ни да је по бед -
нич ки тро феј при пао Вр -
шча ни ма – ре као је Игор
То ма шић из стар че вач ког
Бор ца. 

Вр ху нац про шло не дељ ног
раг би спек та кла био је тур нир
у олим пиј ској ди сци пли ни раг -
би 7 за се ни о ре, на ко ме су се
над ме та ли Вој во ди на из Но вог
Са да, Вр шац, бе о град ски Пар -
ти зан и до ма ћи Бо рац.

По сле вр ло из јед на че них и
не из ве сних утак ми ца, за хва љу -
ју ћи бо љој по ен-ра зли ци, пр во
ме сто је при па ло раг би сти ма
Пар ти за на. Ти ту лу ви це шам -
пи о на, са истим бро јем бо до ва

као и пр во пла си ра ни тим, осво -
ји ла је Вој во ди на, тре ћа је би -
ла еки па из Вр шца, а Бо рац се
пла си рао на че твр то ме сто.

– Бо ја ли смо се да ли ће мо
ус пе ти све ово да ор га ни зу је -
мо, али ен ту зи ја зам и љу бав
Стар че ва ца пре ма ја ја стој лоп -
ти још јед ном су по ка за ли да
за нас не ма не пре мо сти вих пре -
пре ка. РК Бо рац је у пре го во ри -
ма са чел ни ци ма РСС-а око ор -
га ни за ци је фи нал ног тур ни ра

Пр вен ства Ср би је за пе тли ће и
пи о ни ре, као и фи на ла Ку па
Ср би је за се ни о ре – ре као је
Ра ди вој Ћо сић, је дан од ор га -
ни за то ра и до ма ћи на овог тур -
ни ра.

Раг би је у Стар че ву одав но
пу стио ко ре ње. Не ка но ва сна -
га и љу бав пре ма овом спор ту
са да на нај бо љи на чин об ли -
ку ју но ве пу пољ ке на ко ји ма
ће се про ду жи ти тра ди ци ја игре
с ја ја стом лоп том.

СПОРТ
Петак, 7. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Одигране прве
контролне утакмице

Првенство стартује
6. октобра

Жен ски ру ко мет ни клуб Пан -
че во, ко ји се так ми чи у Су пер
Б ли ги, од не дав но је опет у пу -
ном по го ну. Шеф струч ног шта -
ба тог, све по пу лар ни јег спорт -
ског ко лек ти ва, Мар ко Кр стић,
про зив ку игра чи ца из вр шио је
13. ав гу ста, а тог да на су и зва -
нич но по че ле при пре ме за но -
ву так ми чар ску се зо ну, ко ја
стар ту је 6. ок то бра.

Све тла на Ни чев ски и ње не
са и гра чи це вред но тре ни ра ју,
два пу та днев но, а од и гра ле су
већ и три кон трол не утак ми це.
За ри ва ле су има ле еки пе из
Де бе ља че, Ин ђи је и Ста ре Па -
зо ве. До по чет ка тр ке за бо до -
ве од и гра ће још не ко ли ко при -
ја тељ ских ме че ва, а већ су за -
ка за не утак ми це за 15. и 22.
сеп тем бар, ка да ће у на шем
гра ду го сто ва ти Ин ђиј ке и Па -
зов чан ке, па ће им клуб са име -
ном на шег гра да уз вра ти ти го -
сто прим ство.

Оно што је за љу би те ље ру ко -
ме та у на шем гра ду и на ви ја че
ЖРК-а Пан че во по себ но ва жно,
је сте чи ње ни ца да је „ко стур”
еки пе из про шле се зо не са чу -
ван, а клуб су по ја ча ле и мла де
али пер спек тив не игра чи це, ко -
је тек тре ба да се до ка жу на ве -
ли кој ру ко мет ној сце ни. Из За -

РУ КО МЕ ТА ШИ ЦЕ ЖРК ПАН ЧЕ ВА ВРЕД НО ТРЕ НИ РА ЈУ

ДО БАР ПО САО У ПРЕ ЛА ЗНОМ РО КУ

је ча ра је сти гла Бог да на Си мо -
но вић, ко ја игра на по зи ци ји ле -
вог кри ла, а из Па зо ве је до шла
Ива на Цве ти но вић, ле ви бек. Ти -
ја на Ка и то вић, та ко ђе ле ви бек,
сти гла је из Ло зни це, а по сле
ду же па у зе на те рен се вра ћа и
Ма ри ја Ла за рев ски, гол ман.

– За до во љан сам ка ко де вој -
ке ра де на при пре ма ма, па са
оп ти ми змом иш че ку је мо по че -
так пр вен ства. Од ра ди ли смо
до бар по сао у пре ла зном ро ку.
До шле су нам до бре игра чи це,
а клуб ће и у на ред ној се зо ни

По сле из ван ред них оства ре ња
на до ма ћим так ми че њи ма чла -
но ви ша хов ске шко ле ШК-а
„Аље хин” из на шег гра да оства -
ри ли су за па же не успе хе и на
ме ђу на род ним над ме та њи ма
на та бли са 64 ма гич на по ља.

Нај мла ђи мај стор ски кан -
ди дат у Ср би ји Лу ка Ри стић
пред ста вљао је на шу зе мљу
на Пр вен ству Евро пе у кон -
ку рен ци ји ка де та, ко је је одр -
жа но у глав ном гра ду Ле то -
ни је, Ри ги. Је да на е сто го ди -
шњи Лу ка се као шам пи он
Ср би је успе шно над ме тао с
нај у спе шни јим мла дим ша -
хи сти ма с це лог Ста рог кон -
ти нен та. У де вет пар ти ја Лу -
ка је осво јио шест по е на и та -
ко се пла си рао на два на е сто
ме сто, али је по до дат ним
кри те ри ју ми ма на кра ју за у -
зео де вет на е сту по зи ци ју.

Та лен то ва ни Лу ка Ри стић
се са да при пре ма за но во ис -
ку ше ње – за уче шће на Свет -
ском пр вен ству, та ко ђе у кон -
ку рен ци ји ка де та.

ШК „Аље хин”, као је ди ни
наш клуб ко ји у сво јим ви три -
на ма има ме да љу са европ ског
шам пи о на та, по но си се ус пе -
си ма сво јих уче ни ка и с раз -
ло гом оче ку је но ве тро фе је с
ме ђу на род них так ми че ња.

ЕВРОП СКО НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ША ХИ СТА

ЛУ КА МЕ ЂУ ОДА БРА НИ МА

пред во ди ти оне нај и ску сни је:
Це ца Ни чев ски, Са ња Па вло -
вић и Ма ри ја Ми ли ће вић. Та -
ко ђе, ве о ма је ва жно што смо
ус пе ли да за др жи мо Не ве ну Ко -
јић и Ка та ри ну Шур ба то вић, па
уз на ше мла де ру ко ме та ши це,
ко је већ има ју не ко ли ко успе -
шних се зо на, има мо са свим со -
ли дан тим. Да не за бо ра вим и
то да смо пр вом ти му при кљу -
чи ли и три де вој ке из омла дин -
ског по го на, што је још је дан
по ка за тељ да се у на шем клу бу
до бро ра ди на свим ни во и ма.

Наш основ ни циљ у но вом шам -
пи о на ту сва ка ко ће би ти да за -
др жи мо ста тус су пер Б ли га ша,
али ако нам се ука же шан са за
не ки по вољ ни ји пла сман, сва -
ка ко ће мо је ис ко ри сти ти – ис -
та као је тре нер ЖРК-а Пан че во
Мар ко Кр стић.

Пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Су пер Б ли ги за ру ко ме та -
ши це стар ту је 6. ок то бра. Пан -
чев ке у пр вом ко лу го сту ју у
Вр ба су, а у дру гој рун ди шам -
пи о на та до че ку ју Сло гу из Пе -
тров ца на Мла ви.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

СТАР ЧЕ ВО – РАГ БИ БА СТИ ОН

На осмом ме мо ри јал ном тур -
ни ру „Иштван Са бо”, так ми -
че њу А-кла се ко је се бо ду је
за ранг-ли сту Сто но те ни ског
са ве за Ср би је, мно го успе ха
имао је и СТК Пан че во.

Над ме та ње у Чо ки оку пи ло
је ве ли ки број из ван ред них
игра ча из це ле зе мље, али и
ино стран ства, а нај мла ђа игра -
чи ца Сто но те ни ског клу ба
Пан че во, два на е сто го ди шња
Је ле на Сте фа но вић, по сти гла
је из ван ре дан ре зул тат пла -
сма ном на тре ће ме сто у ка -
те го ри ји мла ђих ка дет ки ња.

Она је би ла нај бо ље пла си -
ра на игра чи ца из Ср би је, јер
су пр во и дру го ме сто за у зе ле
сто но те ни сер ке из Ма ђар ске.
Та ко је већ на свом пр вом
уче шћу на нај ја чим тур ни ри -
ма Је ле на по сти гла ре зул тат

ко ји је свр ста ва у нај пер спек -
тив ни је мла ђе ка дет ки ње у
Ср би ји.

ТУРНИР У СТО НО М ТЕНИСУ

БРОН ЗА ЗА ЈЕ ЛЕ НУ СТЕ ФА НО ВИЋ

У Срем ској Ми тро ви ци је про -
шлог ви кен да одр жа но Пр вен -
ство Вој во ди не у га ђа њу из ма -
ло ка ли бар ске пу шке, у кон ку -
рен ци ји пи о ни ра, а тре нер Си -
ни ша Вељ ко вић је на ва тре ну
ли ни ју из вео и му шки и жен -
ски тим Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813”, ко ји су на -
сту пи ли у обе ди сци пли не – у
тро ста ву и у ле же ћем ста ву с
три де сет хи та ца.

Еки па пи о нир ки у са ста ву
Те о до ра Кон дић, Ива Ра ко -
њац и Ма ри на Ми ја то вић три -
јум фо ва ла је у обе ди сци пли -
не, док је тим пи о ни ра, ко ји
су чи ни ли Алек са Ра ко њац,

Алек са Ушље бр ка и Ог њен
Лу кић, био пр ви у тро ста ву, а
дру ги у ле же ћем ста ву.

Алек са Ра ко њац је у по је -
ди нач ној кон ку рен ци ји осво -
јио нај сјај ни је од лич је у тро -
ста ву са 242 кру га, а у ле же -
ћем ста ву по го дио је 265 кру -
го ва и за слу жио сре бр но од -
лич је. Те о до ра Кон дић је та -
ко ђе би ла нај у спе шни ја у тро -
ста ву (220 кру го ва), а у ле же -
ћем ста ву је за ра ди ла брон зу,
с по го ђе на 224 кру га. Иа ко је
би ла нај мла ђа так ми чар ка на
шам пи о на ту, Ива Ра ко њац је
би ла дру га у тро ста ву, а че -
твр та у ле же ћем ста ву.

ПАНЧЕВАЧКИ ПИОНИРИ СУПЕР-СТРЕЛЦИ

„ДРУ ЖИ НА” НАЈ БО ЉА У ПО КРА ЈИ НИ

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КАЈАКУ И КАНУУ

ВИЦЕШАМПИОНСКИ ДВОСЕД ПАНЧЕВА
На регатној стази Ада Циган-
лија у Београду прошлог ви-
кенда је одржано екипно и по-
јединачно Првенство Србије у
кајаку и кануу за све категори-
је. Такмичење је трајало чети-
ри дана – од четвртка, 30. ав-
густа, па до недеље, 2. септем-
бра. Преко 600 такмичара из
26 клубова из земље тркало се
на Ади Циганлији у четири ка-
тегорије, а ако је судити по
квалитету трка, слободно се
може рећи да је наше нацио-
нално надметање достигло и
светски ниво.

Добро припремљена стаза и
врхунска организација Кајака-
шког савеза Србије, као и сјај-
но утренирани такмичари до-
нели су овом такмичењу висок
квалитет. Посебну драж овом
шампионату дали су репрезен-

тативци Србије који су у про-
теклој деценији освојили нај-
виша одличја на европским и
светским такмичењима.

Кајак-кану клуб Панчево се
на овом престижном надмета-
њу представио са петнаест сво-
јих чланова, који су се такми-

чили у пионирској, кадетској,
јуниорској и сениорској кон-
куренцији.

Сви су дали свој максималан
допринос, а најбољи резултат
на најјачем домаћем такмиче-
њу остварили су Никола Кеље-
вић и Виктор Стаменковић. У
конкуренцији кадета у трци на
500 метара њих двојица су у
двоседу освојили титулу вице-
шампиона државе, док су у над-
метању на дупло дужој деони-
ци зарадили бронзано одличје.

Никола Кељевић је успешну
такмичарску сезону завршио
освајањем бронзане медаље у
трци кајака једноседа на дис-
танци од 500 м. На овај начин
кајакаши с Тамиша су заокру-
жили још једну годину у којој
су потврдили да заузимају сам
врх овог спорта у нашој земљи.
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Ог њен Бен дић,
сту дент:
– Идем с ро ди те љи ма
на мо ре у Еги пат, а
ка да се бу дем вра тио,
оста је ми још не ко
вре ме да се при пре -
мим за фа кул тет.

Или ја Теп шић,
гим на зи ја лац:
– Ле то сам про вео та -
ко што сам ра дио, а
ишао сам и на раз не
кам по ве и се ми на ре.

Ања 
Ми ло ше вић,
гим на зи јал ка:
– За ви кенд ћу ићи
на тур нир, по што
тре ни рам те нис.
Уве че ћу иза ћи с
дру штвом, да ис ко -
ри стим сло бод но
вре ме, јер је тек по -
че ла шко ла.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Мо ји
Про бле ми.

    Има их ра зних и стал но се по ја вљу ју.

    Ни је до бро ако се не ре ша ва ју и го ми ла ју.

    Ако се не тру диш да их по це паш и раз ба цаш.

    Од ве ли ких па пи ра пра ве се нај бо ље кон фе те.

    Про бле ми су рет ко кад оно ли ко ве ли ки ко ли ким ти се чи не.

    Су пер је осе ћај ка да их пре ва зи ђеш.

    Он да си на ко њу.

Дра ги
Не ва ља ка да си же дан и гла дан.

    А не умеш или, још го ре, не мо жеш да уто лиш жеђ и глад.

    За зна њем, за ду бо ким емо ци ја ма, за по зна ва њем и пли ва -

ња и ле те ња.

    Нај го ре је ка да не маш та кву жеђ и глад.

    Те шко да он да мо жеш се бе да во лиш, да се би бу деш драг.

    Би ти драг сам се би – то је им пе ра тив.

    Ако хо ћеш да жи виш, да те не ко дру ги до жи вља ва дра гим.

При ја те љи
Кад си ма ли, свет ти де лу је ве ли ко.

    И љу ди де лу ју ве ли ко.

    По што по ра стеш, схва тиш да ни свет, а по себ но љу ди ни су ве ли ки.

    Осим оних по себ них: кад од ра стеш, схва тиш ко ли ко си ма ло

лич них, при сних при ја те ља сте као.

    И то је са свим у ре ду.

    Ако при ја тељ ство га јиш.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Весна, Никола, Като, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Брање малина – сеоски туризам: лепо, здраво и
корисно. 

Ката Јовановски, Војвођански булевар 26/29

По здрав из ма ло хлад не ре ке Гли не, али ужи ван ци ја је
сва ка ко.

Ни ко ла Си мић, Вељ ка Вла хо ви ћа 22/24, Пан че во

Ни ко ла и дел фин, на од мо ру у Егип ту.
Ве сна Ви де нов, Бра ће Јо ва но ви ћ 33д, Пан че во


