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ЖИВ НУ ЛО ТР ЖИ ШТЕ НЕ КРЕТ НИ НА У ПАН ЧЕ ВУ

ЦЕ НЕ ЗА СВА ЧИ ЈИ ЏЕП

ОПРАШИВАЊЕ

Вред ност ста но ва од
10.000 евра за ста ри је и
ма ње, па до 100.000 евра
и ви ше за оне нај но ви је и
нај лук су зни је

У Пан че ву су, по сле пе ри о да стаг на ци -
је, ку по ви на и про да ја ста но ва жив ну -
ле. Тре нут но је ве ћа њи хо ва по ну да не -
го по тра жња, а це не се кре ћу од де се так
хи ља да евра, ко ли ко ко шта ју дво ри шни
и они ма њи на пе ри фе ри ји гра да, па до
100.000 евра и ви ше, ко ли ко тре ба из -
дво ји ти за нај но ви је и нај а трак тив ни је
ста но ве у но вим згра да ма.

Што се ти че ло ка ци ја, нај ве ће ин -
те ре со ва ње гра ђа на вла да за не крет -

Он је из ја вио и да је сла ба по ну да
ста но ва ко ји се на ла зе на ни жим спра -
то ви ма, а да се нај ви ше ну де они од
че твр тог спра та па на ви ше. Пре ма
ње го вим ре чи ма, куп ци нај ви ше тра -
же гар со ње ре или ма ње ста но ве, од
че тр де се так ква дра та, ко ји су у цен -
тру, а ве ли ко ин те ре со ва ње вла да и
за ста но ве на Те сли (око „Ави ва”),
Стре ли шту и Со да ри.

Бо ље је не го ра ни је
Пре ма ре чи ма Го ра на Ми ју шко ви ћа,
вла сни ка аген ци је „Кварт”, ку по про -
да ја ста но ва то ком ове и про шле го -
ди не у Пан че ву је мно го бо ља не го
што је би ла у прет ход ном пе ри о ду.

– Што се ти че це на, про сек је око
600 евра по ква дра ту у ста рим ста но -
ви ма. У но во град њи је ква драт ску пљи
за 200–300 евра, а на не ким ло ка ци ја -
ма је це на и ви ша. Што се ти че кре ди -
та ко је бан ке одо бра ва ју, они су по зи -
тив но ути ца ли на про да ју не крет ни на
и на по тра жњу. То је још је дан по ка за -
тељ да се тр жи ште не крет ни на опо ра -
вља по сле стаг на ци је. За ко је ло ка ци је
вла да нај ве ће ин те ре со ва ње? На пр -
вом ме сту је цен тар, а он да и зо на Те -
сле око „Авив пар ка”. До ста се тра же
и ста но ви на Ко те жу 1, Ко те жу 2 и на
Стре ли шту – ре као је Ми ју шко вић.

Он је по твр дио из ја ву свог ко ле ге
Гр би ћа да у Пан че ву вла да ве ли ко
ин те ре со ва ње за ста но ве у но вим згра -
да ма. Пре ма Ми ју шко ви ће вим ре чи -
ма, та кав тренд и да ље тра је, иа ко су
ти ста но ви мно го ску пљи од оних у
ста ро град њи.

– Ти ста но ви ви ше ко шта ју, али они
ко ји има ју па ра те шко одо ле ва ју, на
при мер, мо гућ но сти да да љин ским пу -
тем, пре ко мо бил них те ле фо на, спу -
шта ју ро лет не или укљу чу ју гре ја ње.
Осим то га, уко ли ко је ин ве сти тор ста на
у си сте му ПДВ-а, по сто ји мо гућ ност да
он бу де куп цу ста на вра ћен на зад. Има
до ста ку па ца ко ји ма је та мо гућ ност
при влач на – об ја снио је Ми ју шко вић.

М. Гли го рић

ни не у цен тру гра да и оне ко је се на -
ла зе бли зу „Авив пар ка”, а до бро се
про да ју и ста но ви на Стре ли шту.
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Мултијезички додатак – на македонском језику
Мултијазичен додаток – на македонски јазик » стране I-VIII

Да је тр го ви на не крет ни нама ве ћа
не го ра ни је, иа ко још увек ни је као у
нај бо љим вре ме ни ма, све до чи и по -
да так да се овим по слом у на шем гра -
ду тре нут но ле гал но ба ве вла сни ци
24 стам бе не аген ци је, а да, по ред њих,
има и оних ко ји то ра де на цр но.

Ве ли ко ин те ре со ва ње за но во град њу
Ра ден ко Гр бић из аген ци је „Пер фект”
из ја вио је да је ма ло оних ку па ца ко -
ји ку пу ју ста но ве за кеш.

– Што се ти че це на за ква драт стам -
бе ног про сто ра, оне су вр ло ша ро ли ке.
На при мер, на пе ри фе ри ји Пан че ва –
у Ули ци 7. ју ла, на Ја буч ком пу ту и у
на се љу Ми са – мо гу ће је на ћи ста но ве
у ко ји ма ква драт ко шта ис под 400 евра.
С дру ге стра не, у цен тру гра да, у згра -
да ма ко је су но во град ња, вред ност ква -
дра та је око 1.000 евра. Пре ма ин фор -
ма ци ја ма ко ји ма рас по ла жем, на вред -
ност ква дра та у Пан че ву у ве ли кој ме -
ри ути чу упра во ти но ви ста но ви. За
њи ма вла да ве ли ко ин те ре со ва ње, а за -
ни мљи во је да ве ћи ну њи хо ви ин ве -
сти то ри про да ју пре не го што су за вр -
ше ни, док су још у из град њи. То не чу -
ди ако се узме у об зир да се пра ве од
пр во кла сних ма те ри ја ла, да су на до -
брим ме сти ма, као и то да је у мно ги -
ма од њих мо гу ће упра вља ти кућ ним
уре ђа ји ма пре ко мо бил них те ле фо на
и ком пју те ра – ре као је Гр бић.
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Да се не „видимо 
у читуљи”...

Неко (из медијског света) недавно је сабрао да је у последњих месец

и по дана само на београдском асфалту у дванаест ватрених обрачу-

на главу изгубило седморо људи, док је један мање рањен. Шта рећи

– и једна је превише, а не седам.

Међутим, из свега дознатог може се претпоставити да жртве нај-

вероватније и нису толико невине, то јест да су иза себе оставиле

„светлу” прошлост, досијее на адекватном надлежном месту и бли-

ске везе с разним осведоченим „подземним” кумовима.

Како ствари стоје, биће да се размножило свакојаког (полу)света,

који је озбиљно закрчио престоничке улице; што ће рећи да им је

постало прилично „тесно”, па су с циљем изналажења адекватног

животног и „радног” простора појединци морали да повуку (зна се

већ шта) како би се неки други повукли (на неко „тише и мирније”

место).

Све то по сценографији и колориту неодољиво подсећа на једну

веома „живахну” епоху с поменутог београдског асфалта која се од-

вијала средином деведесетих година прошлог века, времена из којег

је настао чувени „културно-образовни” програм, нека врста претече

ријалитија, под називом „Видимо се у читуљи”. Филм је, поред пр-

вог таквог приказа у јавности те дотад потпуно маргинализоване

групације, имао и пророчанска дејства, ако се зна да је огромна ве-

ћина „глумаца”, то јест главних ликова, завршила по „препоруци” у

наслову. У преводу, читава плејада опаких момака отишла је у ле-

генду, јер су недуго затим по систему „хеклер” сви збрисани као по

команди. У преводу, иако никада није доказано, изгледало је као да

су систематично (боље рећи, системски) уклоњени. Вероватно зато

што су прерасли своје улоге...

Али то је тада било саставни део мејнстрима на улицама, док са-

да... па „малко” је дегутантно. Нарочито откад наш главни град по-

стаје све популарнија туристичка дестинација и бележи упадљив

раст прилива гостију, почев од оних отменијих из Европе, преко

„старих знанаца” из Турске, до нама драгих Кинеза и Индонежана.

Е па, и из тог разлога било би контрапродуктивно ако се прочује

да се ватрена стихија распламсава, а меци сумануто лете на све стра-

не. Тешко да би се неко, колико год му адреналин био добар другар,

одушевио да „српски сафари” (мисли се на раскалашан живот на

сплавовима и разним другим за то пригодним локацијама) надогра-

ди игрицом под називом „Избегавање рикошета”. Стога, требало би

да надлежни пожуре с „рашчишћавањем терена” и појачају све мо-

гуће безбедносне мере...

На срећу, тај „црвени талас” није се прелио преко Дунава и Тами-

ша (на рачунајући тек понеку ситуацију која, опет на срећу, није

имала трагичан исход), па можемо рећи да живимо у мирном и мир-

нодопски настројеном месту.

Ипак, свакако да нас се тиче атмосфера у престоници, с обзиром

на то да јој на разне начине гравитирамо. То важи и када је о тури-

зму реч, па поред самих житеља Београда (неретко сврну до неког

овдашњег ресторана), у Панчеву је све више и тамошњих гостију из

белог света, који су расположени да скокну и до нас, јер шта је за

њих тих двадесетак километара, а пут „широк и раван”.

Притом, није да немамо и шта да им покажемо. Посебно у јуну,

када су карневал, дани пива и још свашта друго...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

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.

И на кон што је „Панчевaц” већ у ав -
гу сту 1869. го ди не, три ме се ца по
осни ва њу, био из ло жен санк ци ја ма ре -
жи ма, то га, пред во ђе ног бун тов ним
и прав до љу би вим уред ни ком Јо ва ном
Па вло ви ћем, ни је осу је ти ло да на ста -
ви сво ју ми си ју. Та ко је ко ли ко у бро -
ју 21, или по след њем у осмом ме се цу
на ве де ног ле та го спод њег, овај од ва -
жни но ви нар отво рио још јед но ве о ма
ва жно и по тен ци јал но бол но пи та ње
за жи те ље овог гра да и ши ре око ли не.

Ра ди ло се о те ми ко ја се ти ца ла све
из ве сни јег уки да ња Ба нат ске вој не гра -
ни це, и то као по сле ди це из ме ње них
по ли тич ких окол но сти, а у скло пу то -
га и чу ве не ау стро-угар ске на год бе.

Елем, Па вло вић је био ау тор из у зет -
но за па љи вог тек ста ко ји је за у зео це лу

ТУ ЖНА СУД БИ НА ВОЈ НЕ ГРА НИ ЦЕ

жи ви, мо же би ти са мо сво ји на то га на -
ро да и ни ко га дру гог, а још ма ње је -
дан на род мо же би ти имо ви на дру гог
на ро да, осим где је роп ство у цве ту”.

У на став ку тек ста ис ти че се да „на -
род у Гра ни ци (углав ном, срп ски) хо -
ће сам о се би и бу ду ћој суд би ни сво -
јој, без ичи јег ути ца ја, на са бо ру
сво ме, да сло бод но и не за ви сно ре ша -
ва, као и да би знао и умео про на ћи
сре ства и на чи не ка ко да се Гра ни ца
пре о бра зи у др жав но-прав ном и

те му и истим по во дом де ци ди ра но од -
лу чи ло да се јед ном оштром пред став -
ком обра ти са мом ау стриј ском ца ру.

Ме ђу тим, исто риј ски след је, по зна -
то је, био та кав да ни шта од на ве де ног
ни је уро ди ло пло дом, већ је Ба нат ска
вој на гра ни ца нај пре исте го ди не де -
ми ли та ри зо ва на, по том и рас фор ми -
ра на, а та те ри то ри ја је ста вље на под
угар ску упра ву. Ипак, све је то по ја ча -
ва ло ре волт код ве ћин ског срп ског ста -
нов ни штва, чи ме је са мо под гре ја на
ње го ва те жња за оса мо ста ље њем и
при са је ди ње њем ма ти ци.

И на да ље је „Пан че вац” об ја вљи вао
ре дов не ру бри ке, као што су „Раз лич -
но сти”, „Те чај беч ке бер зе”, „До пи си”,
огла си или „Ред пло вид бе”, са чим у
ве зи је ин те ре сант но при ме ти ти да се
из Пан че ва, по ред обли жњег Бе о гра -
да, реч ним ко ри до ри ма пу то ва ло и за
Пе шту, Се ге дин, Си сак...

Ј. Фи ли по вић

гро фом Бај стом, пред у зе ла ко ра ке ко -
ји би до ве ли до ње ног опо рав ка.

У том све тлу је, при ме ћу је „Пан че -
вац”, ствар по ста вље на та ко да се учи -
ни све ка ко би билa за до во ље на два
„еле мен та” (ми сли се на Нем це и Ма -
ђа ре), док је тре ћи (Сло ве ни) пот пу -
но скрај нут. Но ту, ка ко је ре че но, не
тре ба пре ви ше кри ви ти Бај ста, већ са -
ме Сло ве не, због њи хо ве па сив но сти,
што је про у зро ко ва ло то да „на кон
што је про гу та на Вој во ди на, ред до ђе
на вој нич ку Гра ни цу”.

Ау тор је ту као из вор не прав де ви -
део те о ри је ко је из но се „Ма џа ри – да
је Гра ни ца део Угар ске” и на по ми ње
да „ми то ни ка да при зна ти не ће мо, јер
др жи мо да зе мља на ко јој је дан на род

ад ми ни стра тив ном по гле ду”. Али
од мах за тим се са жа ље њем апо стро -
фи ра ка ко „Ма џа ри ту по ли тич ну
ве ро и по свест ре ак ци јом нази ва ју”.

Не ко ли ко да на ка сни је је и Оп штин -
ско ве ће одр жа ло сед ни цу на ову го ру ћу

на слов ну стра ну ак ту ел ног бро ја и про -
те гао се на на ред ну. Он је из нео ста но -
ви ште да је Ау стриј ско цар ство (чи ји је
део та да би ло и Пан че во) већ ду же вре -
ме по ка зи ва ло еле мен те озбиљ них бо -
ле сти, па је вла да из Бе ча, пред во ђе на



Бо гат тро днев ни 
про грам на тр гу ко ји 
но си име на шег 
ве ли ка на

Ау то бу си АТП-а до 2
са та но ћу у свим
прав ци ма

У знак се ћа ња на Ђор ђа Вај -
фер та, на шег успе шног ин ду -
стри јал ца и не ка да шњег вла -
сни ка пан че вач ке пи ва ре, ко ји
је по ред оста лог био и пр ви гу -
вер нер На род не бан ке Ср би је,
пред сто је ћег ви кен да би ће че -
твр ти пут при ре ђе на ма ни фе -
ста ци ја „Да ни Вај фер та”.

Том при ли ком, из ме ђу 8. и
10. ју на, на тр гу ко ји но си име
ве ли ког су гра ђа ни на, пред ста -
ви ће се два де сет шест про из -
во ђа ча све тра же ни јег за нат -
ског или крафт пи ва, а исто -
вре ме но на им по зант ној би ни
би ће упри ли чен ве о ма бо гат
му зич ки про грам, ка да ће на -
сту пи ти и ре но ми ра ни са ста -
ви, по пут „Цр ве не ја бу ке” и
„Ле ген ди”.

Про грам ће прак тич но по че -
ти у пе так, 8. ју на, око 17 са ти,
ка да ће као и сва ког од три фе -
сти вал ска да на на штан до ви ма
у Ули ци Ни ко ле Те сле би ти
отво ре на про мо тив на про да ја
крафт пи ва. Не да ле ко ода тле,
у Ули ци Ни ко ле Ђур ко ви ћа, на -
ла зи ће се ме сто за де гу ста ци ју
га стро ном ских спе ци ја ли те та,
што ће чи ни ти са вр ше ну ком -
би на ци ју за љу би те ље хмељ ног
пе ну ша вог на пит ка и до брог за -
ло га ја. Исто вре ме но, на Тр гу
сло бо де од ви ја ће се про мо ци ја
ста рих за на та, а гра ђа ни ма ће
би ти до ступ на и во жња фи ја -
ке ри ма.

Што се пра те ћег кул тур но-
умет нич ког про гра ма ти че, он
ће, та ко ђе, по чи ња ти у исто

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

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др Љу -
би ца Ла зић из Кли нич ког
цен тра Ср би је. До вољ но је
ре ћи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу ура ди ти и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, а уско ро ће се у За -
во ду „Пан че вац” ра ди ти и
пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма -
ги стар кар ди о ло ги је са Ин -
сти ту та „Де ди ње”. Спе ци ја -
ли стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу -
ће је ура ди ти и спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ул тра звук
ср ца по це ни од 7.000 ди -
на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, а
уро ло шке ње гов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша
Та сић, док је за пре гле де
из обла сти ги не ко ло ги је за -
ду жен др Јо ван Ру дић из
ГАК „На род ни фронт”. Тре -
ба на по ме ну ти да су пре -

гле ди код др Не бој ше Та -
си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло -
шки пре глед ко шта 2.000
ди на ра, ул тра звуч ни уро -
ло шки пре глед ста је та ко -
ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта -
ју 3.600 ди на ра.

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

Од ма ја, сва ког рад ног
да на, у За во ду „Пан че вац”
мо гу ће је ура ди ти и ко лор
до плер пре гле де вра та, ру -
ку, но гу или аб до ми нал не
аор те, као и ул тра звуч не
пре гле де вра та и ме ких
тки ва. Ове пре гле де ис кљу -

чи во рад ним да ни ма оба -
вља др Не над Мар ги тин,
спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је,
шеф од се ка CT ди јаг но сти -
ке и за ме ник на чел ни ка
Слу жбе ра ди о ло шке ди јаг -
но сти ке у Оп штој бол ни ци
Пан че во.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би -
ти ре зул та те што пре. С тим
у ве зи, тре ба под се ти ти и
на то да се у За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр сте ле кар -
ских уве ре ња из да ју за мак -
си мал но два са та.

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

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ЧЕ ТВР ТИ „ДА НИ ВАЈ ФЕР ТА” ОД ПЕТ КА ДО НЕ ДЕ ЉЕ

ЗА НАТ СКО ПИ ВО УЗ „ЈА БУ КУ” И „ЛЕ ГЕН ДЕ”

У цен тру зби ва ња, на Тр гу
Ђор ђа Вај фер та, по ред про мо -
ци је за нат ског пи ва и хра не,
од 17 са ти би ће упри ли чен деч -
ји про грам „Вај фер то ви да ни у
ка ри ка ту ри”, то јест шко ла ка -
ри ка ту ре с Ни ко лом Дра га шем.
Као и про те клих да на, на ве -
ли кој би ни на сту па ће КУД-ови,
а од 19 са ти сви ра ће бенд „Qu-
art Core”, док ће од 20.30 там -
бу ра шки ор ке стар „Вај фер тов
бенд” на пра ви ти увер ти ру за
на ступ чу ве них „Ле ген ди”, ко -
је ће и спу сти ти за ве су на ово -
го ди шње „Да не Вај фер та”.

На по ме не ра ди, због ор га -
ни за ци је по ме ну те ма ни фе -
ста ци је, по је ди не окол не ули -
це би ће за тво ре не за са о бра -
ћај то ком тра ја ња фе сти ва ла,
а тих да на ће ау то бу си АТП-а
са о бра ћа ти но ћу до 2 са та ка
се ли ма, као и у прав цу Бе о -
гра да, и то у фре квен ци ји од
по ла са та.

Ј. Фи ли по вић

Петак, 8. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

вре ме. Та ко ће пр вог да на нај -
пре сво је крат ке при че чи та ти
На да Ма лек, уз ги тар ску прат -
њу су пру га Злат ка, на кон че га
ће се пред ста ви ти раз ли чи та
кул тур но-умет нич ких дру штва,
а око 19.30 на би ну ће се по пе -
ти ма ли ша ни из хо ра „Во кал
кидс”. Све ча но отва ра ње усле -
ди ће у 20.15, а по том ће на сту -
пи ти до ма ћи рок са став „Ре -
зер вни план”, што ће би ти од -
ли чан шла гворт за свир ку „Цр -
ве не ја бу ке”, пред во ђе не ле ген -
дар ним Же ром. Про грам ће,
као и свих дру гих ве че ри, по -
тра ја ти до 1 сат по сле по но ћи.

Но ви на у од но су на прет ход -
не фе сти ва ле је сте то што ће у
су бо ту, 9. ју на, од 14 са ти, у ба -
шти Ста ре пи ва ре би ти одр жа -
но так ми че ње у ку ва њу пи ва
под на зи вом „Home Brewery”.
Не што ка сни је гра ђа ни ма ће
би ти до ступ на из ло жба у Му -
зе ју ста ро вре мен ских мо то ци -
ка ла. У На род ном му зе ју у 17.30

по че ће ми ни-кон церт Ане Ма -
ри је на хар фи, а од мах за тим
ту ће би ти упри ли че но пре да -
ва ње о по ро ди ци Вај ферт, Цр -
кви Све те Ане, Уро шу Пре ди -
ћу и Ол ги Сме де ре вац, под на -
зи вом „При ло зи исто ри ји гра -
да Пан че ва”.

И тог да на од 17 са ти кре ну -
ће на би ни про грам кул тур но-
умет нич ких дру шта ва, а два са -
та ка сни је и рок ве че, ка да ће
је дан за дру гим сви ра ти са ста -
ви „Мо царт ку гле”, „Пе ри од”,
као и зве зде ве че ри: „Атом ско
скло ни ште три бјут бенд” и
„Как тус Џек”.

И на по слет ку, у не де љу, 10. ју -
на, од 17 са ти, про грам у На род -
ном му зе ју отво ри ће квар тет шко -
ле ги та ре „Ги тар та”, а сат ка сни -
је по че ће пре да ва ње „При ло зи
исто ри ји гра да Пан че ва”, на ко -
јем ће би ти ре чи о Све ти сла ву
Ка са пи но ви ћу, Ми хај лу Пу пи ну
и Ми хо ви лу Ми ха ље ви ћу.

ДРАМ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ У ШКО ЛИ 
„БРАТ СТВО –ЈЕ ДИН СТВО”

При ја ви те се за уче шће
до 13. ју на

Основ на шко ла „Брат ство –је -
дин ство” ор га ни зо ва ће на је -
сен, 29. и 30. но вем бра, ин тер -
кул ту рал ни драм ски фе сти вал
под на зи вом „Не ка ин тер кул -
ту рал ност бу де на ша ствар -
ност”. Циљ ове ма ни фе ста ци је
је не го ва ње драм ског ства ра -
ла штва у шко ла ма, као и под -
сти ца ње ме ђу соб ног про жи ма -
ња раз ли чи тих кул ту ра овог
под не бља.

Шко ла „Брат ство –је дин -
ство” по зи ва све на став ни -
ке основ них шко ла и кул -
тур не по сле ни ке кул тур но-
умет нич ких дру шта ва за ин -
те ре со ва не за драм ски и ин -
тер ак тив ни рад с де цом да
се при ја ве за уче шће на фе -
сти ва лу нај ка сни је до сре -
де, 13. ју на. При ја ве се мо -
гу  по сла ти на имејл: 

osbratstvo1@mts.rs, а све
до дат не ин фор ма ци је за ин -
те ре со ва ни мо гу до би ти пу -
тем не ког од сле де ћих бро -
је ва те ле фо на: 060/13-19-190,
060/68-52-825 или 063/212-
596.

Фе сти вал об у хва та раз ли -
чи те вр сте сцен ског из ра за
ко је у се би са др же драм ске
еле мен те: по зо ри шне пред -
ста ве, дра мле те и игро ка зе,
пле сне, му зич ко-сцен ске и
дру ге вр сте пер фор ман са –
са за јед нич ким за дат ком, а
то је кре а тив но пред ста вља -
ње ин тер кул ту рал них вред -
но сти.

Ма ни фе ста ци ју су фи нан си -
ра По кра јин ски се кре та ри јат
за обра зо ва ње, про пи се, упра -
ву и на ци о нал не ма њи не – на -
ци о нал не за јед ни це. Д. К.

На ста вља се ле па тра ди ци ја.
Сви они ко ји су уче ство ва ли на
рад ним ак ци ја ма у не ка да шњој
Ју го сла ви ји оку пи ће се 9. ју на
на ста ром ме сту – на Чар да ку у
Де ли блат ској пе шча ри.

Ово, че твр то оку пља ње ак -
ци ја ша про те ћи ће у ви ду обе -

ле жа ва ња два ју вред них ју би -
ле ја – 200 го ди на од по чет ка
ра до ва на за шти ти Де ли блат -

ске пе шча ре и че ти ри де це ни -
је од из град ње са мог на се ља
Чар дак.

Ор га ни за то ри по зи ва ју све
за ин те ре со ва не, као и оне ко ји
су ра ни јих го ди на уче ство ва -
ли у овој ак ци ји, да се оку пе и
у су бо ту, 9. ју на, на Чар да ку,

ка да ће би ти ор га ни зо ва но и
до бро вољ но да ва ње кр ви.

А. Ж.

АК ЦИ ЈА УСРН-а „ТА МИШ”

Лов сму ђа џи го ва њем
Удру же ње спорт ских ри бо ла -
ва ца и на у ти ча ра „Та миш” ор -
га ни зу је Отво ре но пр вен ство у
ло ву сму ђа џи го ва њем. Пла ни -
ра но је да се так ми че ње спро -
ве де кроз три кру га, а пр ви је
на про гра му у не де љу, 10. ју -
на. На ред на рун да је за ка за на
за 8. сеп тем бар, а за вр шни ца
је пла ни ра на за 11. но вем бар.

Уче сни ци ће ло ви ти сму ђа
на Ду на ву, а де сти на ци ја ће
би ти од ре ђе на не по сред но пре
по чет ка так ми че ња, ко је ће тра -
ја ти че ти ри са та. Пе ца ће се ис -
кљу чи во из ча ма ца, а скуп уче -

сни ка је за ка зан за 7 са ти код
про сто ри ја УСРН-а „Та миш”.
Ко ти за ци ја по так ми ча ру из -
но си 1.000 ди на ра, а при ја ве
се при ма ју до 9. ју на у 18 са ти.

Све ин фор ма ци је о овом ин -
те ре сант ном над ме та њу мо гу
се до би ти и пу тем те ле фо на
063/101-89-69 (Мла ден ка Ло -
за нов ски) и 060/510-76-55
(Бра ни слав Је ре мић), а за ин -
те ре со ва ни се та ко мо гу и при -
ја ви ти за уче шће. Про по зи ци је
так ми че ња ис так ну те су и на
огла сној та бли ис пред УСРН-а
„Та миш”. А. Ж.

У СУ БО ТУ, 9. ЈУ НА

Су срет ју го сло вен ских
ак ци ја ша
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ФОТО: ИЗ АРХИВЕ „ПАНЧЕВЦА”



те на у раз во ју „Ср це у Ја бу ци”,
ко ме је одо бре но 1.500.000 ди на -
ра за про је кат „На пра вом пу ту”. 

За ни мљи во је да је но вац на
овом кон кур су, у из но су од
1.984.191 ди на ра, до де љен и Ге -
рон то ло шком цен тру на Ко те -
жу 2 за про је кат „Опре ма ње про -
сто ра за ур гент ни сме штај од -
ра слих и ста рих ли ца у усло ви -
ма еле мен тар них не по го да”.
Под се ћа мо, над ле жни у Пан че -
ву су до са да у ви ше на вра та
упо зо ра ва ли на то да је на шем
гра ду нео п хо дан про стор за та -
кву на ме ну и очи глед но је да ће
тај про блем уско ро би ти ре шен.

О нов цу ко ји се до де љу је по
осно ву опор ту ни те та од лу чу је ко -
ми си ја ко ју фор ми ра Ми ни стар -
ство прав де. Кри те ри ју ми за рас -
по де лу су број ли ца ко ја ће има ти
ко ри сти од пред ло же них про је -
ка та, њи хов ква ли тет и до при нос
у оства ри ва њу јав ног ин те ре са.

Ва жно је и то да су они ко ји
до би ју но вац ду жни да га на -
мен ски тро ше и да омо гу ће пра -
ће ње ре а ли за ци је про је ка та ко -
ми си ји ко ју од ре ди Ми ни стар -
ство прав де. Сва ко ме ко ме је
до де љен но вац, од ре ђен је крај -
њи рок до ко га мо ра да за вр ши
про је кат. Ка да он ис тек не, оба -
ве зно је до ста ви ти Ми ни стар -
ству прав де пи са ни из ве штај о
то ме да је рад на про јек ту за вр -
шен, као и до ка зе о на мен ском
утро шку сред ста ва. Они ко ји не
за вр ше по сао на вре ме, мо ра ју
да вра те но вац Ми ни стар ству
прав де. М. Г.

нај ве ћој ме ри смо по ве ћа ва ли
бу џет, за то што су они по ка зи -
ва ли тренд ра ста. По рез на за -
ра де је оства рен ско ро мак си -
мал но у по ре ђе њу са оним што
је пла ни ра но, а ве ћи је у од но -
су на 2016. го ди ну за ско ро 25
од сто. Исто вре ме но, по рез на
до бит је, у ис тој ре ла ци ји, ве ћи
за 37 од сто!

Ла за ров об ја шња ва да су усту -
пље ни при хо ди сли ка кр во то -
ка при вре де АП Вој во ди не: сва -
ки тренд ра ста по ре за на до -
бит по ка за тељ је но вог за по -
шља ва ња, као и да су при вред -
ни су бјек ти до бро по сло ва ли.

Бу џет ли кви дан
По кра јин ски по сла ник же ли да
ис так не сле де ће:

– Ста ње јав ног ду га је 6,2
ми ли јар де ди на ра у 2017. По -
кра јин ска вла да је за те кла дуг
од пре ко де вет ми ли јар ди ди -
на ра. Има ли смо и ре фи нан -
си ра ње јед ног де ла ду га и са -
мим тим осло ба ђа ње знат ног
де ла фи нан сиј ских сред ста ва
узи ма њем но вог кре ди та, ка -
ко би смо по вољ ни јим ка ма -
та ма до шли у бо љу си ту а ци -
ју. Гра ђа ни и да ље от пла ћу ју
јав ни дуг ко ји је на стао због
кре ди та по диг ну тог за са на -
ци ју Раз вој не бан ке Вој во ди -
не, ко ја је „раз ви ла” по је дин -
це, а ни кад и ни је дан дру ги
гра ђа нин по кра ји не ни је имао
ко ри сти од ње. От пла ћи ва ће -
мо то још не ко ли ко го ди на –
об ја шња ва Ла за ров.

Ипак, он пот цр та ва да је
овај бу џет ли кви дан и да по -
сто ји про јек ци ја ра ста. Ту је и

на ја вље ни ре ба ланс бу џе та то -
ком овог ме се ца.

– Бу џет ће, пре ма не зва нич -
ним ин фор ма ци ја ма, по ра сти
за још ми ли јар ду и по ди на ра.
Ја ко је ва жно ре ћи за што је
Упра ва за ка пи тал на ула га ња
има ла ни зак про це нат ре а ли -
за ци је про је ка та и ви сок про -
це нат јав них на бав ки, што је
нај ви ше спо ри ла опо зи ци ја на
сед ни ци Скуп шти не АП Вој во -
ди не. Ра ди се о то ме да Упра ва
са да спро во ди и фи нан си ра за -
и ста ка пи тал не про јек те, по пут
ре кон струк ци је Ин тер ног оде -
ље ња Оп ште бол ни це Пан че во,
На род ног по зо ри шта у Су бо ти -
ци или згра де РТВ Вој во ди не у
Но вом Са ду. Њих је не мо гу ће
ре а ли зо ва ти то ком јед не ка лен -
дар ске го ди не, јер је нео п ход но
спро ве сти по сту пак ве ли ке јав -
не на бав ке и мо ра се ући у по -
сао, а фи нан си ра ње се вр ши ис -
кљу чи во по из ве де ним си ту а -
ци ја ма. Да кле, сред ства је су ре -
зер ви са на, али ни су ре а ли зо ва -
на, јер про је кат ни је го тов. Не -
ма ви ше аван сног фи нан си ра -
ња, као у пан че вач ким слу ча је -
ви ма ха ле у Ба гре ма ру или згра -
де За во да за јав но здра вље. Сви
ви ди мо ка ко ти објек ти са да из -
гле да ју и че му слу же: ни ка ко и
ни че му – ја сан је Ла за ров.

Ду пло бо љи ре зул та ти
Пре ма ње го вом ми шље њу, По -
кра јин ска вла да је, гле да ју ћи
ре ал не по ка за те ље, по ло жи ла
за вр шни ис пит у 2017. го ди ни
с нај бо љом оце ном.

На но ви нар ску до ско чи цу да
су све те по зи тив не ци фре охра -

Ал бан ци оп стру и ра ју пре го во ре и не же ле нор ма ли за ци ју
од но са с на ма и до го вор. Они то не ра де са ми, јер иза њих
сто је и у све му их по др жа ва ју Аме ри кан ци. Они хо ће Ср би ју
да при ти сну уза зид и да је на те ра ју да ка пи ту ли ра.

(По ли ти ко лог Је ле на Ву ко и чић у еми си ји „Но во ју тро”,
ТВ „Пинк”, 5. јун)

* * *
По во дом Свет ског да на за шти те жи вот не сре ди не, да нас је
ор га ни зо ва на ак ци ја чи шће ња при о ба ља Сав ског је зе ра, код
ушћа Топ чи дер ске ре ке у Чу ка рич ки ру ка вац, у ко јој су уче -
ство ва ли пред сед ни ца Вла де Ана Бр на бић, ми ни стри и пред -
став ни ци Гра да Бе о гра да. Бр на би ће ва је на ве ла да је Вла да и
на овај на чин же ле ла да по ка же гра ђа ни ма да чи сти ти ни је
сра мо та, да је то је дан вид па три о ти зма и да је ва жно да за
бу ду ће ге не ра ци је са чу ва мо што чи сти ју Ср би ју.

(Из из ве шта ја РТС-а, 5. јун)

* * *
Уко ли ко ма ке дон ски и грч ки пре ми јер, Зо ран За ев и Алек -
сис Ци прас, уско ро по стиг ну исто риј ски до го вор око но вог
име на на шег ју жног су се да, Бе о град ће се од мах на ћи на но -
вом уда ру за пад них си ла. Од на ше вла сти ће се тра жи ти да
што пре скло пи спо ра зум ко јим би се пред ви ђа ло да При -
шти на до би је сто ли цу у УН. Ре ше њем ви ше де це ниј ског спо -
ра Ско пља и Ати не Ма ке дон ци ће би ти на гра ђе ни до би ја њем
да ту ма за по че так пре го во ра са ЕУ и по зи вом да уђу у НА ТО,
а Бе о град ће се на ћи на до дат ним му ка ма у на по ри ма да по -
стиг не ком про ми сно ре ше ње с При шти ном.

(„По ли ти ка”, 5. јун)

* * *
„На Ибар ској ма ги стра ли, а ве ро ват но и на не ким дру гим ау -
то-пу те ви ма ха ра ла жни пре сре тач, лик во зи џип ’ау ди Q7’,
ре ги стар ске озна ке БГ-1187-ИВ. Ме ни је узео 40 евра на Ру -
шњу, а са знао сам да се ’ау ди’ во ди на фи зич ко ли це. Има
од лич ну ’при чу’ и не ку знач ку, по ли циј ске блин ке ре и си ре -
ну. Ја сам на сео, али не дај бо же да га ви дим опет.” Ова ко
гла си упо зо ре ње с „Феј сбу ка” јед ног гра ђа ни на ко ји је имао
ту не сре ћу да се на Ибар ској ма ги стра ли су срет не с ла жним
пре сре та чем. Ови са вре ме ни друм ски раз бој ни ци ха ра ју Ср -
би јом и пе ље ше во за че. Нај че шће опе ри шу на Ибар ској ма -
ги стра ли и не ким де о ни ца ма ау то-пу та, а ка зне углав ном
на пла ћу ју око 40 евра. Про блем с ла жним пре сре та чи ма по -
знат је др жав ним ор га ни ма и ве ли ки број та квих кри ми на -
ла ца је от кри вен и про це су и ран.

(„Ку рир”, 5. јун)

* * *
Нај ве ћи ру ски так си си стем да нас је сти гао у Ср би ју. Ај де
сад да ви дим про тест так си ста про тив Ру са.

(Не бој ша Кр стић, „Тви тер”, 5. јун)

* * *
На пред сто је ћем Свет ском пр вен ству у фуд ба лу Бра зил ће
нас рас ту ри ти, али ће мо би ти дру ги у гру пи са че ти ри бо да,
јед ним ви ше од Ко ста ри ке. Што се нас ти че, мо же.

(„Срп ски те ле граф” о прог но зи пла сма на ре пре зен та ци је
Ср би је на кла ди о ни чар ском ка на лу „Nick At”, 5. јун)
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КОНЦЕПТ

У ПО КРА ЈИН СКОЈ СКУП ШТИ НИ

ИЗ ВЕ ШТАЈ ЗА 2017. ГО ДИ НУ 
НА ЈА ВА БО ЉЕГ

Усту пље ни при хо ди
сли ка кр во то ка 
при вре де АП 
Вој во ди не

Упра ва са да 
спро во ди и 
фи нан си ра за и ста 
ка пи тал не про јек те

Пред сед ник од бо ра за бу џет и
фи нан си је Скуп шти не АП Вој -
во ди не, Пан че вац, Јо ван Ла за -
ров, нај бо љи је мо гу ћи са го -
вор ник на те ме из сфе ре про -
то ка нов ца ка да се ра ди о По -
кра ји ни. Овог пу та при ча ли
смо с њим о тек усво је ном фи -
нан сиј ском из ве шта ју за 2017,
на сед ни ци Скуп шти не АП Вој -
во ди не одр жа ној про шлог че -
тврт ка.

Ла за ров је, као и увек, био
екс пли ци тан.

У плу су 11 ми ли јар ди
За вр шни ра чун бу џе та с ње го -
вим из вр ше њем за прет ход ну
го ди ну јед на је од нај ва жни јих
еко ном ских та ча ка.

– На осно ву из вр ше ња бу -
џе та и за вр шног ра чу на из не -
тих пред по сла ни ке, По кра -
јин ска вла да по ла же ра чу не
шта је ра ди ла у прет ход ној го -
ди ни. Ако упо ре ди мо основ -
ни бу џет за 2016. го ди ну са
за вр шним про шло го ди шњим,
дру го по ме ну ти је ве ћи за 11
ми ли јар ди ди на ра. То је ја ко
ва жан пре сек, уз по моћ ког се
ви ди шта је но ва По кра јин ска
вла да до не ла, од но сно ка ко је
спро во ђе ње но вих јав них по -
ли ти ка ре зул ти ра ло. Оку пља -
ње око про је ка та, као јед на од
иде ја вла де Иго ра Ми ро ви ћа
из не тих у ње го вом екс по зеу,
до не ло је сле де ће: тран сфе ри
од дру гих ни воа вла сти по ве -
ћа ни су за око 2,8 ми ли јар ди
ди на ра; те ку ћи тран сфе ри су
ве ћи за ми ли јар ду и по, а ка -
пи тал ни за ми ли јар ду и три -
ста ми ли о на – на по ми ње Ла -
за ров.

Ка ко ка же, Ре пу блич ка вла -
да је са гле да ла по кра јин ске
про јек те ко ји су и од на ци о -
нал ног зна ча ја. Он до да је:

– Освр нуо бих се на усту пље -
не при хо де. То је део по ре за на
до бит, у из но су од 42,7 од сто,
као и део по ре за на за ра де, у
из но су од 18 од сто, ко ји по За -
ко ну о бу џет ском си сте му при -
па да ју АП Вој во ди ни. То ком
прет ход не го ди не ра ди ли смо
два ре ба лан са бу џе та и на осно -
ву тих усту пље них при хо да у

ПАН ЧЕ ВАЦ МА ЊЕ У ПАР ЛА МЕН ТУ

Су шец под нео остав ку

Жељ ко Су шец, пред сед ник
Град ског од бо ра СНС-а, ни је ви -
ше по сла ник у На род ној скуп -
шти ни РС, по што је под нео
остав ку на ту функ ци ју. У раз -
го во ру с њим чу ли смо, екс клу -
зив но, јер с дру гим ме ди ји ма
ни је же лео да ко му ни ци ра на
ту те му, за што је до то га до шло.

Су шец је нај пре ис та као:
– С об зи ром на то да је мо јој

ува же ној ко ле ги ни ци Сан дри
Бо жић, ко ја та ко ђе жи ви у Пан -
че ву, пре не ко ли ко ме се ци по -
твр ђен ман дат на род не по сла -
ни це у На род ној скуп шти ни
Ре пу бли ке Ср би је, а ка ко смо
и она и ја по ве ре ни ци Град -
ског од бо ра СНС-а у Пан че ву,
тре ба ло је да од лу чи мо ка ко
ће мо по де ли ти за ду же ња. Оби -
ман по сао у На род ној скуп -
шти ни РС, као и стра нач ки рад,
би ли су раз ло зи под но ше ња
мо је нео по зи ве остав ке. На род -
на по сла ни ца Сан дра Бо жић
ће на ста ви ти да за сту па ин те -
ре се Пан че ва и Пан че ва ца у
На род ној скуп шти ни РС, а ја
ћу се убу ду ће ак тив ни је ба ви -
ти стра нач ким ра дом Град ског

од бо ра СНС-а у Пан че ву и ра -
дом од бор нич ке гру пе СНС-а
у Скуп шти ни гра да, јер за не -
што ма ње од две го ди не сле де
ло кал ни, по кра јин ски и пар -
ла мен тар ни из бо ри, што из и -
ску је мно го ор га ни за ци о ног
стра нач ког ак ти ви зма.

Су шец је же лео да до да:
– Што се ти че про зив ки и

ко мен та ра од стра не оних ко -
ји не за слу жу ју да им се ни
име не по ме не у по ли ти ци, јер
у сво јој бо га тој по ли тич кој ка -
ри је ри за нај ве ћи успех има ју
пре ла зак из стран ке у стран ку,
не же лим да да јем би ло ка кав
ко мен тар, јер су они не бит ни
у по ли тич ком жи во ту овог гра -
да и др жа ве Ср би је и оста ће
упам ће ни са мо као тр гов ци
ман да ти ма и ни ка ко дру га чи -
је. Што би на род ре као, јед на
обич на по ли тич ка пра ши на ко -
ја ће по сле на ред них из бо ра
клу пу На род не скуп шти не РС
да за ме ни клу пом у пар ку, јер
Ср би ја за слу жу је да се та кви
од ма ра ју. Што се ви ше они од -
ма ра ју, Ср би ја ће ви ше на пре -
до ва ти.

бру ју ће и да би тре ба ло да нас
ра ду ју, али да се бо љи так не
ви ди у сва ко дне ви ци гра ђа на,
Ла за ров, као ди пло ми ра ни еко -
но ми ста, ка же:

– Ако се не што де це ни ја ма
мак си мал но ру и ни ра ло и уни -
шта ва ло, ако су сви при ва ти -
за ци о ни при хо ди по тро ше ни,
тј. рас про да то је све што су ге -
не ра ци је пре нас ства ра ле и
све је то по тро ше но ни у шта –
он да не мо же да се оче ку је да
стан дард гра ђа на ра сте пре ко
но ћи. Нео п ход но је пр во на -
пра ви ти бо љи при вред ни ам -
би јент од оног што је био, што
во ди здра вој еко но ми ји, па да
до ђе мо до то га да љу ди ра де.
Има мо чи ње ни цу да је са да у
од но су на пе ри од ка да је на
вла сти био не ко дру ги, сто па
не за по сле но сти 13 од сто и ни -
је ви ше 27. То су ду пло бо љи
ре зул та ти. И не мо же се пре -
не брег ну ти чи ње ни ца да су ово
чи ње ни це. Ово су ег закт ни по -
да ци. На рав но да гра ђа ни те -
шко жи ве с пла том од 30.000
ди на ра.

Ком ши је, про ла зни ке на ули -
ци за ни ма ка да ће се те жи вот -
не чи ње ни це про ме ни ти.

– С ра стом еко но ми је до -
ла зи и бо љи стан дард гра ђа -
на. Има мо на ја ве да ће у овој
го ди ни би ти по ве ћа ња пен зи -
ја и пла та у јав ном сек то ру.
Ре ал но ство ре ним фи нан сиј -
ским сред стви ма, мо же мо оче -
ки ва ти по сте пе но по бољ ша ње
и олак ша ње фи нан сиј ске сва -
ко дне ви це – по ен ти рао је Ла -
за ров.

РАС ПО ДЕ ЉЕ НА СРЕД СТВА ОД ОПОР ТУ НИ ТЕ ТА

Но вац од кри ми на ла до би ле ху ма ни тар не и
обра зов не уста но ве

Пет ху ма ни тар них и обра зов -
них уста но ва на те ри то ри ји
Пан че ва ових да на је до би ло
ве ћу су му нов ца од Ми ни стар -
ства прав де Ср би је за сво је про -
јек те. Та сред ства су по де ље на
по сле кон кур са за рас по де лу
па ра при ку пље них по осно ву
од ла га ња кри вич ног го ње ња,
тзв. опор ту ни те та.

Под тим пој мом се под ра зу -
ме ва мо гућ ност да по чи ни о ци
кри вич них де ла за ко ја је пред -
ви ђе на за твор ска ка зна у тра ја -
њу од три до пет го ди на, на пред -
лог ту жи о ца или свог адво ка та,
уме сто од ла ска у за твор пла те
од ре ђе ни из нос ко ји им од ре ди
ту жи ла штво. Уко ли ко не ма ју то -
ли ко нов ца, мо гу без на кна де да
ра де од ре ђе ни пе ри од у не кој
др жав ној со ци јал ној или ху ма -
ни тар ној уста но ви.

Опор ту ни тет од го ва ра ка ко су -
до ви ма, јер им омо гу ћа ва да бр зо

сма ње број пред ме та, та ко и окри -
вље ни ма, јер има ју мо гућ ност да
из бег ну су ђе ње за кри вич но де ло
ко је су по чи ни ли и упи си ва ње у
кри вич ну еви ден ци ју.

За хва љу ју ћи ово го ди шњим
упла та ма окри вље них, Ми ни -
стар ство прав де је при ку пи ло
укуп но 445 ми ли о на ди на ра.
Део тог нов ца, у из но су од
8.969.906 ди на ра, до де љен је
До му за ли ца са оште ће ним ви -
дом „Збри ња ва ње” у Пан че ву за
про је кат „Са на ци ја па ви љо на за
ли ца са оште ће ним ви дом”, као
и Основ ној шко ли „Ол га Пе -
тров” у Ба нат ском Бре стов цу за
про је кат „Пу ту ју ћа ср ца – од
Ср би је до Сло ве ни је”, у из но су
од 168.700 ди на ра.

Но вац од Ми ни стар ства прав -
де до би ли су и Дом за де цу „Спо -
ме нак” (1.218.220 ди на ра) за про -
је кат „Си гур но гре ја ње за деч ји
про стор”, као и Дом за ли ца оме -
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У про те кле две не де ље у Пан че ву су
по че ле две ве ли ке град ске ма ни фе -
ста ци је. Јед на од њих је Би је на ле деч -
јег умет нич ког из ра за БУ ДИ, а дру га
Би је на ле умет но сти Пан че ва. Ова два
фе сти ва ла тра ја ће до сре ди не ју на, а
ско ро сва ко днев но по се ти о ци мо гу
ви де ти раз не про гра ме и уче ство ва ти
у њи ма. Про шле не де ље је одр жа на и
ма ни фе ста ци ја „Да ни про та Ва се”, а
и че тр де сет сед ми „Екс те а тар фест”.
Да је ужи ва ње  у ле ту по че ло, по ка зу -
ју и ма ни фе ста ци је на отво ре ном ко -
је се одр жа ва ју сва ке го ди не по чет -
ком ју на. У че твр так, 7. ју на, по чи ње
Фе сти вал кла сич не му зи ке, а већ у
пе так кре ћу „Да ни Вај фер та”.

С об зи ром на то да су све ма ни фе -
ста ци је до ступ не свим за ин те ре со ва -
ним по се ти о ци ма и де ша ва ју се то -
ком ви кен да, пи та ли смо на ше су -
гра ђа не да ли ће по се ти ти не ки од
тих до га ђа ја и да ли и ина че пра те
град ске ма ни фе ста ци је.

СЛА ВИ ЦА МИ ТОВ СКИ, пен зи о нер ка:
– Ми смо ду го жи ве ли у Не мач кој,

па увек гле да мо шта се де ша ва ка ко
би смо ис ко ри сти ли при ли ку да не -
што по се ти мо. Че сто иде мо с дру -

штвом, а не ка да са мо су пруг и ја. С
об зи ром на то да смо ду го жи ве ли
ван Ср би је, ни смо баш са свим упу ће -
ни у то шта се ка да де ша ва, али ра до
од ла зи мо на та кве до га ђа је.

ЈА ДРАН КА СТУ ПАР, от прав ник 
во зо ва:

–  Би ла сам на кар не ва лу ви ше пу -
та. Нај че шће не идем, јер не ви дим
ин фор ма ци ју на вре ме или не успем
да се ор га ни зу јем, али кад год одем,
ужи вам, јер је све то ја ко опу шта ју ће.

ДРА ГАН ЈОВ ЧИЋ, пен зи о нер:
– Од ла зим на ма ни фе ста ци је. До -

бро је све што се ор га ни зу је да би се
на род ску пио. Че сто идем са сво јим
при ја те љем, ко ји је та ко ђе у пен зи ји.
Во ли мо да се про ше та мо и ви ди мо
ма ло дру га ре и ис при ча мо се.

СЛО БО ДАН БРЕ ШКИ, 
елек тро тех ни чар:

– У прин ци пу од ла зим кад сам сло -
бо дан, јер сам смен ски рад ник и обич -
но се по тре фи да ра дим ка да се де -
ша ва ју ве ли ке ма ни фе ста ци је. Ми -
слим да је див но да сва ки град има
не ка сво ја пре по зна тљи ва де ша ва ња.

То тре ба да по сто ји и да се не гу је.
Нај ви ше во лим кар не вал, али и „Да -
ни Вај фер та” су ле пи, јер је бо гат са -
др жај. Увек иде мо су пру га и ја за јед -
но, а он да ус пут срет не мо по зна ни ке
у гра ду.

ЂУР ЂИ НА ЈЕ ЛИ ЧИЋ, ин же њер
шу мар ства:

– По се ћу јем по вре ме но ма ни фе -
ста ци је, ка да имам вре ме на. Нај че -
шће су то „Да ни Вај фер та” и кар не -
вал. Знам от при ли ке ка да се шта де -
ша ва, али не ка да про пу сти мо град -
ско де ша ва ње јер ни смо ов де. Сле де -
ћег ви кен да ће мо би ти у гра ду, па
ће мо нај ве ро ват ни је оти ћи.

НИ КО ЛА ЕР ВА ЋА НИН, пен зи о нер:
– Не од ла зим баш че сто, али ми -

слим да је до бра ствар за гра ђа не
Пан че ва да иза ђу да се ма ло дру же,
да ви де шта се ну ди. Јед но став но, да
бу ду у то ку са зби ва њи ма у гра ду. Ја
сла би је од ла зим, иа ко имам вре ме -
на. Ми слим да је са да ма ло и ле њост
у пи та њу. Ви ше вре ме на про во дим
са уну ком у шет њи.

Ан ке ти ра ла Мир ја на 

Ма рић Ве лич ко вић

С. БРЕШКИД. ЈОВЧИЋ Ђ. ЈЕЛИЧИЋ Н. ЕРВАЋАНИН

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЋЕ ТЕ ПО СЕ ТИ ТИ НЕ КУ ОД ПРЕД СТО ЈЕ ЋИХ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА?

„Да ни Вај фер та” ме ђу оми ље ним де ша ва њи ма

Ј. СТУПАРС. МИТОВСКИ

ХРОНИКА

АК ТИВ НО СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА СЛО ВЕ НА ЦА „ЛО ГАР СКА ДО ЛИ НА”

ОТВО РЕ НЕ НО ВЕ МО ГУЋ НО СТИ

То ком ле та за члан ство је пла ни -
ран ту ри стич ки од ла зак у Сло ве ни ју
и по се та на да ле ко чу ве ној Ло гар ској
до ли ни, по ко јој је пан че вач ко удру -
же ње до би ло име. Усле ди ће и уче -
шће на ма ни фе ста ци ји „Лет њи одер”
у Ру ша ма код Ма ри бо ра, где ће Пан -
чев ци сло ве нач ког по ре кла пред ста -
ви ти на род не оби ча је и га стро но ми -
ју ју жног Ба на та. За је сен је пла ни -
ран бо гат и за ни мљив про грам, као
што су че твр ти га стро ном ски до га -
ђај „На ши сло ве нач ки спе ци ја ли те -
ти”, „Гла зар је ви да ни по е зи је” и „Да -
ни сло ве нач ког фил ма”. У ок то бру
се оче ку је и до ла зак ђа ка и на став -
ни ка из Пту ја, ко ји су збра ти мље ни
с не ко ли ко пан че вач ких основ них и
сред њих шко ла.

Рад Удру же ња по ма же Кан це ла ри -
ја за ди ја спо ру из Љу бља не, а не ке од
про је ка та по мо гли су и Град Пан че во
и На ци о нал ни са вет сло ве нач ке на -
ци о нал не ма њи не у Ср би ји. Тре ба ис -
та ћи и да је пре ма ми шље њу Кан це -
ла ри је за ди ја спо ру и Ам ба са де Ре пу -
бли ке Сло ве ни је у Ср би ји, пан че вач -
ко удру же ње Сло ве на ца, по сле бе о -
град ског и но во сад ског, нај ак тив ни је
од се дам на ест удру же ња, ко ли ко их
има у Ср би ји.

С. Трај ко вић

За вр шен те чај је зи ка

Уско ро пут у Сло ве ни ју

До де лом ди пло ма и ма лом све ча но -
шћу у ОШ „Ђу ра Јак шић”, 4. ју на,
успе шно је за вр шен дру ги те чај сло -
ве нач ког је зи ка са еле мен ти ма кул -
ту ре, ко ји је био ор га ни зо ван за чла -
но ве пан че вач ког Удру же ња Сло ве -
на ца „Ло гар ска до ли на”. Те чај је по -
чео 1. сеп тем бра про шле го ди не и
кроз ње га је про шло сед мо ро осно ва -
ца и три де се так чла но ва удру же ња.

Пре ма ре чи ма пре да ва ча др Ми ле -
не Спре мо, ин те ре со ва ње за по ха ђа -
ње те ча ја је и ове го ди не би ло ве ли ко
и по ла зни ци су по ка за ли за ви дан ни -
во зна ња, на ро чи то у обла сти по зна -
ва ња сло ве нач ке кул ту ре. По ред Пан -
че ва, где су пре да ва ња одр жа ва на у
по ме ну тој шко ли, те чај је пр ви пут
ор га ни зо ван и за чла но ве по дру жни -
це удру же ња у Ко ви ну, у ОШ „Ђу ра
Јак шић”.

Нај мла ђи по ла зни ци има ли су сво -
ју гру пу и про грам уче ња сло ве нач ког
је зи ка са еле мен ти ма кул ту ре ко ји је
био при ла го ђен њи хо вом уз ра сту. Има -
ли су и не ко ли ко при ли ка да про ве ре
сво је зна ње то ком школ ске го ди не,
ка да су пу то ва ли на деч је ма ни фе ста -
ци је у Ниш, Су бо ти цу, Зре ња нин, Ру -
му и Вр шац. При зна ње за нај бо љу ин -
тер пре та ци ју сло ве нач ке по е зи је до -
би ли су про шлог ви кен да на два на е -
стој ма ни фе ста ци ји „На ша сло вен ска
бе се да” у Зре ња ни ну. Те ча је ви у Пан -
че ву и Ко ви ну ор га ни зо ва ни су у са -
рад њи с Ми ни стар ством за про све ту
и обра зо ва ње Ре пу бли ке Сло ве ни је.

Јо сип Ве бер, пред сед ник Удру же ња
Сло ве на ца „Ло гар ска до ли на”, ка же

да ће до кра ја ју на би ти ре а ли зо ва но
још не ко ли ко про гра ма. У пе так, 8.
ју на, за чла но ве Удру же ња, у са рад њи
с пред став ни ци ма Ам ба са де Ре пу бли -
ке Сло ве ни је у Бе о гра ду, би ће при ре -
ђен тра ди ци о на лан „Кон зу лар ни дан”.
У Ко ви ну ће у су бо ту, 16. ју на, у Сред -
њој струч ној шко ли „Ва са Пе ла гић”
би ти одр жан га стро ном ски до га ђај
„На ши сло ве нач ки спе ци ја ли те ти”.
Два да на ка сни је у На род ном му зе ју
Пан че во би ће при ре ђен при го дан про -
грам, то ком ког ће би ти пред ста вље -
не при род не ле по те Сло ве ни је, кул -
тур на до стиг ну ћа и ту ри стич ке атрак -
ци је. Де ле га ци ја Удру же ња ће 20. ју -
на при су ство ва ти све ча ном при је му
по во дом Да на др жав но сти Ре пу бли ке
Сло ве ни је у Бе о гра ду.

НЕ БОЈ ША ГА ЈИЋ, ДИ РЕК ТОР АТП-а

По ја ча ће мо пре воз 
током викенда

У же љи да до при не се што ве ћој по -
се ће но сти ту ри стич ко-за бав не ма ни -
фе ста ци је „Да ни Вај фер та”, ко ја ће
би ти одр жа на у Пан че ву од 8. до 10.
ју на, АТП ће по ја ча ти пре воз до Бе о -
гра да и окол них ме ста.

– Пре по зна ју ћи зна чај тог до га ђа ја
за наш град, ми смо у са рад њи с Ту -
ри стич ком ор га ни за ци јом Пан че во
од лу чи ли да то ком три да на, ко ли ко
ће тра ја ти тај фе сти вал, сва ке ве че ри
у по ноћ, је дан сат, два са та и три са та
по сле по но ћи на ши ау то бу си пре во зе
го сте за Бе о град, до „Ду нав ста ни це”.
Ни смо за бо ра ви ли ни на ста нов ни ке
окол них ме ста, па ће ау то бу си то ком

„Да на Вај фер та” пре во зи ти и пут ни -
ке из Стар че ва, Омо љи це и Ба нат -
ског Бре стов ца сва ке но ћи у 1.30. У
исто вре ме с глав не ау то бу ске ста ни -
це у Пан че ву по ла зи ће и ау то бу си за
Ја бу ку, Гло гоњ и Опо во. Пра ти ће мо
ко ли ки ће би ти број пут ни ка и ако се
ис по ста ви да је ин те ре со ва ње за „Да -
не Вај фер та” ве ли ко, по ве ћа ће мо број
по ла за ка – из ја вио је Не бој ша Га јић,
ге не рал ни ди рек тор АТП-а.

Он је ис та као да ће на ши су гра ђа -
ни ко ји су пла ни ра ли да ове го ди не
ле ту ју на Цр но гор ском при мор ју и
овог ле та мо ћи да од 28. ју на оду до
та мо и да се вра те ди рект ном ау то бу -
ском ли ни јом од Пан че ва и глав не
ста ни це АТП-а. 

Пре ма Га ји ће вим ре чи ма, пут ни ке
ће до Цр но гор ског при мор ја (до Хер -
цег Но вог) во зи ти но ви ау то бу си цр -
но гор ског ау то-пре во зни ка ко ји је парт -
нер АТП-а. Це на кар те се не ће ме ња -
ти у од но су на про шлу го ди ну и из но -
си ће 4.300 ди на ра (по врат на кар та).

Ти ау то бу си ће кре та ти у 20 са ти из
Пан че ва и сти за ће до Цр но гор ског

при мор ја за 12-13 са ти, у за ви сно сти
од гу жве на цр но гор ско-срп ској гра -
ни ци. У по врат ку ће по ла зи ти из Хер -
цег Но вог у 18.10, а ва жно је на по ме -
ну ти да ће про ла зи ти и кроз Бу дву,
ода кле ће кре та ти у 19.20.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар ско пи та -
ње да ли је би ло не ми нов но по ску -
пље ње ка ра та за Бе о град, Не бој ша Га -
јић је об ја снио да је то пр во по ску -
пље ње по сле че ти ри и по го ди не. Ис -
та као је да је АТП био при ну ђен на
та кав ко рак због ин фла ци је и стал -
них по ску пље ња го ри ва.

Ди рек тор АТП-а је до дао да та фир -
ма ни је ме ња ла це не ме сеч них ка ра -

та да би сти му ли са ла на ше су гра ђа не
ко ји се сва ко днев но во зе ау то бу си ма
да их и да ље ку пу ју, као и по врат не
кар те. Њи хо ва це на ће се про ме ни ти
од 1. ју ла, али ће из но си ти ма ње од
5.000 (за за по сле не), а про це нат тог
по ску пље ња би ће ма њи од по ску пље -
ња по је ди нач них ка ра та.

На пи та ње о то ме да ли је за хва љу -
ју ћи ак ци ја ма ин спек циј ских слу жби
и Ко му нал не слу жбе сма њен ди вљи
пре воз, Га јић је ре као да не ло јал на
кон ку рен ци ја не угро жа ва АТП са мо
на ли ни ји Пан че во –Бе о град, већ и на
ли ни ја ма у прав цу ју жне ин ду стриј -
ске зо не.

С дру ге стра не, до дао је да су у
АТП-у све сни про бле ма ко ји по сто је
због ма лог бро ја град ских ин спек то -
ра ко ји се ба ве кон тро лом ди вљег пре -
во за и не мо гућ но сти да се због др -
жав них про пи са за по шља ва ју но ви.
Га јић је ре као и да ди вљи пре воз ни је
про блем ко ји је при су тан са мо у Пан -
че ву, већ и у це лој Ср би ји, па би тре -
ба ло да др жа ва до не се ме ре за ње го -
во су зби ја ње. М. Г.

МИ НИ СТАР СТВO ПРО СВЕ ТЕ ОДЛУЧИЛО

Ди рек тор ка 
„Деч је ра до сти” бахата?

До са да шња ди рек тор ка Пред школ -
ске уста но ве „Деч ја ра дост” Ру жи ца
Беч од 1. ју на ни је ви ше на тој функ -
ци ји. Раз ре ше на је на осно ву ре ше -
ња Ми ни стар ства про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја.

Ру жи ца Беч је во ди ла „Деч ју ра -
дост” од 22. фе бру а ра 2012. го ди не,
ка да је сту пи ла на ту ду жност за хва -
љу ју ћи гла со ви ма свих чла но ва
Управ ног од бо ра те пред школ ске
уста но ве и по ве ре њу ко је је до би ла
од оба син ди ка та у „Деч јој ра до сти”.

У из ја ва ма ко је је ових да на да ла
ме ди ји ма ре кла је да је ње на сме на
нео сно ва на и без раз ло жна, јер су до -

са да шње по сло ва ње „Деч је ра до сти”
по зи тив но оце ни ли Ми ни стар ство
про све те и Др жав на ре ви зор ска ин -
сти ту ци ја. 

Иако решење о смени директорке
није објављено на сајту Министарства
просвете, сигурно је да постоји неки
разлог због којег је разрешена пре
краја мандата. О разлозима њене
смене писаћемо у следећем броју
„Панчевца”.

Како незванично сазнајемо, за в.
д. директора „Деч је ра дости”
именована је Смиљана Голубовић, а
за њеног помоћника Бранка Томин.

М. Г.

СТИЖЕ КАРНЕВАЛ

Идемо на улице!
Интернационални карневал у Пан-
чеву ће бити одржан 15. и 16. јуна,
на више локација у граду, с разно-
врсним програмом. Отварање кар-
невалских свечаности традиционал-
но почиње предајом кључева града
маестру карневала, што симболич-
но означава да градом владају кар-
невалисти из целог света, добро
расположење и пријатељство. Кул-
минација догађаја је међународна
карневалска поворка кроз центар
Панчева, у суботу, 16. јуна, од 20
сати.

Интернационални карневал је ме-
ђународна манифестација од вели-
ког значаја за Републику Србију, ко-
ја представља различите културе и
карневалске традиције из целог све-
та. Као највећа улична манифеста-

ција и први међународни карневал
у Србији (од 2003) одржава се у ор-
ганизацији удружења „Пријатељи
Панчева”, под покровитељством Ми-
нистарства трговине, туризма и те-
лекомуникација Републике Србије,
Покрајинског секретаријата за при-
вреду и туризам АП Војводине и Гра-
да Панчева.

Ова манифестација је постала ту-
ристичка атракција с више од 100.000
посетилаца и са око 2.000 учесника
из многих земаља. Тиме је уцртала
Србију у европску мапу карневала, а
Панчево је члан Федерације европ-
ских карневалских градова од 2004.

Сви програми биће бесплатни за
посетиоце, а тачан редослед деша-
вања објавићемо следеће недеље.

С. Т.



По сле успе шних на сту па на град -
ској и ре ги о нал ној смо три фол -
кло ра деч ји ан сам бли Кул тур -
но-умет нич ког дру штва „Стан -
ко Па у но вић НИ С–РНП” оства -
ри ли су из у зет не ре зул та те на
пе де сет сед мом Му зич ком фе -
сти ва лу де це Вој во ди не, ко ји је
одр жан 3. ју на у Бач кој То по ли.

Деч ји ан самбл ни жих раз ре да
пред ста вио се срп ским игра ма
из Бач ке, у му зич ком аран жма -
ну про фесо ра Ми хај ла Јо ви ћа и
ко ре о гра фи ји Де ја на Три фу но ви -
ћа. Струч ни жи ри је оце нио из -
во ђе ње по ме ну те ко ре о гра фи је са

де ве де сет по е на и на гра дио ан -
самбл злат ном пла ке том.

Деч ји ан самбл ви ших раз -
ре да из вео је игре из До ње Ја -
се ни це, у му зич ком аран жма -
ну Со ри на Бо љан ца и ко ре о -
гра фи ји Де ја на Три фу но ви ћа.
Ан самбл је до био нај ви шу оце -
ну на фе сти ва лу (98,83 по е на)
и на гра ђен је злат ном пла ке -
том и спе ци јал ном на гра дом
за нај бо љи играч ки ан самбл. 

Овај ан самбл ће 9. ју на пред -
ста вља ти Вој во ди ну на ре пу -
блич ком фе сти ва лу, ко ји ће би -
ти одр жан у Ва ље ву.

Књи жев на ма ни фе ста ци ја
„Мај ски да ни књи ге” одр жа на
је од 28. ма ја до 2. ју на у Град -
ској би бли о те ци Пан че во. Ово -
го ди шњи про грам је осми шљен
у зна ку обе ле жа ва ња три ју зна -
чај них го ди шњи ца: сто го ди -
шњи це за вр шет ка Пр вог свет -
ског ра та и ства ра ња Ју го сла -
ви је, се дам де се то го ди шњи це
Ти то вог исто риј ског „не” Ста -
љи ну и свих до га ђа ја ко ји су
из тог раз ла за про ис те кли, те
пе де се то го ди шњи це сту дент -
ске по бу не.

Пр ве ве че ри ма ни фе ста ци -
је, у по не де љак, 28. ма ја, о зна -
чај ној еди ци ји по све ће ној Пр -
вом свет ском ра ту, ко ју са успе -
хом об ја вљу ју РТС и но во сад -
ски „Про ме теј”, го во ри ли су Зо -
ран Ко лун џи ја и Зо ран Ин ђић.
У окви ру истог про гра ма би ло
је ре чи и о нај но ви јем ро ма ну
Вла ди ми ра Пи шта ла, по све ће -
ном Иви Ан дри ћу, а све у кон -
тек сту ства ра ња Ју го сла ви је и
све га оно га шта нам је то ује -
ди ње ње до не ло и од у зе ло. Дру -
гог да на фе сти ва ла го во ри ло се
о „че тр де сет осмој”, Го лом ото -
ку и ути ца ју со вјет ске кул ту ре
на на шу јав ност у пр вим по -
сле рат ним го ди на ма. Пу бли ци

су о овим те ма ма го во ри ли Го -
ран Ми ло ра до вић, исто ри чар,
струч њак за тај пе ри од и те ме,
и филм ски ре ди тељ Го ран Мар -
ко вић, ко ји се Го лим ото ком
ба вио из умет нич ког угла. Тре -
ће ве че ри су уче ство ва ли Ми -
лош Ко вић, Вла ди слав Ба јац и
Му ха рем Ба здуљ, ко ји су раз -
ма тра ли ли це и на лич је по бу -
не као та кве и по ку ша ли да са -
гле да ју пут на шег дру штва од
по бе де у Пр вом свет ском ра ту

до „шест да на ју на” 1968. го ди -
не. У че твр так је пред ста вљен
ча со пис КУШ, са ин тер ак тив -
ном ра ди о ни цом. У пе так се пан -
че вач кој пу бли ци пред ста вио ак -
ту ел ни до бит ник НИН-ове на -
гра де Де јан Ата нац ко вић, са
сво јим де лом „Лу зи та ни ја”. По -
след њег да на, у су бо ту, 2. ју на,
о ан то ло ги ји са вре ме не срп ске
књи жев но сти на ма ђар ском је -
зи ку го во ри ли су уред ни ци и
при ре ђи ва чи Ро ланд Ор чшик

и Вла ди мир Ар се нић, ау то ри
Ма ри ја Па вло вић, Дра га на
Мла де но вић, Бо јан Ба бић, Вла -
ди мир Бу ла то вић и Ја сми на
То пић као мо де ра тор. На кон
то га при сут ни ма су пред ста -
вље не из да вач ка де лат ност
„Пар ти зан ске књи ге” и књи га
„24” Ма ри је Па вло вић, ко ја је
на пи са ла сво је вр сну по хва лу
не ре ду што оста вља мо за со -
бом уз по моћ тех но ло ги је. Про -
грам је кон ци пи рао књи жев -
ник Ву ле Жу рић.

У окви ру про гра ма за нај -
мла ђе чи та о це, а у са рад њи с
ма ни фе ста ци јом БУ ДИ (Би је -
на ле умет нич ког деч јег из ра -
за), про мо ви са не су књи ге „Ен -
ци кло пе ди ја пра и сто риј ских
жи во ти ња” Ду ша на Кр то ли це,
„Све је у ре ду” Ја смин ке Пе -
тро вић, „Чу де сна шу ма” Ка та -
ри не Ни ко лић и „За и стин ска
срп ска бај ка” Гор да не Вла јић,
а одр жа но је и не ко ли ко кре а -
тив них ра ди о ни ца.

Опа сност за свет пред ста -
вља убр за ни гу би так би о ди -
вер зи те та, што је у ве ли кој
ме ри по сле ди ца ви ше де це -
ниј ског ин тен зи ви ра ња по -
љо при вред не про из вод ње.
Уни шта ва ње ста ни шта, на -
сто ја ње да се по стиг не уни -
форм ност на свим ни во и -
ма, при ме на уских пло до -
ре да и пре ко мер на упо тре -
ба син те тич ких ђу бри ва и
пе сти ци да у по љо при вре ди
узро ко ва ли су гу би так би о -
ло шке ра зно ли ко сти у еко -
си сте ми ма. Та ко је од де ве -
де се тих го ди на про шлог ве -
ка до да нас из гу бље но око
75% ге не тич ке ра зно вр сно -
сти по љо при вред них усе ва
ши ром све та (EC, 2011).

Основ но пи та ње да на шњи -
це је ка ко да по љо при вре да
пре хра ни чо ве чан ство и по -
др жи одр жи вост за су тра.
Свет ска ко ми си ја за за шти -
ту жи вот не сре ди не и раз вој
још 1987. го ди не де фи ни са -
ла је одр жи ви раз вој као раз -
вој ко ји за до во ља ва по тре бе
са да шње ге не ра ци је, без до -
во ђе ња у пи та ње оп стан ка
бу ду ћих ге не ра ци ја. Ге не -
рал но узев ши, да на шња по -
љо при вред на прак са се не
би мо гла сма тра ти одр жи -
вом. Ин ду стриј ска по љо при -
вре да, као до ми нант на, под -
ра зу ме ва над ме та ње, кон -
тро лу об ра ди вих по вр ши на
и ка пи та ла, за ви сност од на -
у ке и тех но ло ги је, а енер ги -
ја ко ја је по кре ће је до бит.
При мар но она ни је за о ку -
пље на бри гом око ко ри шће -
ња ре сур са, ни у са да шњо -
сти ни у бу дућ но сти. С дру ге
стра не, тра ди ци о нал на по -
љо при вре да мо же се по сма -
тра ти као на чин жи во та,
окре нут ка за јед ни ци, де цен -
тра ли зо ва на је, са од су ством
спе ци ја ли за ци је и на гла ском
на лич ном зна њу и ло кал -
ним ве шти на ма. Та ко ђе, она
је рад но ин тен зив на, пре не -
го ин тен зив на по уло же ном
ка пи та лу и тех но ло ги ја ма,
ви ше је ра зно ли ка и усме -
ре на ка ло кал ном тр жи шту.
Ка ко су глав не вред но сти по -
љо при вре де у бу дућ но сти:
очу ва ње би о ди вер зи те та,
здра во зе мљи ште, со ци јал -
на прав да, у на до ла зе ћим
вре ме ни ма ин ду стриј ска по -
љо при вре да би ће при си ље -
на да усво ји не ке ме то де тра -
ди ци о нал не по љо при вре де.

Ор ган ска по љо при вре да
као кон тро ли са ни си стем про -
из вод ње хра не, са ин те гри -
са ним еко ло шким прин ци -
пи ма и ме то да ма тра ди ци о -
нал не по љо при вре де, пред -
ста вља до бро по ла зи ште. При -
ступ по љо при вре ди по ста је
хо ли стич ки, це ло вит си стем,
ко ји по но во уво ди по ве ћа ње
би о ди вер зи те та као нео п ход -
ну ме ру у по ве ћа њу про дук -
тив но сти и за шти те агро е ко -
си сте ма. За јед нич ка по љо -
при вред на по ли ти ка ЕУ од
2013. го ди не обе ле жи ла је
ор ган ску про из вод њу као мо -
дел одр жи ве по љо при вре де.
При ме ном ме то да ор ган ске
про из вод ње шти ти се и чу ва

би о ди вер зи тет: очу ва њем ло -
кал них по пу ла ци ја и ра са,
ау тох то них и одо ма ће них,
уво ђе њем ма ње за сту пље них
биљ них вр ста и ра са у про -
из вод њу, уво ђе њем ши рих
пло до ре да (по ве ћа ње би о ди -
вер зи те та у вре ме ну), при -
ме ном по кров них усе ва, здру -
жи ва њем усе ва, за сни ва њем
жи вих за штит них и цвет них
по ја се ва. Ме то де би о кон тро -
ле ко је се спро во де у ор ган -
ској по љо при вре ди у ве ли кој
ме ри се осла ња ју на ме ха ни -
зме ко ји су по сле ди ца ве ће
би о ло шке ра зно ли ко сти у
агро е ко си сте му. Ова кав при -
ступ зах те ва не пре кид но пла -
ни ра ње и ин тер ди сци пли нар -
ност. На га здин стви ма ко ја
се ба ве ор ган ском про из вод -
њом би ди вер зи тет је про сеч -
но ве ћи за око 35% у од но су
на кон вен ци о нал ну про из -
вод њу. Та кво схва та ње за шти -
те и уна пре ђе ња би о ди вер -
зи те та за ор ган ског про из во -
ђа ча пред ста вља ло ги чан и
еко ном ски оправ дан при ступ,
јер за по сле ди цу има и ди -
вер зи фи ка ци ју до би је них
про из во да. На тај на чин про -
из во ђач по ста је кон ку рент -
ни ји на тр жи шту, а са мим
тим и ви ше одр жив. Уво ђе -
њем агро е ко ло шких ме ра, у
ко је спа да и ор ган ска про из -
вод ња, у по љо при вред ну по -
ли ти ку јед не др жа ве, спро -
во ди се прак тич на при ме на
за шти те би о ди вер зи те та. У
Ре пу бли ци Ср би ји На ци о нал -
ни ак ци о ни план за раз вој
ор ган ске по љо при вре де
(2014–2019) ин те гри ше ор -
ган ску про из вод њу и за шти -
ту би о ди вер зи те та, а На ци о -
нал на ис тра жи вач ка аген да
за сек тор ор ган ске про из вод -
ње (2013) као јед ну од нај -
зна чај ни јих те ма ис ти че за -
шти ту и уна пре ђе ње би о ди -
вер зи те та. То ком ра да у обла -
сти ор ган ске про из вод ње у
Ин сти ту ту „Та миш” не ми нов -
но се до шло и до би о ди вер -
зи те та као те ме.

Та ко је и на ста ла иде ја о
одр жа ва њу ви ше днев не ма ни -
фе ста ци је „Отво ре ни да ни би -
о ди вер зи те та”, ко ја пу тем те -
мат ског на уч но струч ног ску па
„Ор ган ска про из вод ња и би о -
ди вер зи тет” на уч ној и струч -
ној јав но сти, по љо при вред ним
про из во ђа чи ма и гра ђан ству
ука зу је на зна чај за шти те и
очу ва ња по сто је ћег би о ди вер -
зи те та. Де мон стра ци о ним огле -
ди ма, пре да ва њи ма и пу тем
ра ди о ни ца, у при род ном окру -
же њу за шти ће них при род них
под руч ја, на га здин стви ма ма -
лих ор ган ских и тра ди ци о нал -
них про из во ђа ча, сва ке го ди -
не пред ста вља ју се раз ли чи ти
аспек ти ор ган ске про из вод ње
и би о ди вер зи те та. Ма ни фе ста -
ци ја је по кре ну та 2011. го ди -
не, а у ра ду до са да шњих шест
ску по ва уче ство ва ли су нај ре -
ле вант ни ји пре да ва чи из обла -
сти еко ло ги је, по љо при вре де,
би о ло ги је и дру гих. Сва ке го -
ди не се пу бли ку је збор ник ре -
фе ра та с на уч но струч ног ску -
па, под на сло вом „Ор ган ска
про из вод ња и би о ди вер зи тет”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 8. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ор ган ска про из вод ња
и би о ди вер зи тет

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ КА МЕР НЕ МУ ЗИ КЕ

ПО ЧИ ЊЕ ОСМИ „КЛА СИК ФЕСТ”
Три да на, че ти ри 
кон цер та

Улаз на све на сту пе
бес пла тан

Ме ђу на род ни фе сти вал кла -
сич не му зи ке „Кла сик фест”,
на ком ће уче ство ва ти еми -
нент ни со ли сти из Ср би је,
Фран цу ске, Сло ве ни је и Хо лан -
ди је, би ће одр жан од 7. до 10.
ју на у ор га ни за ци ји Кул тур ног
цен тра Пан че ва.

Фе сти вал ће би ти све ча но
отво рен у че твр так, 7. ју на, у
20 са ти, у Ри мо ка то лич кој цр -
кви Св. Кар ла Бо ро меј ског. На
ре пер то а ру ће би ти де ла Мо -
цар та, Кру се ла, Ро си ни ја и
Фран сеа, а на сту пи ће Ма ри ја
Шпен глер Мар ко вић и Ми ла -
дин Ба та ло вић (ви о ли не), Бо -
рис Бре зо вац (ви о ла), Ма ја Бог -
да но вић из Фран цу ске (че ло),
Сло бо дан Ге рић (кон тра бас),
Ми ле на Ли пов шек из Сло ве -

У пе ри о ду од 31. ма ја до 2. ју на
Ре ги о нал на при вред на ко мо ра
Ју жно ба нат ског управ ног окру -
га пред ста ви ла је на 12. ме ђу -
на род ном сај му у Су бо ти ци про -
је кат „Еко Та миш – но ви ту ри -
стич ки про из вод”, ко ји фи нан -
си ра ЕУ у окви ру Ин тер ре г–И ПА
про гра ма пре ко гра нич не са рад -
ње Ру му ни ја –Ср би ја.

У окви ру са јам ског на сту па
при ре ђе на је из ло жба фо то гра -
фи ја пти ца и пеј за жа на Та ми -
шу, ко је су на ста ле то ком ре а -
ли за ци је про јек та „Еко Та миш –
но ви ту ри стич ки про из вод”. По -
се ти о ци штан да су мо гли да по -
гле да ју и пре зен та ци ју про јек та,
као и про мо тив ни филм о овом
пре ко гра нич ном про гра му.

НА СТУП НА САЈ МУ У СУ БО ТИ ЦИ

Пред ста вљен про је кат „Еко Та миш”

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

ни је (фла у та), Ог њен По по вић
(кла ри нет), Бо штјан Ли пов шек
из Сло ве ни је (хор на) и Не над
Јан ко вић (фа гот).

Дру гог да на, у пе так, 8. ју на,
од 20 са ти, би ће при ре ђен кон -
церт под на зи вом „Сан лет ње
но ћи” у Све то сав ском до му, где
ће пу бли ка чу ти ком по зи ци је

Мо цар та и Бар тол ди ја. Те ве -
че ри на сту пи ће Ми ле на Ли -
пов шек из Сло ве ни је (фла у та),
Christopher Bouwman из Хо -
лан ди је (обоа), Бо јан Пе шић
(обоа), Ог њен По по вић и Ми -
ха и ло Са мо ран (кла ри не ти),
Бо штјан Ли пов шек из Сло ве -
ни је и Ви шња Јо вић (хор не),

Не над Јан ко вић и Не ма ња Ми -
ха и ло вић (фа го ти) и Сло бо дан
Ге рић (кон тра бас).

У су бо ту, 9. ју на, у 20 са ти,
на кон цер ту под на зи вом „Са -
мо за ро ман тич не” би ће из ве -
де на де ла Бе то ве на, Шу ма на,
Чај ков ског и Брам са. На сту пи -
ће Ма ја Бог да но вић из Фран -
цу ске (че ло), Ли ди ја Би зјак из
Фран цу ске (кла вир) и Ог њен
По по вић. Као и сва ке го ди не
до са да, фе сти вал ће би ти за -
тво рен му зи ком из фил мо ва
ко ју ће од сви ра ти ан самбл Бал -
кан ске ка мер не ака де ми је, ко -
јим ће ди ри го ва ти Алек сан дар
Ко јић.

Циљ фе сти ва ла је афир ма -
ци ја ка мер не му зи ке и про фе -
си о нал но из во ђе ње му зи ке ви -
со ке умет нич ке вред но сти, као
и еду ка ци ја мла дих кроз укљу -
чи ва ње у свет му зи ке.

Фе сти вал се одр жа ва под по -
кро ви тељ ством Ми ни стар ства
кул ту ре и ин фор ми са ња Ср би -
је и Гра да Пан че ва.

КЊИ ЖЕВ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Мај ски да ни књи ге

МУ ЗИЧ КИ ФЕ СТИ ВАЛ ДЕ ЦЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Два зла та за деч је ан сам бле
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Се ко ја го ди на бро јот на
жи те ли те во Ср би ја се 
на ма лу ва за три е сет до
че ти ри е сет ил ја ди жи те ли

Са мо осум про цен ти од
мај ки те се од лу чу ва ат за
тре то де те

Др жа ва та до не се од лу ка
за зна чи тел но зго ле му ва ње
на ро ди тел ски от до да ток

За ед на зе мја не ма по ва жно пра ша -
ње од по пу ла ци о на та по ли ти ка.
Меѓутоа, Ре пу бли ка Ср би ја не мо же
со тоа да се по фа ли. Оваа кон ста та -
ци ја не е слу чај на, ту ку ба зи ра на
мно гу бр ој ни по ка за те ли кои илу -
стра тив но и увер ли во го во рат де ка
по сто ја но се за бе ле жу ва опаѓање на
на та ли те тот. Гле да но се то ова низ
при зма на ста ти стич ки от ја зик на -
ку со би из гле да ло ва ка: во Ср би ја
се која го ди на бро јот на жи те ли те се
на ма лу ва за око лу три е сет до че ти -
ри е сет ил ја ди луѓе, а стап ка та на
мор та ли те тот ја над ми ну ва стап ка -
та на на та ли те тот. Про сеч на ста -
рост на жи те ли те е 44 го ди ни и тоа
не вбро ју ва во зе мји те со ста ро на -
се ле ние. За жал во из ми на ти те не -
кол ку де це нии и Пан че во ста рее.
Ва кво то де мо граф ско дви же ње ќе
има се ри о зни по сле ди ци. Се про це -
ну ва де ка до кра јот на 21 век ќе се
на ма ли бро јот на жи те ли те во Ср -
би ја, при бли жно за 39 про цен ти.

Од ре де ни кам па њи и дру ги при -
зву ци не да доа зна ча јен при до нес за
ре гу ли ра ње на де мо гра фи ја та. По се
из гле да до по до бри ре зул та ти мо же
да се дој де со по го ле ма за кон ска ре -
гу ла ти ва, што усло ви и до не су ва ње
на нов за кон за се меј ство со по го -
лем на та ли тет и ис ти от ќе се при ме -
ну ба од пр ви ју ли.

Пред се усло ви
Се прев зе ма ат низ мер ки кои се ја -

сно вр за ни за пла ни ра ње на семјство -

KАКО ДА СЕ НОР МА ЛИ ЗИ РА ПО ПУ ЛА ЦИ ЈА ТА?

ОП ТИ МАЛ НО СЕ МЕЈ СТВО – ТРИ ДЕ ЦА

то, а во ед но се пре ци зи ра ни со за ко -
нот. Ед на од нив е да се вли јае на же ни -
те во по го лем про цент да се од лу чат да
ро дат тре то де те. Ана ли ти ча ри те ука -
жу ва ат де ка са мо осум от сто мај ки се
од лу чу ва ат за тре то де те, а за зна чи тел -
но зго ле му ва ње на бро јот на жи те ли
по треб но е тој про цент да се зго ле ми
за по веќе од 40 от сто. Во тек е и об ра -
бот ка на по да то ци за де мо граф ска та
сли ка на Ср би ја во из ми на та та го ди на.

Др жа ва та нео дам на до не се и од -
лу ка за зна чи тел но згле му ва ње на
ро ди тел ски до да ток со цел да се зго -
ле ми на та ли те тот. За пр во ро ден че
се пред ви де ни 100.000 ди на ри, а
пра во на овој из нос ќе има ат де ца
ро де ни од пр ви ју ли го ди на ва. За
вто ро де те се пла ни ра ни по де сет
ил ја ди ди на ри ме сеч но (во тек на
две го ди ни), а за тре то 12.000 ди на -
ри ме сеч но, во тек на де сет го ди ни.
За че твр то де те ро ди те ли те ќе има ат
пра во на па рич на по мош за де ца ро -
де ни пред 25 де кем ври 2017 го ди на.
Вкуп на та по мош за че твр та при но ва
е во из нос од 18.000 евра.

со иста цел – да се нор ма ли зи ра по -
пу ла ци ја та, ве ли Ми ро сла ва Пу -
шкаш, ви ша ме ди цин ска се стра, ко -
ја пол ни 35 го ди ни ра бо те ла во Ја -
бу ка, ка ко глав на па тро на жна се -
стра. 

Во оваа се ло со го ди ни е во де на
та ка на ре че на „пла ва кни га“, ко ја со -
др жи точ ни по да то ци за нај мла ди те
Ја бу ча ни.

По се ри о зна кон тро ла
Мај ка на че ти ри во зра сни де ца,

ко ја са ка ше да оста не ано ним на,
на ве де не кол ку бит ни при чи ни по -
ра ди кои мла ди те го од ла га ат по -
том ство то. По крај оста на то то мла -
ди те  брач ни па ро ви се без ра бо та
и со не ре ше но стам бе но пра ша ње,
ба ра ат ра бо та во стран ство или ве-
ќе се оти де ни во бел свет. Бре ме ни -
те же ни не рет ко до би ва ат от каз.
При ват ни те ком па нии не се бла го -
на кло не ти кон ра бот нич ки со ма ли
де ца, по ра ди бо ле ду ва ња не от су -
ству ва ат од ра бо та. Во не кои зе мји,
ка ко на при мер во Швед ска, бре ме -
ни те же ни не ма ат при чи на да се
пла шат де ка ќе оста нат без ра бо та
ако за тоа до знае ра бо то да ве цот,
на про тив, ра бот но то ме сто им е за -
га ран ти ра но, ве ли на ша та со го -
вор нич ка.

Со цел да се пот тик не раѓање то,
по треб но е да се за шти тат бре ме ни -
те же ни и мај ки те со ма ли де ца од
дис кри ми на ци ја на ра бо та, би деј ки
тоа не е до зво ли во. Со за ко нот за
ра бо та е пре ци зи ра но се до де ка де -
ца та не на пол нат три го ди ни, мај ка
има пра во да ра бо ти са мо во пр ва
сме на. Мај ки на де ца до три го ди -
шна во зраст мо жат  да ба ра ат од ра -
бо то да ве цот да ра бо тат од до ма, по -
вре ме ни и при вре ме ни ра бо ти, кои
ќе му од го ва ра ат на ра бо то да ве цот.
Се то то е ре гу ли ра но со За ко нот.
Да де ни се и по го ле ми овла сту ва ња
на ин спек циј ски те слу жби. Нај а ве -
ни се и по до бри усло ви за сме сту ва -
ње на де ца та во гра дин ки те. Кол ку
ќе до при не сат овие мер ки да се по -
пра ви по пу ла ци о на та по ли ти ка ос-
та ну ва да се ви ди.

Се оче ку ва за кон ски те ре гу ла ти ви
да вли ја ат и на изед на чу ва ње на
пра ва та на же ни те кои не се во по -
сто јан ра бо тен од нос, со оние кои
има ат по сто ја на ра бо та. Раз бир ли -
во, си те овие, а и дру ги мер ки не мо -
жат са ми да ги ре шат  про бле ми те
вр за ни за пла ни ра ње то на се меј -
ство то. Те шко е да се оче ку ва брач -
ни те двој ки без ра бот но ме сто и не -
ре ше но стам бе но пра ша ње, а тоа
зна чи и без ег зи сте ни ци ја, да пла ни -
рат по том ство.

-Се кој вид на оп ште стве на гри жа
за де ца та ќе би де од ко рист и на ро -
ди те ли те и на де ца та. Ја бу чан ки не -
ко гаш раѓаа 150 до 170 де ца го ди -
шно. Од пред две де це нии таа број ка
е све де на на 40 до 50 но во ро ден чи ња
го ди шно. Основ но то учи ли ште „Го -
це Дел чев“ има ше по че ти ри до пет
од де ле ни ја пр ва чи ња, а се га две до
три. Слич на е со стој ба та и во дру ги
се ла и гра до ви. По ра ди тоа не кои
ло кал ни са мо у пра ви на мла ди те со -
пру жни ци со де ца до пол ни тел но
по ма га ат. Си те мер ки се прев зе ма ат



На со ста но кот со 
ми ни сте рот за 
ди ја спо ра Ед монд
Аде ми и пе е сет ми на
пред став ни ци на 
Ма ке дон ци те во 
Ср би ја, во 
по веќеча сов ни те 
раз го во ри, е 
кон ста ти ра но де ка
по стои го ле ма 
по де ле ност и де ка
тре ба да се пре ки не
со кав ги те 

Ма ке до ни ја ќе ве 
по др жи до ко лу 
по ка же те сло га, 
по ра ча Аде ми

Ед монд Аде ми, ми ни сте рот
за ди ја спо ра во Вла да та на Ре -
пу бли ка Ма ке до ни ја, во при -
дру жба на Ва сил Гр ков,  в. д.
ам ба са до рот на Ре пу бли ка
Ма ке до ни ја во Ср би ја, со
свои со ра бот ни ци, на 21 мај
во Бел град, оства ри ја сред ба
со пе е сет ми на Ма ке дон ци во
Ср би ја.  На со ста но кот при -
су ству ваа пред став ни ци од
На ци о нал ни от со вет на ма ке -
дон ско то мал цин ство, на три -
те пар тии, ка ко и пре став ни -
ци на зду же ни ја та и ин фор -
ма тив ни те гла си ла на ма ке -
дон ски ја зик.

Ова е прв „прав со ста нок“
на кој отво ре но се раз го ва ра -
ше за по сто е ње то на го ле ми
не сло ги и про бле ми меѓу Ма -
ке дон ци те. Из не се ни се број -
ни об ви ну ва ња за ра бо та та на
се га шни от На ци о на лен со вет
на ма ке дон ско то мал цин ство
во Ср би ја и при чи ни за по -
дел би те, кои да ти ра ат од по -
че то кот на фор ми ра ње то на
пр ви от со став на Со ве тот.

Жел ба, ма ке дон ски 
кул ту рен цен тар

Раз го ва ра но е и за оста ру -
ва ње то на мал цин ски те пра ва
на Ма ке дон ци те во обла ста на
обра зо ва ни е то, упо тре ба та на
мај чи ни от ја зик и пи смо то,
кул ту ра та и ин фор ми ра ње то,
фи нан си ра ни од Ср би ја, се
раз би ра во рам ки те на за кон -
ски те мо жно сти. Но, и по крај
тоа Ма ке дон ци те во Ср би ја
по ба раа по др шка од Ма ке до -
ни ја, пред се за учеб ни ци на
ма ке дон ски ја зик. Бе ше ис ка -
жа на и по тре ба та за отва ра ње
на ма ке дон ски кул ту рен цен -

СРЕД БА НА ЕД МОНД АДЕ МИ, МИ НИ СТЕ РОТ ЗА ДИ ЈА СПО РА СО ПРЕД СТАВ НИ ЦИ 

НА МА КЕ ДОН СКА ТА ЗА ЕД НИ ЦА ВО СР БИ ЈА

И УГЛЕ ДОТ Е ДО ВЕ ДЕН ВО ПРА ША ЊЕ

Пр ва та фа за на 
но ви от дом на РТВ ќе
би де за вр ше на 
ид на та го ди на, а 
еми ту ва ње то на 
про гра ма та ќе за поч не
од 2020 го ди на

Ра бо ти те на из град ба та на
но ва та згра да на Ра дио – те -
ле ви зи ја Вој во ди на, за поч на -
ти кон кра јот на ми на та та го -
ди на, на пре ду ва ат. Но ви от
дом ќе би де по диг нат на Ми -
ше лук, во Но ви Сад,  на ис то -
то ме сто ка де што се наоѓала
згра да та сру ше на на тре ти мај
1999 го ди на во НА ТО бом -
бар ди ра ње.

Ова е еден од нај ва жни те
про ек ти во Ср би ја. Згра да та
ќе има по веќе од 17 000 ква -
дра ти, пет те ле ви зи ски и шест
ра ди ски мул ти функ ци о нал ни
сту диа, со си те по треб ни тех -
нич ки и тех но ло шки во змо -
жно сти. Пр ва та фа за на гра -
де жни те ра бо ти тре ба да би де

за вр ше на во 2019 го ди на.
Еми ту ва ње на про гра ма та на
РТВ во но ва та те ле ви зи ска
куќа ќе за поч не во тек тот на
2020 го ди на. Вред ност на оваа
ин ве сти ци ја е око лу 2,6 ми ли -
јар ди ди на ри. Па ри за из град -
ба се обез бе де ни од по кра ин -
ски от и ре пу блич ки от бу џет.
Се оче ку ва и по мош од гра дот
Но ви Сад.

РТВ 2 оп фаќа про гра ми на
: ун гар ски, ма ке дон ски, ро -

ман ски, укра ин ски, ром ски,
бу ње вач ки, хр ват ски, цр но -
гор ски, ру син ски и сло вач ки
ја зик. На оваа те ле ви зи ја по -
веќе од еди на е сет го ди ни се
еми ту ва „Ма ке дон ско сон це“,
по лу ча сов на еми си ја на ма ке -
дон ски ја зик. Пред пет и пол
го ди ни е отво ре но и до пи -
сни штво во Пан че во. На ре а -
ли за ци ја та  на про гра ма та ра -
бо ти уред ни кот на еми си ја та
Злат ко Јан ку лов ски од Но ви

Сад и но ви нар ка та Лил ја на
Ла за ре ска од Пан че во.

-Цел ни е да пок же ме ка ко
се жи вее и ка кви про бле ми и
ка кви пред но сти има ат мал -
цин ски те за ед ни ци. Огром на
енер ги ја се вло жу ва во оваа
ра бо та. Се е учи ли ште и во се
тре ба да се нај де пред ност, ве -
ли Злат ко Јан ку лов ски.

Спо ред збо ро ви те на Лил -
ја на Ла за ре ска, нај мно гу вни -
ма ние се по све ту ва на не гу ва -

ње то на ма ке дон ски от ја зик и
кул ту ра та и за чу ву ва ње то на
тра ди ци ја та и исто ри ја та на
Ма ке дон ци те во Ср би ја, ка ко
и на ак тив но сти те на Ма ке -
дон ци кои го сту ва ат во Ср би -
ја со раз лич ни кул тур но –
умет нич ки про гра ми.

За ра ли ка од не кои еми сии
што се еми ту ват на РТВ и
има ат оства те на со ра бот ка
со на ци о нал ни те те ле ви зиј -
ски кући на ма тич ни те зе мји,
со ма ке дон ска та на ци о нал на
те ле ви зи ја,  и по крај дол го -
го ди шни те на по ри, се уште
не ма та ква со ра бот ка. Не до -
ста ток на раз ме на на при ло -
зи, пред се вли јае на оси ро -
ма шу ва ње на му зич ки от дел,
кој во про гра ма та се еми ту ва
ка ко по се бен блок, а се кој
гле дач на оваа еми си ја на ма -
ке дон ски ја зик, би са кал да
се за по знае со но ви му зич ки
до стиг ну ва ња од ма ке дон -
ска та му зич ка сце на.

На на ше то пра ша ње за
про ши ру ва ње то на про гра -
ма та на ма ке дон ски ја зик,

уред ни кот на „Ма ке дон ско
сон це“ ве ли – жел би те ни се
се ко гаш по го ле ми. За се га е
нај ва жно да одр жи ме про фе -
си о на лен ни во и да под го тву -
ва ме ин те ре сна про гра ма. Во
но ви те про сто рии, се ка ко, ќе
има ме про ме ни за не што по у -
ба во...

Еми си ја та на ма ке дон ски
ја зик на Ра дио те ле ви зи ја Вој -
во ди на се еми ту ва пре ми ер но
се ко ја не де ла во 18 ча сот, на
Вто ра та про гра ма, а се ре при -
зи ра во втор ник во 9:50 ча сот.
По го лем дел од при ло зи те од
„Ма ке дон ско сон це“, пре ве де -
ни на срп ски, се при ка жу ват
во еми си ја та „Па ле та“, ко ја се
еми ту ва се кој трет по не дел -
ник на Пр ва та  про гра ма на
Ра дио те ле ви зи ја Вој во ди на.
Во неа се за ста пе ни при ло зи
на де сет те  ја зи ци на мал цин -
ски те за ед ни ци, за кои веќе
ста на збор. Раз бир ли во, нај -
го лем дел од про гра ма та на
РТВ 2 се еми ту ва на ја зи кот
на мно зин ски от на род во Ре -
пу бли ка Ср би ја – на срп ски.

тар во Бел град. По ба ра на е и
по мош за до би ва ње на ма ке -
дон ски пат ни ис пра ви и сред -
ства за про ек ти. По себ но е
по тен ци ра но де ка прет стој -
ни те из бо ри на но ви от со став
на со ве тот, во ок том ври го ди -
на ва, тре ба да би дат фер и де -
мо крат ски . До кол ку се за пи -
шат во По себ ни от би рач ки
спи сок уште 1170 ли ца, из бо -
ри те ќе би дат не по сред ни. 

Во Ср би ја ма ке дон ски ја зик
со еле мен ти на на ци о нал на
кул ту ра се изу чу ва во основ -
ни те учи ли шта во Ја бу ка, Ка -
ча ре во, План ди ште, Гу ду ри ца
и Ле ско вец. Во слу жбе на упо -
тре ба ма ке дон ски ја зик е во
План ди ште и во Ја бу ка. Ја бу ка
е по зна та и ка ко нај ма ке дон -
ско се ло во Ср би ја. Во Пан че -
во ка ко Ма ке дон ци се из ја -

сну ва ат око лу 5000 жи те ли.
Ток му по ра ди тоа, се ди ште то
на На ци о нал ни от со вет на
ма ке дон ско то мал цин ство, е
во овој вој во дин ски град.

От су ство на ко му ни ка ции
и дез ин фор ма ции

Во крат ки цр ти при сут ни те
беа за по зна е ни и со Стра те -
ги ја та за од но сот на Ма ке до -
ни ја кон ди ја спо ра та и ма ке -
дон ско то мал цин ство во Ср -
би ја и на чи нот ка ко мо же да
се по мог не.

Врз осно ва на број ни те ди -
ску сии ми ни сте рот Аде ми
кон ста ти ра ше де ка со стој ба та
е мно гу ло ша и тре ба да се пре -
ки не со кав ги и да се нај де мо -
дел за вос по ста ву ва ње на си -
сте мот на функ ци о ни ра ње на
за ед ни ца та, за да Ма ке дон ци те
во Ср би ја до би јат и про стор и

вре ме  за кон крет ни про гра ми
кои им ги ово змо жу ва др жа ва -
та во ко ја жи ве ат. И ди пло мат -
ско то пред став ни што во Ср би -
ја ќе се оби де да по мог не во
над ми ну ва ње на број ни те и
штет ни про бле ми за ма ке дон -
ско то мал цин ство.Аде ми пред -
ло жи на ле то да се ор га ни зи ра
тр ка ле зна ма са со цел да се нај -
де ре ше ние за нор мал но фун -
ци о ни ра ње на за ед ни ца та.

Угле дот на Ма ке дон ци те
одам на  е до ве ден во пра ша ње,
пред се, по ра ди лич ни ин те ре -
си и по зи ции. Дол го го ди шни -
те про бле ми се и плод на от су -
ство на ко му ни ка ци ја и пла си -
ра ње на ин фор ма ции, во не -
кои ин фор ма тив ни гла си ла,
спо ред кои во за ед ни ца та те че
„мед и мле ко“.  За ло ша та со -
стој ба во за ед ни ца та, по себ но
се из не на де ни жи те ли од Ма -
ке до ни ја, кои де но ви ве по прв
пат има ле мо жност да се за по -
зна ат со пра ва та ви сти на.

До бар на чин за ука жу ва ње
и ре ша ва ње на про бле ми те
бе ше и би ла те рал на та Спо -
год ба за за шти та та на пра ва -
та на мал цин ски те за ед ни ци,
пот пи ша на пред по веќе го ди -
ни, по меѓу Ср би ја и Ма ке до -
ни ја. Овој вид на со ра бот ка
би бил до бар и по ра ди ре ци -
про ци те тот во оства ру ва ња та
на пра ва та на мал цин ски те
за ед ни ци во спо ме на ти те др -
жа ви. Да де ни се и пре по ра ки
за ак ти ви ра ње на ма ке дон -
ска та ко ми си ја. До ден де нес
не е одр жан ни еден со ста нок
на меѓувла ди ни те ме шо ви ти
ко ми сии и по крај тоа што Ср -
би ја и Ма ке до ни ја меѓу пр ви -
те во ре ги о нот ја пот пи ша ле
спо год ба та.

СЕ ГРА ДИ НО ВА ЗГРА ДА НА РА ДИО – ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА  ВОЈ ВО ДИ НА

Еми сии на де сет ја зи ци на мал цин ски те за ед ни ци

На го ди не шна ва ше сна е -
сет та Смо тра на ки рил ска та
пи сме ност, ко ја успе шно ја
ор га ни зи ра Би бли о те ка та
„Сто јан Тру миќ“ од Ти тел,
уче ству ваа уче ни ци од пе е -
сет ти на сред ни и основ ни
учи ли шта. Осно вен мо тив
на оваа ма ни фе ста ци ја е
зна е ње и уба во пи шу ва ње.
Од го ди на во го ди на е се
по го лем бро јот на уче ни ци
кои пи шу ва ат на ја зи ци те
на мал цин ски те за ед ни ци.

Со ди пло ми и кни ги се на -
гра де ни и уче ни ци од Основ -
но то учи ли ште „Жар ко Зре -
ња нин“  од Ка ча ре во и тоа:
Ми лан Пе тро виќ, Анѓела Ма -
рин ко виќ и Ми лош Јаќимов -
ски, ка ко и Дра га на Спа сиќ од
Основ но то учи ли ште “Го це

Дел чев“ од Ја бу ка. Тие уче ству -
ваа на кон кур сот со пи сме ни
за да чи на ма ке дон ски ја зик.

-За до вол ни сме со по -
стиг на ти те ре зул та ти. Веќе
осум го ди ни на ши уче ни ци
осво ју ва ат на гра ди на Смо -
тра та на ки рил ска та пи сме -
ност. Од го ди на во го ди на
тие се се по до бри и по до -
бри. На по че ток уче ству ваа
мла ди луѓе , што ги по се ту -
ваа кур се ви те „До бре дој -
дов те на ма ке дон ски“, а се га
и уче ни ци кои го учат пред -
ме тот ма ке дон ски ја зик со
еле мен ти на на ци о нал на
кул ту ра, ре че Лил ја на Ла за -
ре ска, про фе сор ка, ко ја др -
жи на ста ва по ма ке дон ски
ја зик во основ ни те учи ли -
шта во Ја бу ка и Ка ча ре во.

СМО ТРА НА КИ РИЛ СКА ТА ПИ СМЕ НОСТ ВО

ТИ ТЕЛ

Ка ча рев ци и Ја бу ча нка
меѓу на гра де ни те

Во ор га ни за ци ја на Аген -
ци ја та за исе ле ни штво од
Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, од
26 ју ли до пр ви ав густ го ди -
на ва, ќе би де ор га ни зи ра на
„Лет на шко ла“, по мај чин ја -
зик, на ме не та за де ца по том -

ци на исе ле ни ци те од Ма ке -
до ни ја. Аген ци ја та за исе ле -
ни штво „Лет на шко ла“ ор га -
ни зи ра се ко ја го ди на, со цел
изу чу ва ње на мај чи ни от ја -
зик – ма ке дон ски от.

Пре во зот до Охрид ќе би -
де во ор га ни за ци ја на ро ди -
те ли те. Сме сту ва ње то ќе
би де во Хо те лот Кон гре сен
цен тар, на сел ба Коњ ско. На
„Лет на та шко ла“ уче ство
мо жат да зе мат си те за ин те -

ре си ра ни без прет ход на се -
лек ци ја. При су ство то мо же
да се при ја ви на ин тер нет
адре са на Аген ци ја та за
исе ле ни штво: info@mini-
sel.gov.mk

ЛЕТ НА ШКО ЛА ПО МАЈ ЧИН ЈА ЗИК ВО ОХРИД

За де ца по том ци на
исе ле ни ци те од Ма ке до ни ја

II
Петок, 8 јуни 2018

pancevac@pancevac-online.rs

УНА ПРЕ ДУ ВА ЊЕ НА СТА ТУ СОТ НА МАЛ ЦИН СТВА ТА

Ми ни сте рот за др жав на упра ва и ло кал на са мо у пра ва Бран ко Ру жиќ и ма ке дон ски от ми -

ни стер за ди ја спо ра Ед монд Аде ми, раз го ва раа на 22 мај во Бел град за уна пре ду ва ње то на

ста ту сот на на ци о нал ни те мал цин ства. 

По со ста но кот, ка ко што пре не се Тан југ, ми ни сте рот Ру жиќ из ја ви де ка Вла да та на Ср би ја

и Ми ни стер ство то за др жав на упра ва и ло кал на са мо у пра ва под го тви ја че ти ри за ко ни за

уна пре ду ва ње на ста ту сот на на ци о нал ни те мал цин ства и функ ци о ни ра ње то на на ци о нал -

ни те со ве ти, кои во те кот на овој ме сец ќе се нај дат во пар ла мен тот. Тој во ед но пот се ти де -

ка кон кра јот на го ди на ва пред сто јат из бо ри за на ци о нал ни со ве ти и си гу рен е де ка и

На ци о нал ни от со вет на ма ке дон скот мал цин ство ќе зе ме уче ство во она што сле ди кон кра -

јот на го ди на ва.

Два та ми ни стри раз го ва ра ле и за ре ак ти ви ра ње и ин пле мен ти ра ње на спо год ба та по меѓу

Ср би ја и Цр на Го ра и Ма ке до ни ја, за фун ци о ни ра ње на меѓувла ди ни те ме шо ви ти ко ми сии.

И за Ед монд Аде ми ва жно пра жа ње е по че то кот на ра бо та та на ме шо ви та та ко ми си ја, по ра ди

уна пре ду ва ња та на пра ва та на ма ке дон ско то мал цин ство во Ср би ја и срп ско то мал цин ство во

Ма ке до ни ја. Тој на ја ви де ка на есен ќе би де фор ми ра на ме шо ви та ко ми си ја, ко ја фор мал но по -

стои од 2004 го ди на и де ка оваа пра ша ње ќе се нај де пред вла ди те на две те др жа ви.
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Сва ке го ди не се број 
ста нов ни ка Ср би је 
сма њу је за три де сет до
че тр де сет хи ља да љу ди

Са мо осам од сто мај ки се
од лу чу је на тре ће де те

Др жа ва до не ла од лу ку о
зна чај ном уве ћа њу деч јег
до дат ка 

За јед ну зе мљу не ма ва жни јег пи та -
ња од по пу ла ци о не по ли ти ке. Ме -
ђу тим, Ре пу бли ка Ср би ја не мо же
ти ме да се по хва ли. Ова кон ста та -
ци ја ни је слу чај на, већ се ба зи ра на
мно го број ним по да ци ма ко ји илу -
стра тив но и увер љи во го во ре о не -
пре кид ном опа да њу на та ли те та.
Гле да но кроз при зму ста ти стич ког
је зи ка, то би украт ко из гле да ло ова -
ко: у Ср би ји се сва ке го ди не број
ста нов ни ка сма њу је за око три де сет
до че тр де сет хи ља да љу ди, а сто па
мор та ли те та над ма шу је сто пу на та -
ли те та. Про сеч на ста рост жи те ља је
44 го ди не и то нас свр ста ва у зе мље
са ста рим ста нов ни штвом. На жа -
лост, у про те клих не ко ли ко де це ни -
ја и Пан че во ста ри. Ова кво де мо -
граф ско кре та ње има ће озбиљ не
по сле ди це. Про це њу је се да ће се до
кра ја 21. ве ка број ста нов ни ка Ср -
би је сма њи ти за 39 про це на та.

Усло ви пре све га
Др жа ва је по кре ну ла низ ме ра ко је
су ја сно по ве за не с пла ни ра њем по -
ро ди це, а ујед но су пре ци зи ра не за -
ко ном. Јед на од њих је да се ути че на
же не да се у ве ћем про цен ту од лу -
чу ју да ро де тре ће де те. Ана ли ти ча -
ри ука зу ју на то да се са мо осам од -
сто мај ки од лу чу је за тре ће де те, а за
зна чај но по ве ћа ње бро ја ста нов ни -
ка по треб но је да се тај про це нат

КА КО ДА СЕ ПО ПУ ЛА ЦИ ЈА НОР МА ЛИ ЗУ ЈЕ

ОП ТИ МАЛ НА ПО РО ДИ ЦА – ТРО ЈЕ ДЕ ЦЕ

уве ћа за ви ше од 40 од сто. У то ку је
и об ра да по да та ка о де мо граф ској
сли ци Ср би је у прет ход ној го ди ни.

Др жа ва је не дав но до не ла и од лу ку
о зна чај ном уве ћа њу ро ди тељ ског
до дат ка с ци љем по ве ћа ња на та ли те -
та. За пр во ро ђе но де те је пред ви ђе но
100.000 ди на ра, а пра во на овај из нос
има ће де ца ро ђе на по сле 1. ју ла ове
го ди не. За дру го де те је пла ни ра но по
де сет хи ља да ме сеч но то ком две го -
ди не, а за тре ће 12.000 ди на ра ме сеч -
но то ком де сет го ди на. За че твр то де -
те ро ди те љи ће има ти пра во на нов -
ча ну по моћ за де цу ро ђе ну пре 25. де -
цем бра 2017. го ди не. Укуп на по моћ
за че твр то де те из но си 18.000 евра.

Оче ку је се да ће за кон ске ре гу ла -
ти ве до при не ти и из јед на ча ва њу
пра ва же на ко је ни су у стал ном рад -

Због то га не ке ло кал не са мо у пра ве
мла дим су пру жни ци ма до дат но по -
ма жу. Све ме ре се пред у зи ма ју са ис-
тим ци љем: да се по пу ла ци ја нор ма -
ли зу је – ка же Ми ро сла ва Пу шкаш,
ви ша ме ди цин ска се стра, ко ја је пу -
них 35 го ди на ра ди ла у Ја бу ци као
па тро на жна се стра.

У том се лу је го ди на ма во ђе на та ко -
зва на пла ва књи га, ко ја са др жи тач не
по дат ке о нај мла ђим Ја бу ча ни ма.

Озбиљ ни ја кон тро ла
Мај ка че тво ро од ра сле де це, ко ја је
же ле ла да оста не ано ним на, на ве ла је
не ко ли ко бит них раз ло га због ко јих
мла ди од ла жу по том ство. По ред
оста лог, мла ди брач ни па ро ви су без
за по сле ња и с не ре ше ним стам бе ним
пи та њем, тра же по сао у ино стран -
ству или су већ оти шли у бе ли свет.
Труд не же не не рет ко до би ја ју от каз.
При ват ни пред у зет ни ци не ра до за -
по шља ва ју рад ни це с ма лом де цом,
да не би од су ство ва ле с по сла због
бо ло ва ња. У не ким зе мља ма, као на
при мер у Швед ској, труд не же не не -
ма ју раз ло га да се пла ше да ће оста ти
без по сла ако за то са зна по сло да вац,
на про тив, рад но ме сто им је за га ран -
то ва но – ка же на ша са го вор ни ца.

С ци љем под сти ца ња ра ђа ња по -
треб но је за шти ти ти труд не же не и
мај ке с ма лом де цом од дис кри ми на -
ци је на по слу, бу ду ћи да то ни је до зво -
ље но. У за ко ну је пре ци зи ра но да док
де ца не на пу не три го ди не, мај ка има
пра во да ра ди са мо у пр вој сме ни.
Мај ке де це уз ра ста до три го ди не мо -
гу да тра же од по сло дав ца да ра де и од
ку ће, по вре ме не и при вре ме не по сло -
ве, уко ли ко то од го ва ра по сло дав цу.
Све је то ре гу ли са но за ко ном. Да та су
и ве ћа овла шће ња ин спек циј ским
слу жба ма, а на го ве ште ни су и бо љи
усло ви за сме шта ње де це у вр ти ће.
Ко ли ко ће ове ме ре до при не ти по -
бољ ша њу по пу ла ци о не по ли ти ке, ос-
та је да се ви ди.

ном од но су са они ма ко је има ју ста -
лан по сао. Ра зу мљи во, све ове, а ни
дру ге ме ре не мо гу са ме да ре ше
про бле ме у ве зи с пла ни ра њем по -
ро ди це. Те шко је оче ки ва ти да ће
брач ни па ро ви без рад ног ме ста и с
не ре ше ним стам бе ним пи та њем, а
то зна чи и без ег зи стен ци је, пла ни -
ра ти по том ство.

– Сва ки вид дру штве не бри ге о де -
ци би ће од ко ри сти и ро ди те љи ма и
де ци. Ја бу ча нке су не кад ра ђа ле од
сто пе де се то ро до сто се дам де се то ро
де це го ди шње. Од пре две де це ни је
тај број је све ден на че тр де сет до пе -
де сет но во ро ђен ча ди го ди шње. Ос-
нов на шко ла „Го це Дел чев” има ла је
че ти ри до пет оде ље ња пр ва ка, а са -
да има два до три. Слич на је си ту а -
ци ја и у дру гим се ли ма и гра до ви ма.



Пр ва фа за но вог 
до ма РТВ би ће 
за вр ше на сле де ће 
го ди не, а еми то ва ње
про гра ма по че ће
2020. го ди не

Ра до ви на из град њи но ве
згра де Ра дио-те ле ви зи је Вој -
во ди не, за по че ти кра јем про -
шле го ди не, до бро на пре ду ју.
Но ви дом ће би ти по диг нут
на Ми ше лу ку у Но вом Са ду,
на истом ме сту на ко ме се на -
ла зи ла згра да сру ше на 3. ма ја
1999. го ди не у НА ТО бом бар -
до ва њу.

Ово је је дан од нај ва жни јих
про је ка та у Ср би ји. Згра да ће
има ти ви ше од 17.000 ква дра -
та, пет те ле ви зиј ских и шест
ра диј ских мул ти функ ци о нал -
них сту ди ја, са свим по треб -
ним тех нич ким и тех но ло -
шким мо гућ но сти ма. Пр ва фа -
за гра ђе вин ских ра до ва тре ба
да бу де за вр ше на 2019. го ди не.

Еми то ва ње про гра ма РТВ у
но вој те ле ви зиј ској ку ћи по че -
ће 2020. го ди не. Вред ност ове
ин ве сти ци је је око 2,6 ми ли јар -
ди ди на ра. Но вац за из град њу
је обез бе ђен из по кра јин ског и
ре пу блич ког бу џе та. Оче ку је се
по моћ Гра да Но вог Са да.

РТВ 2 об у хва та про гра ме
на: ма ђар ском, ма ке дон -
ском, ру мун ском, укра јин -
ском, ром ском, бу ње вач ком,
хр ват ском, цр но гор ском,
ру син ском и сло вач ком је зи -
ку. На овој те ле ви зи ји се ду -
же од је да на ест го ди на еми -

ту је „Ма ке дон ско сун це”, по -
лу ча сов на еми си ја на ма ке -
дон ском је зи ку. Пре пет и по
го ди на отво ре но је и до пи -
сни штво у Пан че ву. На ре а -
ли за ци ји про гра ма ра де
уред ник еми си је Злат ко Јан -
ку лов ски из Но вог Са да и

но ви нар ка Лил ја на Ла за ре -
ска из Пан че ва.

– Циљ нам је да по ка же мо
ка ко се жи ви и ка кве про бле -
ме и ка кве пред но сти има ју
ма њин ске за јед ни це. Огром -
на енер ги ја се ула же у овај по -
сао. Све је шко ла и у све му је
по треб но на ћи пред ност – ка -
же Злат ко Јан ку лов ски.

За раз ли ку од не ких еми си ја
ко је се при ка зу ју на Ра дио-те -
ле ви зи ји Вој во ди не и има ју са -
рад њу с на ци о нал ним те ле ви -
зи ја ма ма тич них зе ма ља, с ма -
ке дон ском на ци о нал ном те ле -
ви зи јом, и по ред ду го го ди -
шњих на по ра, још увек ни је
оства ре на та ква са рад ња. Не -
до ста так раз ме не при ло га пре
све га ути че на оси ро ма ше ње
му зич ког де ла про гра ма, ко ји
се еми ту је као по се бан блок, а
сва ки гле да лац еми си је на ма -
ке дон ском је зи ку во лео би да
се упо зна с но вим оства ре њи -
ма ма ке дон ске му зич ке сце не.

На на ше пи та ње о про ши -
ре њу про гра ма на ма ке дон -

ском је зи ку уред ник „Ма ке -
дон ског сун ца” ка же:

– Же ље су нам увек ве ће.
За сад је нај ва жни је да одр жи -
мо про фе си о нал ни ни во и
при пре ми мо за ни мљив про -
грам. У но вим про сто ри ја ма
ће мо сва ка ко има ти про ме не
ка бо љем...

Еми си ја на ма ке дон ском је -
зи ку на Ра дио-те ле ви зи ји
Вој во ди не еми ту је се пре ми -
јер но сва ке не де ље у 18 са ти
на Дру гом про гра му, а ре при -
зи ра се утор ком у 9.50. Ве ћи
део при ло га „Ма ке дон ског
сун ца” пре ве ден на срп ски
при ка зу је се у еми си ји „Па ле -
та”, ко ја се еми ту је сва ког тре -
ћег по не дељ ка на Пр вом про -
гра му Ра дио-те ле ви зи је Вој -
во ди на. У њој су за сту пље ни
при ло зи на де се так је зи ка ма -
њин ских за јед ни ца, о ко ји ма
је већ би ло ре чи. Ра зу мљи во,
нај ве ћи део про гра ма РТВ2
еми ту је се на је зи ку ве ћин -
ског на ро да у Ре пу бли ци Ср -
би ји – на срп ском.

Петак, 8. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

На са стан ку 
ми ни стра за 
ди ја спо ру Ед мон да
Аде ми ја и пе де се так
пред став ни ка 
Ма ке до на ца у Ср би ји,
у ви ше ча сов ним 
раз го во ри ма, 
кон ста то ва но је да
по сто ји ве ли ка 
по де ље ност и да 
тре ба пре ста ти са
сва ђа ма 

„Ма ке до ни ја ће вас
по др жа ти уко ли ко 
ис ка же те сло гу”, 
по ру чио је Аде ми

Ед монд Аде ми, ми ни стар за
ди ја спо ру у Вла ди Ре пу бли ке
Ма ке до ни је, у дру штву Ва си -
ла Гр ко ва, в. д. ам ба са до ра
Ре пу бли ке Ма ке до ни је у Ср -
би ји, са сарадницима, 21. ма -
ја у Бе о гра ду оства ри ли су
су срет с пе де се так Ма ке до на -
ца у Ср би ји. Са стан ку су
при су ство ва ли пред став ни -
ци На ци о нал ног са ве та ма ке -
дон ске ма њи не, три ју пар ти -
ја, као и удру же ња и ин фор -
ма тив них гла си ла на ма ке -
дон ском је зи ку.

Ово је пр ви „пра ви са ста нак”
на ко ме се отво ре но раз го ва ра -
ло о по сто ја њу ве ли ких не сло га
и про бле ма ме ђу Ма ке дон ци ма.
Из не те су број не оп ту жбе на
рад са да шњег На ци о нал ног са -
ве та ма ке дон ске ма њи не у Ср -
би ји и раз ло зи по де ла, ко ји да -
ти ра ју од по чет ка фор ми ра ња
пр вог са ста ва Са ве та.

Же ља: ма ке дон ски 
кул тур ни цен тар
Раз го ва ра ло се и о оства ри ва -
њу ма њин ских пра ва Ма ке до -
на ца у обла сти обра зо ва ња,
упо тре бе ма тер њег је зи ка и
пи сма, кул ту ре и ин фор ми са -
ња, што фи нан си ра Ср би ја, у
окви ру за кон ских мо гућ но -
сти. И по ред то га, Ма ке дон ци
у Ср би ји за тра жи ли су по др -
шку Ма ке до ни је, пре све га за
уџ бе ни ке на ма ке дон ском је -
зи ку. Би ла је ис ка за на и по -
тре ба за отва ра њем ма ке дон -
ског кул тур ног цен тра у Бе о -
гра ду. За тра же на је и по моћ
за до би ја ње ма ке дон ских пут -
них ис пра ва и сред ста ва за
про јек те. По себ но је по тен ци -
ра но да пред сто је ћи из бо ри
за но ви са став Са ве та, у ок то -

СУ СРЕТ ЕД МОН ДА АДЕ МИ ЈА, МИ НИ СТРА ЗА ДИ ЈА СПО РУ, С ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА МА КЕ ДОН СКЕ 

ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У СР БИ ЈИ

И УГЛЕД  ДО ВЕ ДЕН У ПИ ТА ЊЕ

бру ове го ди не, тре ба да бу ду
фер и де мо крат ски. Уко ли ко
се у По се бан би рач ки спи сак
упи ше још 1.170 ли ца, из бо ри
ће би ти не по сред ни.

У Ср би ји се ма ке дон ски је -
зик са еле мен ти ма на ци о нал -
не кул ту ре из у ча ва у основ -
ним шко ла ма у Ја бу ци, План -
ди шту, Гу ду ри ци и Ле сков цу.
Ма ке дон ски је зик је у слу жбе -
ној упо тре би у План ди шту и
у Ја бу ци. Ја бу ка је по зна та и
као нај ма ке дон ски је се ло у
Ср би ји. На те ри то ри ји Пан -
че ва се око 5.000 жи те ља из ја -
сни ло као Ма ке дон ци. Упра -
во због то га се ди ште На ци о -
нал ног са ве та ма ке дон ске ма -
њи не је у овом гра ду.

Од су ство ко му ни ка ци је и
дез ин фор ма ци је
У крат ким цр та ма, при сут ни
су се упо зна ли са Стра те ги јом
за од но се Ма ке до ни је пре ма
ди ја спо ри и ма ке дон ској ма -

њи ни у Ср би ји и на чи ном на
ко ји мо же да јој се по мог не.

На осно ву број них ди ску си -
ја, ми ни стар Аде ми је кон ста -
то вао да је ста ње ве о ма ло ше и
да тре ба пре ки ну ти са сва ђа ма
и на ћи мо дел за ус по ста вља ње
си сте ма функ ци о ни са ња за јед -
ни це, да би Ма ке дон ци у Ср би -
ји до би ли и про стор и вре ме за
кон крет не про гра ме ко је им
омо гу ћа ва др жа ва у ко јој жи ве.
И ди пло мат ско пред став ни -
штво у Ср би ји по тру ди ће се да
по мог не у над вла да ва њу број -
них и штет них про бле ма за ма -
ке дон ску ма њи ну. Аде ми је
пред ло жио да се то ком ле та ор -
га ни зу је окру гли сто с ци љем
на ла же ња ре ше ња за нор мал но
функ ци о ни са ње за јед ни це.

Углед Ма ке до на ца је одав но
до ве ден у пи та ње, пре све га
због лич них ин те ре са и по зи -
ци ја. Про бле ми су се на го ми ла -
ли због од су ства ко му ни ка ци је

и пла си ра ња ин фор ма ци ја у не -
ким ин фор ма тив ним гла си ли -
ма пре ма ко ји ма у за јед ни ци те -
че „мед и мле ко”. Ло шим ста -
њем су по себ но из не на ђе ни жи -
те љи Ма ке до ни је, ко ји су ових
да на пр ви пут има ли при ли ку
да се упо зна ју с пра вом сли ком.

До бар на чин за ука зи ва ње на
про бле ме и њи хо во ре ша ва ње
био је и би ла те рал ни спо ра зум
о за шти ти пра ва ма њин ских
за јед ни ца, пот пи сан пре ви ше
го ди на из ме ђу Ср би је и Ма ке -
до ни је. Овај вид са рад ње би
био до бар и због ре ци про ци те -
та у оства ри ва њу пра ва ма њин -
ских за јед ни ца у по ме ну тим др -
жа ва ма. Да те су и пре по ру ке за
ак ти ви ра ње ма ке дон ске ко ми -
си је. До да на да на шњег ни је
одр жан ни је дан са ста нак ме ђу -
вла ди них ме шо ви тих ко ми си ја,
и по ред то га што су Ср би ја и
Ма ке до ни ја ме ђу пр ви ма у ре -
ги о ну пот пи са ле спо ра зум.

У ор га ни за ци ји Аген ци је за
исе ље ни штво из Ре пу бли ке
Ма ке до ни је, од 26. ју ла до 1.
ав гу ста ове го ди не би ће ор -
га ни зо ва на Лет ња шко ла
ма тер њег је зи ка, на ме ње на
де ци по том ци ма исе ље ни ка
из Ма ке до ни је. Аген ци ја за
исе ље ни штво ор га ни зу је
Лет њу шко лу сва ке го ди не, с
ци љем из у ча ва ња ма тер њег
је зи ка – ма ке дон ског.

Пре воз до Охри да ор га -
ни зо ва ће ро ди те љи. Де ца
ће би ти сме ште на у хо те лу
„Кон гре сни цен тар” у на -
се љу Коњ ско. У Лет њој
шко ли мо гу уче ство ва ти
сви за ин те ре со ва ни без
прет ход не се лек ци је. За -
ин те ре со ва ни се мо гу при -
ја ви ти на ин тер нет адре си
Аген ци је за исе ље ни штво:
info@minisel.gov.mk

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА МА ТЕР ЊЕГ ЈЕ ЗИ КА У ОХРИ ДУ

Задецупотомкеисељеника
из Македоније

На ше сна е стој Смо три ћи -
ри лич ке пи сме но сти, ко ју
успе шно ор га ни зу је Би бли -
о те ка „Сто јан Тру мић” у Ти -
те лу, уче ство ва ли су уче ни -
ци из пе де се так сред њих и
основ них шко ла. Основ ни
мо тив ма ни фе ста ци је је
зна ње и ле по пи са ње. Из го -
ди не у го ди ну ме ђу уче сни -
ци ма је све ве ћи број уче ни -
ка ко ји пи шу на је зи ци ма
ма њин ских за јед ни ца.

Ди пло ма ма и књи га ма су
на гра ђе на и три уче ни ка из
Основ не шко ле „Жар ко
Зре ња нин” из Ка ча ре ва, и
то: Ми лан Пе тро вић, Ан ђе -
ла Ма рин ко вић и Ми лош
Ја ћи мов ски, као и Дра га на
Спа сић из Основ не шко ле

„Го це Дел чев” из Ја бу ке.
Они су уче ство ва ли на кон -
кур су с пи сме ним за да ци ма
на ма ке дон ском је зи ку.

– За до вољ ни смо по стиг ну -
тим ре зул та ти ма. Већ осам го -
ди на на ши уче ни ци осва ја ју
на гра де на Смо три ћи ри лич -
ке пи сме но сти. Из го ди не у
го ди ну су све бо љи и бо љи. У
по чет ку су уче ство ва ли мла -
ђи љу ди, ко ји су по се ћи ва ли
кур се ве „До бро до шли на ма -
ке дон ски”, а са да су ту и уче -
ни ци ко ји уче пред мет ма ке -
дон ски је зик са еле мен ти ма
на ци о нал не кул ту ре – ре кла
је про фе сор ка Лил ја на Ла за -
ре ска, ко ја др жи на ста ву ма -
ке дон ског је зи ка у основ ним
шко ла ма у Ја бу ци и Ка ча ре ву.

СМО ТРА ЋИ РИ ЛИЧ КЕ ПИ СМЕ НО СТИ У ТИ ТЕ ЛУ

Качаревци и Јабучанка
међу награђенима

ГРА ДИ СЕ НО ВА ЗГРА ДА РА ДИО-ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Емисије на десет језика мањинских заједница

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СТА ТУ СА НА ЦИ О НАЛ НИХ МА ЊИ НА

Ми ни стар др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве Бран ко Ру жић и ма ке дон ски ми ни стар за

ди ја спо ру Ед монд Аде ми раз го ва ра ли су 22. ма ја у Бе о гра ду о уна пре ђе њу ста ту са на ци о -

нал них ма њи на.

По сле са стан ка, ка ко је пре нео „Тан југ”, ми ни стар Ру жић је из ја вио да су Вла да Ср би је и

Ми ни стар ство за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву при пре ми ли че ти ри за ко на о уна -

пре ђе њу ста ту са на ци о нал них ма њи на и функ ци о ни са њу на ци о нал них са ве та, ко ји ће се то -

ком овог ме се ца на ћи у пар ла мен ту. Он је ујед но под се тио да кра јем го ди не пред сто је из бо ри

за на ци о нал не са ве те и си гу ран је да ће и Са вет ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не узе ти уче -

шће у оно ме што сле ди кра јем го ди не.

Дво ји ца ми ни ста ра су раз го ва ра ла и о ре ак ти ви ра њу и им пле мен ти ра њу спо ра зу ма из-

ме ђу Ср би је и Цр не Го ре и Ма ке до ни је, о по кре та њу и функ ци о ни са њу  ме ђу вла ди них ме -

шо ви тих ко ми си ја.

И за Ед мон да Аде ми ја је ва жно пи та ње по че так ра да ме шо ви те ко ми си је ра ди уна пре ђи ва ња

пра ва ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји и срп ске на ци о нал не ма њи не у Ма ке до ни ји. Он

је на ја вио да ће на је сен би ти фор ми ра на ме шо ви та ко ми си ја ко ја фор мал но по сто ји од 2004. го -

ди не и да ће се ово пи та ње на ћи пред вла да ма две ју др жа ва.



На кон курс при сти гло
ви ше од хи ља ду 
крат ких при ча 
и пе са ма

У 41. из да њу 
за сту пљен ше зде сет
је дан ау тор

Збор ник „Ру ко пи си” и на да -
ље је па сош ко јим се пре ла зе 
не ви дљи ве гра ни це
Ово го ди шњи тро днев ни фе -
сти вал по е зи је и крат ке про зе
одр жан је од 17. до 19. ма ја у
Пан че ву и Бе о гра ду. На књи -
жев ним ве че ри ма по све ће -
ним 41. из да њу збор ни ка „Ру -
ко пи си”, 18. и 19. ма ја, у дво -
ра ни „Апо ло” се пред ста ви ло
ви ше мла дих пи са ца с про -
сто ра не ка да шње Ју го сла ви је.
У нај но ви јем из да њу је за сту -
пљен ше зде сет је дан ау тор из
Ср би је, Ма ке до ни је, Хр ват -
ске, Цр не Го ре, Бо сне и Хер -
це го ви не и Сло ве ни је. Ве ћи на
њих се пред ста ви ла на књи -
жев ним ве че ри ма. У збор ни -
ку је 28 уче сни ка из Ср би је, 10
из Хр ват ске, шест из Цр не Го -
ре, пет из Сло ве ни је и че ти ри
из Ма ке до ни је. У гру пи од пе -
де се так го сти ју би ли су и пе -
сни ки ња Ка лиа Ди ми тро ва из
Ско пља и Пе тар Ан до нов ски,
члан жи ри ја. „Ру ко пи си” су
пре по зна тљи ви и ван гра ни -
ца не ка да шње Ју го сла ви је.
Они су пра ви ра сад ник мла -
дих та ле на та. Од дав не 1976.
го ди не до да на шњег да на
мно ги од њих су по ста ли по -
зна та име на.

Петак, 8. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

V

Све ча на ака де ми ја у
част де ла 
све сло вен ских 
про све ти те ља, бра ће
Ћи ри ла и Ме то ди ја

Ве че ма ке дон ске 
пе сме и фол кло ра,
по ет ског ис ка за, 
из ло жба фо то гра фи ја,
кла сич не му зи ке...

Ста ро град ским 
пе сма ма про бу ђе на
но стал ги ја

Два на е ста ма ни фе ста ци ја
„Да ни ма ке дон ске кул ту ре”,
одр жа на од 24. до 27. ма ја у
Но вом Са ду, об у хва ти ла је
број не ак тив но сти и ма ни фе -
ста ци је. Тро днев ним кул тур -
но-умет нич ким про гра мом
обе ле жен је Дан све сло вен -
ских про све ти те ља, Све те
бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја. У
Сту ди ју М у Но вом Са ду при -
ре ђе на је све ча на ака де ми ја.

По здра вља ју ћи број не го -
сте, ор га ни за тор ка ма ни фе -
ста ци је Вас ка Чер го ска по ред
оста лог је ре кла:

– Ра ду је ме што смо за јед но
на обе ле жа ва њу ве ли ког пра -
зни ка, Да на сло вен ске пи сме -
но сти и кул ту ре. И ове го ди -
не ода је мо при зна ње и по -
што ва ње ве ли ким про све ти -
те љи ма, сле де ћи де ло ко је
пред ста вља мост збли жа ва -
ња, са рад ње и по ве зи ва ња
раз ли чи тих кул ту ра, ко је се и
на овај на чин про ши ру ју и
уна пре ђу ју и пред ста вља ју
мост спа ја ња мул ти кул ту рал -
но сти. Њи хов све тао при мер
не ка нам бу де ин спи ра ци ја да
ис тра је мо у очу ва њу на шег
на ци о нал ног иден ти те та...

О ве ли кој за слу зи про све -
ти те ља го во ри ла је, пред
број ном пу бли ком, и Бе та

Вла шко вић, про фе сор ка ма -
ке дон ског је зи ка.

– Пред ста вља ми ве ли ку
част и по себ но за до вољ ство да
бу дем део ове ма ни фе ста ци је,
ко јом про сла вља мо де ло сло -
вен ских про све ти те ља Све тог
Ки ри ла и Ме то ди ја. О њи хо -
вим де ли ма не тре ба мно го
при ча ти. Кроз исто ри ју се по -
твр ди ло да је то што су ура ди -
ли они и њи хо ви уче ни ци би -
ло осно ва за кре и ра ње ли те ра -
тур не тво ре ви не мно гих сло -
вен ских на ро да. Све ти Ки рил
и Ме то ди је су део на ше тра ди -
ци је и тра ди ци је мно гих сло -
вен ских на ро да. Сла ви мо их и
ми и мно ге на ше при ја тељ ске
др жа ве – на гла сио је Вас ил Гр -
ков, в. д. амбасадорa Ре пу бли -
ке Ма ке до ни је у Бе о гра ду.

Удру же ње ма ке дон ске ма -
њи не „Ки рил и Ме то диј” из
Но вог Са да, у са рад њи с Ра -
дио-те ле ви зи јом Вој во ди не и
еми си јом „Ма ке дон ско сун -
це”, при пре ми ло је кул тур но-

умет нич ки про грам ко ји за -
слу жу је нај ви шу оце ну. Го сти
су има ли при ли ку да ви де и
чу ју рас пе ва не и раз и гра не
чла но ве Кул тур но-умет нич -
ког дру штва „Бран ко Чај ка”
из Те то ва, с вокaлним со ли -
сти ма Љу би цом Бо ја џи јев -
ском и Дра ги шом Авра мов -
ским, КУД „Ви но гра де” из Гу -
ду ри це, тем пе ра мент не пе ва -
че из гру пе „Ис ток 10” из Вр -
шца, у прат њи Дар ка Ри стов -
ског (ка вал), Град ски хор из
Ста ре Па зо ве...

Ати ла Мар тон, глав ни и од -
го вор ни уред ник Ра дио-те ле -
ви зи је Но ви Сад, број ну пу -
бли ку је по здра вио на ма ке -
дон ском је зи ку, из ма мив ши
апла уз. Украт ко, ре као је:

– Ва ша ек се лен ци јо, да ме и
го спо до, као глав ни и од го -
вор ни уред ник Те ле ви зи је
Вој во ди на, ми ло ми је што
мо гу да ка жем да у инат свим
те шко ћа ма наш про грам на
ма ке дон ском је зи ку и на да ље

по сто ји, ме ња се и по бољ ша -
ва. За то упу ћу јем за хвал ност
Злат ку Јан ку лов ском и Лил ја -
ни Ла за ре ској.

Код ве ћи не је но стал ги ју
про бу дио КУД из Ста ре Па -
зо ве пе сма ма: „На ср цу ми ле -
жи, ми ла ма мо”, „Вра ти ми се,
ми ла љу бо”, „Лих ни да” и дру -
ге ми ло звуч не пе сме. Ни ко га
ни је оста ви ла рав но ду шни ма
Дра га на Ма рин ко вић пе смом
„Зај ди, зај ди, ја сно сун це”.
Пу бли ку је раз не жио и трио
„La iesta”, у са ста ву: Ка та ри на
Јо си фов ска (ви о ли на), Ма ша
Дра гаш (ви о лон че ло) и Бо -
шко Сто ја ди но вић (кла вир).
За и ста је те шко на бро ја ти све
уче сни ке пре бо га тог про гра -
ма, али за до вољ ство је и њи -
хо во, бу ду ћи да су на сту пи ли
пред ви ше од 150 го сти ју.

Ма ни фе ста ци ју су фи нан -
сиј ски по мо гли и Град ска уп-
ра ва за кул ту ру, Град Но ви
Сад и На ци о нал ни са вет ма -
ке дон ске ма њи не у Ср би ји.

Сим бо лич ним уби ра њем
бре скве на план та жама ком па -
ни је „Ду шан Ћи рић” у оп шти -
ни Ро со ман у Ма ке до ни ји 25.
ма ја је по че ла тра ди ци о нал на
тро днев на ма ни фе ста ци ја
„Бре ско бер”, ко ју на зи ва ју и
„Бре ско бер – Ду хо ви”, бу ду ћи
да увек по чи ње на тај вер ски
пра зник. Про из вод ња ове вр -
сте во ћа у Ро со ма ну је за сту -
пље на на ви ше од 700 хек та ра,
са око 15 сор ти. У том ре ги о ну
се по ве ћа ва ју по вр ши не за са да
бре са ка, али ра сте и број про -

да ја  за из воз. Не ве ро ват но је
ка ко укус, ми рис, де ли ка те си и
го сто прим ство мо гу да при ву -
ку ве ли ки број го сти ју из Тур -
ске, Ру му ни је, Ср би је, Бу гар -
ске и из дру гих зе ма ља, као и
до ма ће го сте.

Спорт ска еки па „Ве те ра ни”
из План ди шта и фол кло ри -
сти из Гре де и Ве ли ког Га ја,
ко ји су за јед но с Јо ва ном Реп -
цем, гра до на чел ни ком План -
ди шта, Ен дре ом Са бом, пред -
сед ни ком Скуп шти не, и Го ра -
ном До нев ски, за ме ни ком
гра до на чел ни ка, го сто ва ли у
брат ској оп шти ни при јат но
су из не на ђе ни на чи ном на
ко ји је Ро со ман ор га ни зо вао

ову ма ни фе ста ци ју и брат -
ским до че ком.

– И овог пу та смо се вра ти -
ли с но вим ис ку стви ма у ве зи
са уна пре ђе њем во ћар ства.
Као и ра ни је, и са да смо се
до го ва ра ли о пла сма ну ро со -
ман ске бре скве на тр жи ште
Ср би је, али и не што по себ но
је по стиг ну то. На ши фуд ба -
ле ри су од ме ри ли сна ге са
еки па ма из Ру му ни је и Ро со -
ма на. Убе дљи во смо би ли
нај бо љи. И фол кло ри сти су
при ка за ли сво је ве шти не. За

њих су сре ти с по бра ти ми ма
има ју по себ но зна че ње. Сти -
чу но ва при ја тељ ства, ко ја
тра ју го ди на ма – ре као је Го -
ран До нев ски.

Две брат ске оп шти не,
План ди ште и Ро со ман, по ве -
зу је про из вод ња во ћа и по вр -
ћа, пре све га бре са ка. Бра ти -
мље ње су ини ци ра ли род би -
на и при ја те љи ко ји су пу то -
ва ли ка Вој во ди ни и Ма ке до -
ни ји. Ка да су жи те љи План -
ди шта од ла зи ли на ле то ва ње
у древ ни Охрид, свра ћа ли су
у го сте у Ро со ман, где жи ве и
срп ске по ро ди це, а из Ро со -
ма на су у План ди ште до ла зи -
ли код род би не и при ја те ља.

ДА НИ МА КЕ ДОН СКЕ КУЛ ТУ РЕ

ЉУ БАВ ПРЕ МА КУЛ ТУР НОМ НА СЛЕ ЂУ
У ГО СТИ МА КОД ПО БРА ТИ МА У РО СО МА НУ

На „Брескоберу”
у Македонији

ОДР ЖАН ТРО ДНЕВ НИ ФЕ СТИ ВАЛ ПО Е ЗИ ЈЕ И КРАТ КЕ ПРО ЗЕ

„Рукописи” отварају врата младим талентима

До сре ди не фе бру а ра на
кон курс је при сти гло ви ше од
хи ља ду пе са ма и крaт ких при -
ча. Чла но ви жи ри ја су има ли
те жак за да так да се од лу че за
ше зде сет јед ног ау то ра.

Спа ја ње број них пи са ца
– Сва ку пе сму и при чу ко је су
при сти гле на кон курс, уред -
ни ци су па жљи во чи та ли. То
је те жак, али иза зо ван рад.
Мла ди пи сци су одав но сте -
кли по ве ре ње у оно што ра -
ди мо. Овај збор ник на свој

на чин де фи ни ше Пан че во
као град кул ту ре, али исто та -
ко је спо јио мно ге мла де пи -
сце и обе ле жио не ко ли ко
књи жев них ге не ра ци ја,
укљу чу ју ћи и уред нич ке ти -
мо ве. Кон стант но иде мо да -
ље. У бу дућ но сти ће збор ник,
а и са ма ор га ни за ци ја до би ти
мо жда дру га чи ји кон цепт.
То ком прет ход них го ди на
смо има ли ве ћи од зив из Ма -
ке до ни је. У „Ру ко пи си ма” је
ове го ди не за сту пљен ма њи

број ау то ра. То је та ко мо жда
и због до бре се лек ци је – ре -
кла је Ја сми на То пић, глав ни
уред ник збор ни ка.

Мла ди ау то ри из но ва до -
жи вља ва ју „Ру ко пи се” као
сво је вр стан па сош за улаз у
до бро дру штво. То нам је по -
твр ди ла и Ка лиа Ди ми тро ва,
по ли ти ко лог, ко ја је пред
број ном пу бли ком у „Апо лу”
ре кла да ње не пе сме има ју по -
ли тич ки при звук, али се пред
пу бли ком пред ста ви ла љу -

стов ској пе сма. На ком год је -
зи ку да су на пи са не пе сме, из -
бор је до бар – ре као је Ан до -
нов ски.

У ре цен зи ји 41. из да ња Ја -
сми на То пић је на пи са ла и
сле де ће: „По не си те ваш при -
ме рак ’Ру ко пи са’ у ран цу, на
пи ја цу, пла жу, у ави он или
воз, пр во сле де ће књи жев но
ве че, ка фић, слу чај но за бо ра -
ви те у књи жа ри или пе ка ри,
нек на ђе и не ке но ве очи и ру -
ке. И да ље је то па сош ко јим
се пре ла зе не ви дљи ве гра ни -
це и ко ји нас спа ја у по ста -
вља њу пи та ња и тра же њу од -
го во ра, на рав но у ис пи са ним
ре до ви ма, а и из ме ђу ре до ва”.

бав ном пе смом „Сан се ве ри -
ја”, за сту пље ном у 41. из да њу
„Ру ко пи са”.

– За до вољ на сам на чи ном
ор га ни за ци је, не по сред но -
шћу и љу ба зно шћу до ма ћи на.
Упо зна ла сам и на ше љу де ко -
ји жи ве у Пан че ву. Оду ше ви -
ли су ме по се ти о ци по ет ске
ве че ри, ко ји су ме на гра ди ли
апла у зом за пе сму, а на мо је
пи та ње да ли су ме раз у ме ли с
об зи ром на то да сам ре ци то -
ва ла на ма ке дон ском је зи ку,
до би ла сам по твр дан од го вор.
По но во бих до шла у Пан че во,
али не као уче сник фе сти ва -
ла, јер ми слим да ово што сам
ја до жи ве ла на по ет ским ве -
че ри ма и ра ди о ни ца ма, тре ба
да до жи ве и дру ги мла ди љу -
ди из Ма ке до ни је – из ја ви ла
је мла да Ско пљан ка.

Пе тар Ан до нов ски је већ
го сто вао у Пан че ву као уче -
сник јед ног од по ет ских фе -
сти ва ла, а овог пу та је, као ау -
тор три ју ро ма на, био члан
жи ри ја.

По не си те свој при ме рак
– Пан чев ци при ре ђу ју из ван -
ред не су сре те. Сва ко ко ме се
пру жи при ли ка да бу де део
ове ма ни фе ста ци је, тре ба да
при хва ти по ну ду. Сви се ми
вра ћа мо ку ћи с но вим ис ку -
стви ма и но вим при ја тељ -
стви ма. На ово го ди шњи кон -
курс је при сти гло ше зде сет
пе са ма и крат ких при ча. На -
пра ви ли смо се лек ци ју и из -
дво ји ли де сет ау то ра, од ко јих
је че тво ро за сту пље но у збор -
ни ку. Ма ри ји Ан ге лов ској и
Ка те ри ни Го го вој су об ја вље -
не крат ке при че, а Еле ни Ко -
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ској ин ду стри ји у Пан че ву и
у ПИК „Та ми шу”.

С ве ли ком по све ће но шћу
се укљу чи ла у ор га ни за ци ју
ка ча ре вач ке „Сла ни ни ја де”.
Пу них два де сет се дам го ди -
на се бри ну ла о при пре ма -
ма ку ли нар ских спе ци ја ли -
те та за бо га те тр пе зе, ко ји ма
су до че ки ва ни број ни го сти.
Тај ан га жман за њу има ве -
ли ко зна че ње. Де ли мич но је
био и по твр да о ње ној спо -
соб но сти. За ту при ли ку је
све ви ше и ви ше уса вр ша ва -

ла ма ке дон ски је зик, бу ду -
ћи да је че сто во ди ла тр ку
са жи во том.

Ве ли ки део оба ве за је пре -
у зе ла ка да јој је пре де сет го -
ди на умро су пруг. У по ро -

Осам де се то го ди шњу
Јул ку Спа сков ску из
Ка ча ре ва ис пу ња ва ју
број ни ан га жма ни
по ве за ни са 
удру же њем „Ет но-
-ку так” и се о ским 
ту ри змом

Ве ру је да се ње ни
го сти вра ћа ју ку ћи с
пре див ном при чом о
до жи вље ном

Ка кви год про бле ми да је
сна ђу, осам де се то го ди шња
Јул ка Спа сков ска из Ка ча ре -
ва оста не чвр сто на но га ма.
Очвр сну ла је она још као ма -
ла, ка да су ње ни ро ди те љи са
два си на и кћер ком, у вре ме
ко ло ни за ци је, из Ку ма но ва
до шли у Вој во ди ну. Ка ча ре -
во су иза бра ли као но во ме -
сто за жи вље ње. Има ла је де -
вет го ди на. У њој је ти ња ла
же ља да се бр зо при ла го ди
но вој сре ди ни и пре све га да
се шко лу је. За вр ши ла је са -
мо пет раз ре да. Отац јој ни је
до зво лио да се да ље шко лу -
је, јер је ми слио да жен ско
де те тре ба да бу де до ма ћи ца.
С тим ни дан-да нас не мо же
да се по ми ри. Ипак, сре ћа јој
је би ла на кло ње на те се уда -
ла за вред ног чо ве ка, Сте ва -
на, по ре клом из кри во па ла -
нач ког кра ја. Мај ка је
дво ји це си но ва и кћер ке. Ка -
да су де ца по ра сла, па све до
пен зи је, ра ди ла је у Гу мар -

За јед нич ки сан Бо ре
Ва нев ског и ње го ве
бра ће био је да 
по ста ну 
пре по зна тљи ви 
му зи ча ри

Му зи ча ру Бо ри Ва нев ском из
Ја бу ке би ло би по треб но мно -
го стра ни ца да би на бро јао
све пе сме, ста ро град ске, из -
вор не и но во ком по но ва не,
ко је је пе вао и сви рао у про -
те клих пе де сет се дам го ди на
као члан са ста ва „Цр ни би се -
ри”. Му зи ка је по ста ла ње гов
жи вот ка да је имао не пу них
че тр на ест го ди на. Та да га је
те ча од вео у се ло Пса ча (Кри -
во па ла нач ко), род но ме сто
ро ди те ља. Не ко ли ко ме се ци
га је под у ча вао да сви ра тру -
бу. Вра тио се у Ја бу ку и с бра -
ћом и бли ским при ја те љи ма
офор мио му зич ку гру пу.

– Мо ји ро ди те љи су се са
че ти ри му шка де те та до се ли -
ли у Ја бу ку 1946. го ди не, ја
сам колонистичко дете. Ту су
ро ђе на и два бра та по оцу. За -
јед нич ки сан свих нас је да бу -
де мо пре по зна тљи ви му зи ча -
ри. Пу них че тр де сет го ди на
смо у гру пи има ли два на ест,
не ка да и ви ше му зи ча ра, и то
тру ба че, хар мо ни ка ше, буб -
ња ре и гај да ше. Сви рао сам
ви ше ин стру ме на та. Сва ки
му зи чар је до бар на свој на -
чин. Ис пу њен си ка да се вра -
тиш ку ћи и сво ји ма ка жеш:
„Свир ка  је би ла су пер” – на -
гла ша ва Ва нев ски.

Же ља им се оства ри ла. По -
ста ли су пре по зна тљи ви му -
зи ча ри и де це ни ја ма су раз ве -
се ља ва ли Ја бу ча не и жи те ље
број них се ла и гра до ва у Ср -
би ји. Нај че шће су на сту па ли
у Гло го њу, а у њи хо вом ре пер -
то а ру је пре о вла да ва ла на -
род на му зи ка. У ме сти ма у

ко ји ма жи ве Ма ке дон ци, нај -
ви ше су се пе ва ле ма ке дон ске
пе сме, као што су „Зај ди, зај -
ди”, „Ма ке дон ско де вој че”,
„Би то ла, мој ро ден крај” и
без број по пу лар них пе са ма
ко је су пе ва ли Есма Ре џе по ва,
Вас ка Или е ва, Са ри ев ски и
дру ги по пу лар ни пе ва чи. 

Сви рао је и у КУД-у
„Ва сил Ха џи ма нов”
– Сви ра ли смо и пе ва ли на
свад ба ма и про сла ва ма. Уве -
се ља ва ли смо го сте и ка да су
пре три де сет го ди на Ја бу ча ни
би ли до ма ћи ни пред став ни -
ци ма се ла Пар ме нац, ка да је
сни ма на еми си ја „Зна ње –
има ње”. Ове го ди не је на свој -
ствен на чин обе ле же на три -

БО РО ВА НЕВ СКИ ИЗ ЈА БУ КЕ ОТ КРИ ВА

„ЦР НИ БИ СЕ РИ” СУ ПО РО ДИЧ НА ТРА ДИ ЦИ ЈА

ЈУЛ КА СПА СКОВ СКА ИЗ КА ЧА РЕ ВА

Преноси осећај за етнос
дич ној ку ћи жи ви са кћер ком
Ми ром. Ста ри ји син Бран ко с
по ро ди цом жи ви у Ка ча ре ву, а
мла ђи Ми ро слав је већ 25 го ди -
на у Не мач кој, где је упо знао и
сво ју жи вот ну са пут ни цу.

Ужи ва у оно ме што ра ди
Зна ча јан мо ме нат у ње ном жи -
во ту је же ља и на сто ја ња да по -
бољ ша фи нан сиј ско ста ње, бу -
ду ћи да с пен зи јом од 14.000
ди на ра ни је мо гла да по мог не
си ну Бран ку, ко ји је из ве сно вре -
ме био без по сла. Пре не ко ли ко
го ди на у Ка ча ре во је при сти гла
ве ћа гру па го сти ју из Не мач ке.
Јул ка је у свој дом при ми ла
осмо ро. Та да се ро ди ла иде ја да
на пра ви „Ет но-ку так”. По др шку
је до би ла од уну ка Дра га на, ко -
ји је на кон за вр шет ка ви ше ту -
ри стич ке шко ле упло вио у ту ри -
стич ке во де и ор га ни зу је
пу та ва ња у ино стран ство. До ма -
ћи ту ри зам је пре пу стио сво јој
ба би.

Она не пра ви раз ли ку из ме ђу
род би не и го сти ју из ино стран -
ства. Нај ви ше до ла зе Нем ци, с
пре по ру ком, али ин фор ми шу се
и на Јул ки ном сај ту. Има ла је ту -
ри сте из Ру си је, Тур ске и из су -
сед них др жа ва. Ње ним ку ли нар -
ским спе ци ја ли те ти ма су сви
за до вољ ни. Ни ко не мо же да
одо ли кроф на ма, штру дла ма,

сар ми, грав че-тав че ту, пи ти зе -
ља ни ци, пра се ти ни... Је зик им
ни је ба ри је ра. Не ка ко се сна ла -
зе.

– Ели за бе та Краф, из око ли -
не Штут гар та, осам го ди на го -
сту је у Ка ча ре ву. Про шле го ди -
не је до шла спе ци јал но за мој
ро ђен дан. Та да сам за ко ра чи ла
у де ве ту де це ни ју. За јед но са
чла ни ца ма удру же ња „Ет но-ку -
так” при ре ди ле смо пра ву го збу.
С на ма ће се дру жи ти и у сеп -
тем бру ово го ди не. Оба си па ме
по себ ном па жњом. Про шле го -
ди не сам три не де ље би ла ње на
го шћа. И пу то ва ње и бо ра вак су
би ли ње на бри га. И ме не је не -
ко слу жио, сва ког да на смо од -
ла зи ле у ре сто ран на ру чак. Од
ње сам на у чи ла да жи вим опу -
ште ни је, да но сим све тлу гар -
де ро бу и да ужи вам у оно ме што
ра дим. Од ве ла ме је и код мог
си на и сна је. Ср це ми је би ло
пу но – уз осмех при ча ова по -
себ на Ка ча рев ка.

Стра ни ту ри сти по се ћу ју Ка -
ча ре во у свим пе ри о ди ма, а нај -
че шће у вре ме „Сла ни ни ја де”.
Ужи ва ју у по вре ме ним гу жва ма,
до број му зи ци и хра ни.

Кул тур ни ко ре ни
Јул ки на сва ко дне ви ца је од пре
две и по го ди не ис пу ње на ин тен -
зив ним дру же њем са два де се так

же на, чла ни ца удру же ња „Ет но-
ку так”. У ње му су за сту пље не све
ма њи не из ка ча ре вач ког ата ра.
Њи хо ве ве ли ке па си је су при -
пре ма ње ет но-хра не, пле те ње,
ве зе ње го бле на и чар ша ва, хе -
кла ње, из ра да на ки та... У ту
аван ту ру ни су же ле ле да кре ну
без сво је нај ста ри је чла ни це.

– Оно што ра ди мо, из раз је
јед ног спон та ног од но са пре ма
кул тур ним ко ре ни ма. Сву да смо
при сут ни. Не дав но смо се пред -
ста ви ли у На род ној ба шти у
Пан че ву. Не де љу да на ка сни је
смо има ли го сте из пет на ест
удру же ња. При ре ди ли смо ет но-
са јам у цен тру се ла. Пра во ша -
ре ни ло и ле по та – ка же ова не у -
мор на Ка ча рев ка.

Не ка да је „Ет но-ку так” имао
се дам де сет чла но ва. По ла ко је
тај број све ден на све га два де се -
так. Па ипак, ово је јед но од нај -
ак тив ни јих удру же ња у Пан че ву
и око ли ни. Као од ша ле при пре -
ма ју швед ски сто за пе де се то ро
љу ди.

Јул ка ни је мо гла а да не ка -
же да су, осим ње, сви чла но ви
удру же ња шко ло ва ни. Али она
има не што по себ но, а то је ве -
ли ко жи вот но ис ку ство. Ко ри -
сти ин тер нет и на свом „Феј -
сбук” про фи лу има ве ли ки број
при ја те ља.
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де се то го ди шњи ца овог де ша -
ва ња и у До му кул ту ре је при -
ка зан филм сни мљен тим по -
во дом. Су зе су ми на ви ра ле
ка да сам гле дао ка кав са став
смо има ли, ка ко је Ја бу ка не -
кад из гле да ла и с ка квим ен -
ту зи ја змом су се Ја бу ча ни
при пре ма ли да пред ста ве се -
ло ка ко и до ли ку је – ве ли наш
са го вор ник.

Пу них три де сет го ди на је
ама тер ски сви рао у КУД-у
„Ва сил Ха џи ма нов”, ко ји је ак -
тив но ра дио при До му кул ту -
ре у Ја бу ци. „Цр ни би се ри” су
на сту па ли и на но во сад ским
сај мо ви ма по све ће ним по љо -
при вре ди и на мно гим дру гим
зна чај ним ма ни фе ста ци ја ма.
Обез бе ђи ва ли су и но вац за

ин стру мен те. То су би ла ле па
вре ме на за свир ке и на сту пе.
Мо гло је при стој но да се жи ви
од за ра де, а му зи ча ри су би ли
по себ но це ње ни. Ста ра сла ва
ни је по тро ше на. Још увек су
ак ту ел ни, али је са став не ка -
да шње гру пе „Цр ни би се ри”
одав но про ме њен. Мно ги од
не ка да шњих чла но ва су пре -
ми ну ли. Од пре ка ље них му -
зи ча ра за јед но на сту па ју са мо
Бо ро и ње гов при ја тељ До бре,
кла ри не ти ста. Син Мом чи ло
је тру бач, а буб њар је унук Бо -
ри ног бра та Ми јал ка – Сла -
ђан. С њи ма је и мла ди хар мо -
ни каш Дра ги ша, та ко ђе Ја бу -
ча нин. По не кад им се при дру -
же и дру ги мла ди љу ди. У ме -
ђу вре ме ну је фор ми ра но не -

ко ли ко гру па са име ном „Цр -
ни би се ри”, али Бо ро Ва нев -
ски је и на да ље по зна ти лик
ама тер ске му зич ке сце не.
Мно го њих га осло вља ва и
као: ста ри Бо ро.

Ба ра ат но ви пе сни
Као и не ка да шњи чла но ви са -
ста ва „Цр ни би се ри”, и са да -
шњи схва та ју свир ку озбиљ -
но, јер ка да на сту па ју, ства ра ју
по себ ну енер ги ју и тру де се да
про сла ве бу ду за бав не и ин те -
ре сант не. За њих је ве ли ка од -
го вор ност и сам ре пер то ар.

– Да би љу ди ужи ва ли у на -
шим на сту пи ма, с вре ме на на
вре ме обо га ћу је мо ре пер то ар.
Мла ди тра же све што је но во.

ја же ним си на...” Пра во ве се -
ље је ка да се чу је звук тру бе.
Ра ду јем се што и код мла дих
по сто ји ин те ре со ва ње за тра -
ди ци о нал ну му зи ку – по но -
сно на гла ша ва Бо ро.

Овај скро ман и вре дан чо -
век је цео жи вот био фо ку си -
ран на оно што га ис пу ња ва –
му зи ку. Исто вре ме но је и
члан На ци о нал ног са ве та ма -
ке дон ске ма њи не у Ср би ји. За
сво је на след ни ке на му зич кој
сце ни не бри не. Он и ње го ва
су пру га Лена су ро ди те љи
три ју кћер ки и си на и има ју
ше сна ест уну ка и не ко ли ко
пра у ну ка. Још увек се тру ди
да по ка же шта зна и уме и да

Али не ма свад бе без пе сме
„Ку ме, бра те” или ако не за пе -
ва мо: „Нај срећ ни ји смо ја и
мо ја при ја, она уда је ћер ку, а

на у чи на след ни ке да за во ле
му зи ку, као што је то, пре
мно го го ди на, ура дио ње гов
те ча.
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На кон кур сот 
при стиг наа по веќе од
ил ја да крат ки пе сни
и при ка зни

Во 41 из да ние е 
за ста пен 61 ав тор 

Го ди не шни от три дне вен по ет -
ски фе сти вал на по е зи ја и
крат ка при ка зна е одр жан од
17 до 19 мај во Пан че во и во
Бел град. На кни жев ни те ве че -
ри, по све те ни на 41 из да ние на
збор ни кот „Ра ко пи си“ (на 18 и
19 мај), во са ла та Апо ло се
прет ста ви ја по веќе мла ди пи -
са те ли од про сто рот на не ко га -
шна Ју го сла ви ја. Во нај но во то
из да ние е за ста пен 61 ав тор од
Ср би ја, Ма ке до ни ја, Хр ват ска,
Бо сна и Хер це го ви на и Сло ве -
ни ја. По веќет о од нив се прет -
ста ви ја на кни жев ни те ве че ри.
Во збор ни кот се 28 уче сни ци
од Ср би ја, 10 од Хр ват ска,
шест ми на од Цр на Го ра , пет
од Сло ве ни ја и че ти ри од Ма -
ке до ни ја. Во гру па та од пе е сет -
ти на го сти бе ше и по е те са та
Ка ли ја Ди ми тро ва од Ско пје и
Пе тар Ан до нов си, член на жи -
ри то.  „Ра ко пи си те“ се пре по -
зна тли ви и на двор од гра ни -
ци те на не ко га шна Ју го сла ви ја.
Тие се прав ра сад ник за мла ди
та лен ти. Од да леч на та 1976 го -
ди на, до де не шен ден, мно гу -
ми на веќе се по зна ти ими ња.

Све че на ака де ми ја во
чест на де ла та на 
се сло вен ски те 
про све ти те ли,
браќата Ки рил 
и Ме то диј

Ве чер на 
ма ке дон ска та пе сна и
фол клор, по ет ско 
ре ци ти ра ње, из ло жба
на фо то гра фии, 
кла сич на му зи ка...

Со ста ро град ски 
пе сни про бу де на 
но стал ги ја та

Два на е се та та ма ни фе ста ци ја,
„Де но ви на ма ке дон ска та кул -
ту ра“, одр жа на од 24 до 27 мај
во Но ви Сад, оп фа ти број ни
ак тив но сти и ма ни фе ста ции.
Со три днев на та кул тур но –
умет нич ка про гра ма е од бе ле -
жан Де нот на се сло вен ски те
про све ти те ли, Све ти те браќа
Ки рил и Ме то диј. Во Сту дио
„М„ во Но ви Сад, при ре де на е
све че на ака де ми ја.

По здра ву вај ки ги број ни те
го сти ор га ни за тор ка та на ма -
ни фе ста ци ја та, Вас ка Чер го -
ска, по крај оста на то то ре че: 

- Ме ра ду ва што сме за ед но
на че су ва ње то на го ле ми от
пра зник, Де но ви на сло вен -
ска та пи сме ност и кул ту ра. И
ова го ди на им ода ва ме при -
зна ние и по чит на го ле ми те
про се ти те ли, сле деј ки го де -
ло то кое пред ста ву ва мост за
збли жу ва ње, сор бот ка и по -
вр зу ва ње на раз лич ни кул ту -
ри, кои и на овој на чин се
про ши ру ва ат и уна пре ду ват и
пред ста ву ват мост на спо ју ва -
ње на мул ти кул ту ра та. Нив -
ни от све тол при мер не ка ни
би де ин спи ра ци ја да ис тра е ме
во за чу ву ва ње то на на ши от
на ци о на лен иден ти тет...

За го ле ма та за слу га на про -
све ти те ли те збо ру ва ше, пред
број на та пу бли ка, и Бе та Вла -
шко виќ, про фе сор ка по ма ке -
дон ски ја зик.

- Ми пред ста ву ва по себ на
чест и за до вол ство да би дам
дел од оваа ма ни фе ста ци ја со
ко ја ги про сла ву ва ме дел та на
сло вен ски те про све ти те ли
Све ти Ки рил и Ме то диј. За
нив ни те де ла не тре ба мно гу
да се збо ру ва. Низ исто ри ја та
се до ка жа де ка тоа што го
сто риа тие и нив ни те уче ни -
ци, бе ше осно ва та на кре и ра -
ње на ли те ра тур нот тво ре -
штво на мно гу сло вен ски на -
ро ди. Све ти Ки рил и Ме то риј
се дел од на ша та тра ди ци ја,
тие се дел и од тра ди ци ја та на
мно гу сло вен ски на ро ди. Ги
сла ви ме и ние, ги сла ват и
мно гу на ши при ја тел ски др -
жа ви, на гла си Ва сил Гр ков, в.
д. ам ба са дор на Ре пу бли ка
Ма ке до ни ја во Бел град.

Здру же ни е то на  ма ке дон -
ско то мал цин ство „Ки рил и
Ме то диј“ од Но ви Сад, во со -
ра бот ка со Но вин ска та ме ди -

ум ска уста но ва Ра дио те ле ви -
зи ја Вој во ди на и еми си ја та
„Ма ке дон ско сон це“, при ре -
ди ја кул тур но – умет нич ка
про гра ма ко ја за слу жу ва нај -
ви со ка оце на. Го сти те имаа
при ли ка да ги слу шнат рас пе -
а ни те и раз и гра ни те чле но ви
на  Кул тур но – умет нич ко то
дру штво „Бран ко Чај ка“ од
Те то во, со во кал ни те со ли сти
Љу би ца Бо ја џи јев ска и Дра -
ги ша Авра мов ски, КУД „Ви -
но гра ди“ од Гу ду ри ца, тем пе -
ра мент ни те пе а чи од гру па та
„Ис ток 10“ од Вр шац, во при -
дру жба на Дар ко Ри стев ски,
ка вал, Град ски от хор од Ста -
ра Па зо ва... 

Ати ла Мар тон, гла вен и
од го во рен уред ник на Ра дио
те ле ви зи ја Но ви Сад, број на -
та пу бли ка ја по здра ви на ма -
ке дон ски ја зик и из ма ми
апла уз. Тој на крат ко ре че
„Ва ша ек се лен ци јо, да ми и
го спо да, ка ко гла вен уред ник
на те ле ви зи ја Вој во ди на, ми -
ло ми е што мо жам да ка жам
де ка во ина ет на си те те шко -
тии, на ша та про гра ма на ма -

ке дон ски ја зик и по на та му
по стои, се ме ну ва и по до бру -
ва. За тоа им упа ту вам бла го -
дар ност на Злат ко Јан ку лов -
ски и  Лил ја на Ла за ре ска.

Кај мно гу ми на но стал ги ја
про бу ди КУД од Ста ра Па зо -
ва со пе сни те: „На ср це ми ле -
жи ми ла ма мо“, „Вра ти ми се
ми ло ли бе“, „Лих ни да“ и дру -
ги ми ло звуч ни пе сни. Ни кој
не го оста ви рам но ду шен
Дра га на Ма рин ко виќ, со пе -
сна та Зај ди, зај ди ја сно сон -
це“. Пу бли ка та ја раз га ли и
три о то “La Fiesta“, во со став :
Ка та ри на Јо си фов ска, ви о ли -
на, Maша Дра гаш, ви о лон че -
ло и Бо шко Сто ја ди но виќ,
кла вир. На ви сти на е те шко да
ги на бро и ме си те уче сни ци
во пре бо га та та про гра ма, но
за до вол ство то е и нив но, би -
деј ки на ста пи ја пред по веќе
од 150 го сти.

Ма ни фе ста ци ја та фи на си -
ски ја по мог наа Град ска та уп-
ра ва за кул ту ра, град Но ви
Сад и На ци о нал ни от со вет на
ма ке дон ско то мал цин ство во
Ср би ја. 

Со сим бо лоч но от ки ну ва ње
на пра ска на план та жи те на
ком па ни ја та „Ду шан Ќириќ“
во Оп шти на Ро со ман во Ма -
ке до ни ја,  на 25 мај  поч на
тра ди ци о нал на та три днев на
ма ни фе ста ци ја „Пра ско бер“,
ко ја уште ја на ре ку ва ат „Пра -
ско бер – Ду хов ден“, би деј ки
се кој пат за поч ну ва на овој
вер ски пра зник.Про из вод -
ство то на овој вид овош је во
Ро со ман е за ста пе но на по -
веќе од 700 хек та ри, со око лу
15 сор ти. Во овој ре ги он се
зго ле му ва ат по вр ши ни те со
за са ди на пра ски, но ра сте и
бро јот на  па за ри за из воз.
Невероjатно е ка ко вку сот,
ми ри зба та, де ли ка те си те и
го сто прим ство то, мо же да
при вле че го лем број го сти од
Тур ци ја, Ро ма ни ја, Ср би ја,
Бу га ри ја и од дру ги зе мји, ка -
ко и до ма шни по се ти те ли.

Спорт ска та еки па Ве те ра ни
од План ди ште и фол кло ри -

сти те од Гре да и Ве ли ки Гај,
кои за ед но со Јо ван Ре пац,
гра до на чал ник на План ди -
ште, Ен дре Са бо, прет се да тел
на Со бра ни е то и Го ран До -
нев ски, за ме ник на гра до на -
чал ник, го сту ваа во брат ска -
та Оп шти на, при јат но се из -
не на де ни од на чи нот ка ко Ро -

со ман ја ор га ни зи ра оваа ма -
ни фе ста ци ја и од брат ски от
пре чек.

- И овој пат се вра тив ме со
но ви ис ку ства за уна пре ду ва -
ње на ово штар ство. Ка ко и
по ра но и се га се до го ва рав ме
за пла сма нот на ро со ман ска -
та пра ска на па за рот во Ср би -
ја, но не што по себ но не е по -
стиг на то. На ши те фуд ба ле ри
ги од ме риа си ли те со еки пи
од Ро ма ни ја и Ро со ман. Убе -
дли во бев ме нај до бри. И фол -
кло ри сти те ја по ка жаа уме -
шно ста. За нив сред би те со
по бра ти ми те има ат по себ но
зна че ње. Стек ну ва ат но ви
при ја тел ства, кои тра ат со го -
ди ни, ве ли Го ран До нев ски.

Две те брат ски оп шти ни,
План ди ште и Ро со ман ги свр -
зу ва про из вод ство то на
овош је и зе лен чук, пред се
пра ски те. Збра ти му ва ње то е
ини ци ра но од стра на на род -
ни ни и при ја те ли кои па ту ва -

ле кон Вој во ди на и кон Ма ке -
до ни ја. Ко га жи те ли од План -
ди ште оде ле на ле ту ва ње во
дре вен Охрид, свраќале на
го сти во Ро со ман ка де жи ве -
ат и срп ски се меј ства, а од
Ро со ман во План ди ште до-
аѓале го сти кај род ни ни и
при ја те ли.

ДЕ НО ВИ НА МА КЕ ДОН СКА ТА КУЛ ТУ РА

ЉУ В КОН КУЛ ТУР НО ТО 
НА СЛЕД СТВО

НА ГО СТИ КАЈ ПО БРА ТИ МИ ВО РО СО МАН

На „ Пра ско бер“ во
Маке до ни ја

ОДР ЖАН ТРИ ДНЕ ВЕН ФЕ СТИ ВАЛ НА ПО Е ЗИ ЈА И КРАТ КА ПРИ КА ЗНА

„Ра ко пи си те” ги отва ра ат вра ти те за мла ди те та лен ти

До сре ди на та на фе бру а ри
на ко кур сот при стиг на ле по -
веќе од ил ја да пе сни и крат ки
при ка зни. Чле но ви те на жи -
ри то има ле те шка за да ча, за
да се од лу чат за 61 ав тор.

Спои број ни пи са те ли
-Се ко ја пе сна и при ка зна при -
стиг на ти на кон кур сот, уред -
ни ци те ја чи та ат вни ма тел но.
Тоа е те шка, но пре ди зви ку -
вач ка ра бо та. Мла ди те пи са те -
ли одам на стек наа до вер ба во
она што го ра бо ти ме. Овој
збор ник на свој на чин го де -
фи ни ра Пан че во ка ко град на

кул ту ра, но исто та ка спои
мно гу мла ди пи са те ли и од бе -
ле жа не кол ку кни жев ни ге не -
ра ции, вклу чу вај ки ги и уред -
нич ки те ти мо ви. Кон стант но
оди ме по на та му. Во ид ни на
збор ни кот, а и са ма та ор га ни -
за ци ја,  мо же би ќе до бие по и -
на ков кон цепт. Во по ра не шни -
те го ди ни имав ме по го лем од -
зив од Ма ке до ни ја. Во „Ра ко -
пи си“ го ди на ва е за ста пен по -
мал број на ав то ри. Тоа е та ка,
мо же би и по ра ди до бра та се -
лек ци ја, ре че Ја сми на То пиќ,
гла вен уред ник на збор ни кот. 

Мла ди те по е ти од но во ги
до жи ву ват Рко пи си те ка ко
сво е ви ден па сош за влез во
до бро дру штво. Тоа ни го по -
твр ди и по ли ти ко ло гот Ка лиа
Ди ми тро ва, ко ја пред број на -
та пу бли ка во Апо ло ре че де -
ка неј зи ни те пе сни има ат по -
ли тич ки при звук, но пред пу -
ли ка та се пре ста ви со љу бов -
на та пе сна Сан се ве ри ја, за -
ста пе на во 41 из да ние на Ра -
ко пи си

-За до вол на сум од на чи нот
на ор га ни за ци ја та, не по сред -
но ста и љу бе зно ста  на до -

Ко стов ска пе сна. На кој и да
се ја зик на пи ша ни пе сни те,
из бо рот е до бар, ве ли Адо -
нов ски.

Ја сми на То пиќ во ре цен зи -
ја та на 41 из да ни је го на пи ша
и след но то: „По не се те го ва -
ши от при ме рок на Ра ко пи си
во ра нец, на па зар, пла жа, во
ави он или воз, на пр ва след на
кни жев на ве чер, ка фу лен це,
слу чај но за бо ра ве те го во
кни жа ра или пе ка ра, не ка
нај де и но ви очи и ра це. И по -
на та му е тоа па сош со кој се
по ми ну ва ат не ви дли ви гра -
ни ци и кои не спо ју ва ат во
по ста ву ва ње на пра ша ња и
ба ра ње од го во ри, се ка ко во
ис пи ша ни те ре до ви, а и меѓу
ре до ви те“.   

маќини те. За по знав и на ши
луѓе кои жи ве ат во Пан че во.
Ме во о ду ше ви ја по се ти те ли -
те на за вр шна та по ет ска ве -
чер, кои ме на гра ди ја со апла -
уз за пе сна та, а на мое пра ша -
ње да ли ме раз бра ле би деј ки
ре ци ти рав на ма ке дон ски ја -
зик, до бив по твр ден од го вор.
Пов тор но би до шла во Пан -
че во, но не ка ко уче сник во
фе сти ва лот, би деј ки сме там
де ка ова што го до жи ве ав јас
на по ет ски те ве че ри и на ра -
ботлни ци те, тре ба да го до -
жи ве ат и дру ги мла ди луѓе од
Ма ке до ни ја, ре че мла да та
Ско пјан ка.

Пе тар Ан до нов веќе го сту -
вал во Пан че во ка ко уче сник
на еден од по ет ски те фе сти ва -
ли, а овој пат ка ко аврор на три
ро ма на бе ше член на жи ри то.

По не се те го ва ши от 
при ме рок
-Пан чев ци при ре ду ват из -
вон ред ни сред би. На се кој
што ќе му се пру жи при ли ка
да би де дел од оваа ма ни фе -
ста ци ја, тре ба да ја при фа ти
по ка на та. Си те ние се враќа-
ме до ма со но ви ис ку ства и
но ви при ја тел ства. На го ди -
не шни от кон курс при стиг наа
60 пе сни и крат ки при ка зни.
На пра вив ме се лек ци ја и из -
дво ив ме де сет ав то ри, од кои
че ти ри се заст пе ни во збор -
ни кот. На Ма ри ја Ан ге лов ска
и Ка те ри на Го го ва се об ја ве ни
крат ки при ка зни, а на  Еле на

Калиа Димитрова



Ба ра ат но ви пе сни
Ка ко и не ко га шни те чле но ви
на со ста вот „Цр ни би се ри“, та -
ка и се га шни те, свир ка та ја
сваќаат се ри о зно, би деј ки ко га
на ста пу ва ат со зда ва ат не ко ја
по себ на енер ги ја и се тру дат
про сла ви те да би дат за бав ни и
ин те ре сни. За нив е го ле ма од -
го вор ност и са ми от ре пер то ар.

-За да ужи ва ат луѓето во
на ши те на ста пи од вре ме на -
вре ме го збо га ту ва ме ре пер -
то а рот. Мла ди те ба ра ат се
што е но во. Но, не ма свад ба
без “Ку ме бра те“, или ако не
за пе е ме „Нај среќен сум јас и

кај мла ди те по стои ин те ре си -
ра ње за тра ди ци о нал на му зи -
ка, гор до на гла су ва Бо ро.

Овој скро мен, но вре ден
чо век цел жи вот бил фо ку си -
ран на не што што го ис пол ну -
ва – му зи ка та. Тој е во ед но и
член на На ци о нал ни от со вет
на  ма ке дон ско то мал цин ство
во Ср би ја. За свои на след ни -
ци на му зич ка та сце на Бо ро
не ма гри жа . Тој и не го ва та
со пру га Лена се ро ди те ли на
три ќер ки и син и има ат ше -
сна е сет вну чи ња и не кол ку
пра уч ну чи ња. Се уште се тру -
ди да по ка же што знае и умее,

мо ја та сваќа, таа ма жи ќер ка,
а јас же нам син....“. Ви стин ска
ве сел ба е ко га ќе се чуе зву кот
на тру ба та. Се ра ду вам што и

и да ги на у чи на след ни ци те да
ја за са кат му зи ка та, ка ко што
тоа, пред мно гу го ди ни го на -
пра вил не го ви от те тин.

бо те ла во Гу мар ска та ин ду -
стри ја во Пан че во  и во
ПИК „Та миш“.

Со мно гу по све те ност се
вклу чи ла во ор га ни за ци ја
на ка ча ре вач ка „Сла ни ни -
ја да“. Пол ни 27 го ди ни се
гри же ла око лу под го тов ки -
те за ку ли нар ски те спе ци -
ја ли те ти за бо га ти те тр пе -
зи, со кои се до че ку ва ни
број ни го сти. Тој ан га жман
за неа има го ле мо зна че ње.
Де лум но и бил по твр да за
неј зи на та спо соб ност. За
таа при ли ка се по до бро и
по до бро го усо вр шу ва ла
ма ке дон ски от ја зик, би деј -
ки че сто па ти во де ла про -
гра ма на свој мај чин ја зик.

Го лем дел об вр ски прев зе -
ла ко га пред де сет го ди ни и
по чи нал со пру гот. Во се -
меј на та куќа жи вее со ќер -
ка и Ми ра. По ста ри от син
Бран ко, со се меј ство то жи -
вее во Ка ча ре во, а по мла -
ди от Ми ро слав, веќе 25 го -
ди ни е во Гер ма ни ја, ка де
што ја за по знал и сво ја та
жи вот на со пат нич ка.

Осум де сет го ди шна та
Јул ка Спа сков ска од
Ка ча ре во ја 
ис пол ну ва ат број ни
ан га жма ни вр за ни
за Здру же ни е то 
„Ет но кат че“ и 
сел ски от ту ри зам

Ве ру ва де ка 
неј зи ни те го сти те се
враќат до ма со 
пре у ба ва при ка зна
за до жи ве а но то

Што и да ја снај де, осум де -
сет го ди шна та Јул ка Спа -
сков ска од Ка ча ре во, за ста -
ну ва цвр сто на  но зе. Пре ка -
ле на е таа уште од ма ла, ко га
неј зи ни те ро ди те ли со два
си на и ќер ка, за вре ме на ко -
ло ни за ци ја, од Ку ма но во
до шле во Вој во ди на. Ка ча -
ре во го из бра ле за но во ме -
сто на жи ве е ње.Та а има ла
де вет го ди ни. Во неа тле е ла
жел ба за бр за но да се при ла -
го ди во но ва та сре ди на, и
пред се да се шко лу ва. За вр -
ши ла са мо пет то од де ле ние.
Тат кои не и до зво лил да се
шко лу ва по на та му, ми слел
де ка жен ско де те тре ба да
би де до маќин ка.Со  тоа ни
ден де нес не мо же да се по -
ми ри. Се пак, среќата и би ла
на кло не та да се ома жи за
вре ден чо век, Сте ван, по по -
те кло од кри во па ла неч ки от
крај . Мај ка е на два си на и
ќер ка. Ко га де ца та пот по ра -
сна ле, па се до пен зи ја, ра -

За ед нич ки сон на 
Бо ро, и не го ви те
браќа им бил да 
ста нат 
пре по зна тли ви 
му зи ча ри

На му зи ча рот Бо ро Ва нев -
ски од Ја бу ка му тре ба ат
стра ни ци и стра ни ци за да ги
на брои си те пе сни, ста ро -
град ски, из вор ни и но во ком -
по ни ра ни, што ги пе ел и сви -
рел во из ми на ти те 57 го ди ни,
ка ко член на со ста вот „Цр ни
би се ри“. Му зи ка та ста на ла
не гов жи вот со не пол ни че -
ти ри на е сет го ди ни. То гаш,
те тин му го од вел во се ло
Пса ча (Кри во па ла неч ко),
род но то ме сто на ро ди те ли -
те. Не кол ку ме се ци го под у -
чу вал да сви ри тру ба. Се вра -
тил во Ја бу ка и со не го ви те
браќа и бли ски при ја те ли
фор ми ра ле му зич ка гру па.

- Мо и те ро ди те ли со че ти -
ри ма шки де ца се до се ле ни
во Ја бу ка во 1946 го ди на. Јас
сум ко ло ни стич ко де те. Ту ка
се ро де ни и двај ца браќа по
тат ко. За ед нич ки сон на си те
нас ни бе ше да би де ме пре по -
зна тли ви му зи ча ри. Пол ни 40
го ди ни во гру па та имав ме
два на е сет, а не ко гаш и по веќе
му зи ча ри и тоа тру ба чи, хар -
мо ни ка ши, та па на ри и гај да -
џии. Сви рев по веќе ин стру -
мен ти. Се кој му зи чар е до бар
на свој на чин. Ис пол нет си
ко га ќе се вра тиш до ма и на
сво и те ќе им ре чеш, су пер бе -
ше свир ка та, на гла су ва Ва -
нев ски.

Жел ба та им се оства ри ла.
Ста на ле пре по зна тли ви му -
зи ча ри и со де це нии ги раз ве -
се лу ва ле  Ја бу ча ни и жи те ли
на број ни се ла и гра до ви во
Ср би ја. Нај че сто на ста пу ва ат
во Гло гоњ. На род на та му зи ка
пре вла ду ва ла во нив ни от  ре -

пер то ар. Во ме ста та ка де што
се ко ло ни зи ра ни Ма ке дон ци
нај мно гу пе е ле ма ке дон ски
пе сни, ка ко што се „Зај ди, зај -
ди“, „Ма ке дон ско де вој че“,
„Би то ла мој ро ден крај“ и
без број по пу лар ни пе сни што
ги пе е ле Есма Ре џе по ва, но и
Вас ка Или е ва, Са ри ев ски и
дру ги по пу лар ни пе а чи.

Сви рел и во „Ва сил
Ха џи ма нов“
-  Сви рев ме и пе ев ме на свад -
би  и про сла ви. Ги раз ве се лу -
ва ме го сти те и ко га пред три -
е сет го ди ни  Ја бу ча ни беа до -
маќин и на прет став ни ци од
се ло Пар ме нац, ко га е сни ме -
на еми си ја та „Зна е ње и имот“.
Го ди на ва на свој ствен на чин
е од бе ле жа на три е се го ди -
шни на од овој на стан и во
До мот на кул ту ра е при ка жан
фил мот, сни мен по тој по вод.

Сол зи ми на ви раа ко га гле дав
ка ков со став имав ме, ка ко из -
гле да ше не ко гаш Ја бу ка и со
ка ков ен ту зи ја зам се под гор -
ву ваа Ја бу ча ни за да го при -
ка жат се ло то, ка ко што и до -
ли ку ва, ве ли на ши от со го -
вор ник.

Тој пол ни три е сет го ди ни
ама тер ски сви рел тру ба и во
КУД „Ва сил Ха џи ма нов“, кое
ак тив но ра бо те ше при До мот
на кул ту ра во Ја бу ка. Со „Цр -
ни би се ри“ на ста пу ва ле и на
но во сад ски те са е ми, по све те -
ни на зе мјо дел ство то и на
мно гу дру ги зна чај ни ма ни -
фе ста ции. Обез бе ду ва ле и па -
ри за ин стру мен ти. Тоа би ле
уба ви вре ми ња за свир ка и
на ста пи. При стој но мо же ло
да се жи вее од за ра бот ка та, а
му зи ча ри те би ле по себ но це -
не ти. Ста ра та сла ва не е по -

тро ше на. Се уште се ак ту ел -
ни, но со ста вот на не ко га -
шна та гру па „Цр ни би се ри„
одам на е про ме нет. Мно гу ми -
на од не ко га шни те чле но ви,
се веќе по чи на ти. Од пре ка -
ле ни те му зи ча ри за ед но на -
ста пу ва ат са мо Бо ро и не го -
ви от при ја тел До бре, кла ри -
не тист. Син му Мом чи ло е
тру бач, Слаѓан, внук од бра -
тот Бо ро, Ми јал ко е та па нар.
Со нив е и мла ди от хар мо ни -
каш Дра ги ша, исто та ка Ја бу -
ча нец. По не ко гаш им се при -
дру жу ва ат и дру ги мла ди лу-
ѓе. Во меѓувре ме се фор ми ра -
ни не кол ку гру пи со пре по -
зна тлво то име „Цр ни би се -
ри“, но Бо ро Ва нев сли и по на -
та му е по знат лик на ама тер -
ска та му зич ка сце на. Мно гу -
ми на го осло ву ва ат и ка ко
ста ри Бо ро.

БО РО ВА НЕВ СКИ ОД ЈА БУ КА ОТ КРИ ВА 

„ЦР НИ БИ СЕ РИ“ СЕ СЕ Ј НА ТРА ДИ ЦИ ЈА

ЈУЛ КА СПА СКОВ СКА OД КА ЧА РЕ ВО 

Го пре не су ва чув ство то за етно ста
Ужи вам во она што го 
ра бо там
Зна ча ен мо мент во неј зи ни от
жи вот се жел ба та и на по ри те
да ја по до бри  фи на си ска та со -
стој ба, би деј ки со 14 ил ја ди
пен зи ја не мо же ла да по мог не
на се меј ство то на Бран ко, кој
из ве сно вре ме бил без ра бо та.
Пред не кол ку го ди ни во Ка ча -
ре во пристгна ла по го ле ма гру -
па го сти од  Гер ма ни ја. Јул ка во
неј зи ни от дом при ми ла осум -
ми на. То гаш се ро ди ла иде ја да
на пра ви ет но кат че. По др шка
до би ла од вну кот Дра ган, кој
што по за вр шу ва ње то на ви ша
ту ри стич ка шко ла, за пло вил
во во ди те на ту ри змот и ор га -
ни зи ра па ту ва ња во стран ство.
До ма шни от ту ри зам го пре пу -
штил на сво ја та ба ба.

Таа не пра ви раз ли ка по меѓу
род ни ни и го сти од стран ство.
Нај мно гу и доаѓат Гер ман ци, со
пре по ра ка, но се ин фор ми ра ат
и на Јул ки ни от сајт. Има ла  ту -
ри сти од Ру си ја, Тур ци ја и од
со сед ни те др жа ви. Со неј зи ни
ку ли нар ски спе ци ја ли те ти за -
до вол ни  се си те. Не ма по себ но
ме ни, се што ја дат до маќини те,
ја дат и го сти те. Ни кој не мо же
да одо лее на кроф ни, штру дли,
сар ми, грав че тав че, пи ти, пе -
че но пра се...Ја зи кот не е им е
ба ри е ра. Не ка ко се снаоѓаат.

- Ели за бе та Краф, од око ли -
на на Штуд гарт, осум го ди ни
го сту ва во Ка ча ре во. Ми на та та
го ди на дој де спе ци јал но за мој
ро ден ден. То гаш за че ко рив во
де ве та де це ни ја. За ед но со
член ки те од здру же ни ет„Ет но
кат че“ при ре див ме пра ва го -
зба. Со нас ќе се дру жи и во
сеп тем ври го ди на ва. Ме оп си -
пу ва со по себ но вни ма ние.
Ми на та та го ди на три не де ли
бев неј зи на го стин ка. И па ту -
ва ње то и пре сто јот бе ше неј зи -
на гри жа. И ме не не кој ме слу -
жа ше, се кој ден ру чек во ре сто -
ран. Од неа на у чив да жи ве ам
по о пу ште но, да но сам све тла
гар де ро ба и да ужи вам во онаа
што го ра бо там. Ме од ве де и
кај син ми и снаа ми. Ср це то
ми бе ше пол но, со на смев ка
рас ка жу ва оваа по себ на Ка ча -
рев ка.

Стран ски те ту ри сти го по се -
ту ат Ка ча ре во во се кој вре мен -
ски пе ри од, но нај че сто доаѓаат
за „Сла ни ни ја да“. Ужи ва ат во
по вре ме ни те гу жви, до бра му -
зи ка и хра на.

Кул тур ни ко ре ни
Се којд не ви е то на Јул ка од пред
две ипол  го ди ни е ис пол не то
со ин те зив но дру же ње со два е -
сет ти на же ни, член ки на Зду -
же ни е то „Ет но кат че “. За ста пе -
ни се си те мал цин ства од  ка ча -

ре вач ки от атар. Го ле ма па си ја
на си те нив е под го тву ва ње на
ет но хра на, пле те ње, ве зе ње го -
бле ни, чар ша ви, хе кла ње, пра -
ве ње на кит... Во оваа аван ту ра
не са ка ле да трг нат без нај ста -
ра та член ка.

-Она што го ра бо ти ме е из -
раз на еден спон тан од нос кон
кул тур ни те ко ре ни. Се ка де сме
при сут ни. Нео дам на со на род -
ни ра ко твор би се прет ста вив -
ме во На род на бав ча во Пан че -
во. Не де ла де на по доц на имав -
ме го сти од пет на е сет здру же -
ни ја . При ре див ме ет но кат че
во цен та рот на се ло то. Пра во
ша ре ни ло и уба ви на, ве ли оваа
не у мор на Ка ча рев ка.

Не ко гаш „Ет но кат че“ имал
се дум де сет член ки. Но по ле ка,
по ле ка број ка та е све де на на
два е сет ти на. Мла ди те же ни не
би ле ис трај ни. Оста на ле са мо
оние кои са кат да ра бо тат. И
по крај се, нив ги вбро ју ва ат ме-
ѓу нај ак тив ни те здру же ни ја во
Пан че во и око ли на. Ка ко од
ше га под го тву ват швет ска ма са
за 50 луѓе. 

Јул ка не мо же ше, а да не ка -
же, де ка освен неа си те се шко -
лу ва ни. Но, таа има не што по -
себ но, а тоа е го ле мо жи вот но
ис ку ство. Ко ри сти ин тер нет,
на сво јот про фил има го лем
број при ја те ли.

Петок, 8 јуни 2018

pancevac@pancevac-online.rs
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У Пословном центру НИС-а у
Новом Саду прошле недеље је
одржана свечаност на којој су
проглашени победници Олим-
пијаде знања из руског језика,
Српске хемијске олимпијаде,
Српске физичке олимпијаде и
Српске математичке олимпи-
јаде за 2018. годину у оквиру
НИС-овог програма „Енергија
знања”. Свечаности су прису-
ствовали Александар Пајић,
помоћник министра просвете,
науке и технолошког развоја,
Снежана Лакићевић, саветни-
ца заменика генералног дирек-
тора и директора Функције за
спољне везе, односе са држав-
ним органима, Олга Голубева,
начелница одељења за образо-
вање у Руском дому, Љиљана
Марковић, декан Филолошког
факултета Универзитета у Бе-
ограду, и други.

Снежана Лакићевић је овом
приликом изјавила да је вели-
ка привилегија за НИС, као нај-

већу регионалну компанију, да
буде домаћин преко 1.000 деце
из целе Србије која ће нашу зе-
мљу представљати на будућим
међународним олимпијадама.
Она је истакла да се надамо да
ће, као и сваке године, наша
талентована деца донети нај-
сјајнија одличја и подсетила
јавност да је шесту годину за-
редом НИС партнер Министар-

ства просвете у организацији
олимпијада из математике, фи-
зике, хемије и руског језика.

Поводом свечаног прогла-
шења приређен је и богат му-
зички програм, у којем су на-
ступили хор Гимназије „Јован
Јовановић Змај” и „Лола кла-
сик трио”. Водећи се мотом да
је улагање у младе – улагање у
будућност, НИС кроз програм

„Енергија знања” већ шесту го-
дину заредом организује олим-
пијаде знања из руског језика,
математике, хемије и физике.
У оквиру тог програма, компа-
нија активно улаже у младе та-
ленте, али и сарађује са обра-
зовним и научним институци-
јама како у Србији, тако и у
иностранству и тиме доприно-
си унапређењу система обра-
зовања и научноистраживач-
ког рада. Тако су до сада одр-
жане 33 олимпијаде и пруже-
на је шанса талентованим по-
јединцима да учествују на ме-
ђународним олимпијадама из
математике, физике, хемије и
руског језика широм света. На-
ши такмичари су до сада осво-
јили 64 медаље, од чега 23 ме-
даље на Међународној физич-
кој олимпијади, 25 медаља на
Међународној математичкој
олимпијади и 16 медаља на
Међународној хемијској олим-
пијади.

ми са ни да ли им пре ти не по -
сред на опа сност од не а де кват -
ног од ла га ња опа сног от па да,
ни ти се зна ка кве су хе ми ка -
ли је у пи та њу. Упи та ли смо
Ми ни стар ство и да ли је про -
стор обез бе ђен и да ли су угро -
же ни без бед ност и здра вље гра -
ђа на ко ји жи ве у не по сред ној
бли зи ни ло ка ци је на ко јој је
утвр ђе но при су ство смр дљи -
вих ма те ри ја. Упи та ли смо их
и ка да и по чи јем на ло гу ће
оне би ти укло ње не. Усле дио је
од го вор ко ји пре но си мо у це -
ло сти.

„За ко ном о ми ни стар стви ма
(’Слу жбе ни гла сник РС’, бр.
44/14, 14/15, 45/15, 96/15 и
62/17) про пи са но је ко је по -
сло ве др жав не упра ве оба вља
Ми ни стар ство за шти те жи вот -
не сре ди не (члан 5а став 1).
За ко ном о упра вља њу от па дом
(’Сл. гла сник РС’, бр. 36/09,
88/10 и 14/16) прописанe су
над ле жно сти ин спек циј ског
над зо ра. Ка ко се не про пи сно
ускла ди штен от пад на ла зи на
те ри то ри ји гра да Пан че ва и на -
се ље ног ме ста Ба ва ни ште, од -
но сно на те ри то ри ји Ау то ном -
не По кра ји не, тра же не од го -
во ре ко ји се ти чу дeлокруга

Слу чај опа сног 
от па да на 
Но во се љан ском пу ту
и да ље ениг ма

Ре пу бли ка 
и По кра ји на ћу те

На ло ка ли те ту у Пан че ву, на
пла цу уз Но во се љан ски пут и
ме ђу на род ну пру гу ка Ру му ни -
ји, још увек, уз над зор по ли ци -
је (не зва нич но са зна ње), на ла -
зи се не ле гал но ускла ди ште но
пре ко 100 то на, за пан че вач ку
јав ност, још увек не по зна те суп -
стан це.

Још пре го то во че ти ри ме се -
ца над ле жне др жав не слу жбе
про на шле су у на шем гра ду ла -
ге ро ва не ма те ри је у бу ра ди ма
и ве ли ким пла стич ним мо бил -
ним ре зер во а ри ма, ко је пре ма
та да шњим про це на ма ин спек -
циј ских ор га на во де по ре кло
од ко ри шће ног уља и оста та ка
теч ног го ри ва. Сре ди ном мар -
та ми ни стар за за шти ту жи вот -
не сре ди не Го ран Три ван, у
прат њи ту жи о ца Алек сан дра
Ђор ђе ви ћа и но ви нар ских еки -
па, об и шао је про стор на ко јем
су се не ле гал но скла ди шти ле
ма те ри је и за ко је се оправ да -
но сум ња ло да мо гу угро зи ти
жи вот ну сре ди ну и здра вље љу -
ди. Ми ни стар је том при ли ком
из ја вио да је ово еко ло шки
скан да ло зан „зло чин нај го ре
вр сте пре ма соп стве ној др жа -
ви, гра ђа ни ма и на ма са ми ма”.

Игра пре сто ла I
Ре дак ци ја ли ста „Пан че вац”
кон так ти ра ла је с Ми ни стар -
ством за шти те жи вот не сре ди -
не по во дом овог слу ча ја у ин -
те ре су што објек тив ни јег ин -
фор ми са ња гра ђа на, с на ме -
ром да упо зна јав ност с ме ра -
ма ко је су др жав ни ор га ни
пред у зе ли.

Упи та ли смо др жав не слу -
жбе ни ке о ре зул та ти ма ана ли -
зе, тач ни је да ли је утвр ђе но о
ко јим ма те ри ја ма је реч. На и -
ме, узе ти су узор ци, а гра ђа ни
Пан че ва још увек ни су ин фор -

Град Пан че во ће се и ове го ди -
не, ак ци јом „Ак тив ни за ре ке”,
два на е сти пут, при дру жи ти ве -
ли ком европ ском ро ђен да ну Ду -
на ва. Ло кал на са мо у пра ва, у
свој ству по кро ви те ља град ске
ма ни фе ста ци је „Дан Ду на ва”,
омо гу ћи ла је на шем гра ду да
бу де део ве ли ке европ ске по ро -
ди це ло кал них са мо у пра ва ко -
је сла ве ову зна чај ну ре ку.

Зва ни чан да тум обе ле жа ва ња
пра зни ка је 29. јун, али ће у на -
шем гра ду ма ни фе ста ци ја би ти
одр жа на у су бо ту, 16. ју на, на
град ској пла жи, уз низ еко ло шких,
за бав них и кул тур них ак тив но -
сти. Пре ма ре чи ма пред став ни ка
ло кал не са мо у пра ве, про грам ће
по че ти у 10 са ти. Пред ви ђе не ак -
тив но сти би ће ре а ли зо ва не на по -
те зу од град ске пла же до ку ла

све ти ља. На ово го ди шњој ма ни -
фе ста ци ји уче ство ва ће мно го број -
ни во лон те ри и спор ти сти, уче -
ни ци, гра ђа ни, љу би те љи на у ти -
ке и при ро де – сви ко ји во ле ре ку
и овај град. Тог да на би ће ор га -
ни зо ва не еко ло шка ли ков на ра -
ди о ни ца и во лон тер ске ак ци је чи -
шће ња во до то ка Та ми ша.

Пан че во се при дру жи ло Ме -
ђу на род ном ко ми те ту за за шти ту

ре ке Ду нав ICPDR (Internatio-
nal Commission for the Protec-
tion of the Danub River), ко ји
сва ке го ди не ре а ли зу је еко ло -
шку и дру штве но од го вор ну кам -
па њу по све ће ну нај зна чај ни јој
европ ској ре ци. Реч је о син хро -
ни зо ва ним ма ни фе ста ци ја ма ко -
је се од ви ја ју на те ри то ри ји ве -
ћи не гра до ва и на се ље них ме -
ста По ду нав ског ре ги о на.

По во дом обе ле жа ва ња 5. ју -
на, Свет ског да на за шти те жи -
вот не сре ди не, Се кре та ри јат
за за шти ту жи вот не сре ди не
Град ске упра ве Пан че ва ор га -
ни зо вао је низ ак тив но сти пре -
вас ход но усме ре них ка еко -
ло шком опи сме ња ва њу де це.

У по не де љак, 4. ју на, у хо -
лу Град ске упра ве отво ре на
је из ло жба ли ков них ра до ва
уче ни ка пан че вач ких основ -
них шко ла. Из ло же но је че -
тр де сет нај бо љих ра до ва на
те му „Шу ма бли ста – чи ста”.
У име Гра да оку пље не је по -
здра ви ла Ка та ри на Ба њаи,
чла ни ца Град ског ве ћа. На -
ред ног да на по бед ни ци ово -

го ди шњег ли ков ног еко-кон -
кур са по се ти ли су Чар дак. Уз
ани ма то ре и во ди че, де ца су
об и шла ре зер ват и са зна ла
по је ди но сти о биљ ном и жи -
во тињ ском све ту Де ли блат -
ске пе шча ре.

На Свет ски дан за шти те
жи вот не сре ди не про гла шен
је по бед ник че твр тог кру га
град ске еко ло шке ак ци је „Са -
ку пи и уште ди – вре ди”. Ово -
го ди шњи по бед ни ци су ђа ци
ОШ „Мо ша Пи ја де” из Ива -
но ва, ко ји су са ку пи ли 45,35
ки ло гра ма ам ба ла жног от па -
да по уче ни ку. Дру го ме сто
су осво ји ли ђа ци ка ча ре вач -
ке шко ле „Жар ко Зре ња нин”.

На за вр шној све ча но сти про -
гра ма „За чи сти је и зе ле ни је
шко ле у Вој во ди ни” у че твр -
так, 31. ма ја, у По кра јин ској
вла ди на гра ђе но је 27 вас пит -
но-обра зов них уста но ва чи ји
су ма ли ша ни, ђа ци и мен то -
ри би ли нај у спе шни ји при -
ли ком уче шћа у ово го ди шњем
про гра му. Реч је о ак ци ји По -
кра јин ске вла де чи ји је циљ
да се у вр ти ћи ма, шко ла ма и
ло кал ним за јед ни ца ма ши -
ром Вој во ди не по диг ну свест
и лич на од го вор ност за бри гу
о жи вот ној сре ди ни. Ме ђу
ово го ди шњим ла у ре а ти ма су
и пан че вач ке вас пит но-обра -
зов не уста но ве „Деч ја ра дост”
и ОШ „Жар ко Зре ња нин” из
Ка ча ре ва.

Пот пред сед ник По кра јин -
ске вла де и по кра јин ски се -
кре тар за обра зо ва ње, про пи -
се, упра ву и на ци о нал не ма -
њи не – на ци о нал не за јед ни -
це Ми хаљ Њи лаш у свом по -
здрав ном го во ру ис та као је
да су се у ово го ди шњу еко ло -
шко-еду ка тив ну ак ци ју укљу -
чи ле 104 вас пит но-обра зов -
не уста но ве, од ко јих је 68
успе шно ре а ли зо ва ло пла ни -
ра не ак тив но сти. Нај у спе шни -
јих 27 пред школ ских уста но -
ва, основ них и сред њих шко -
ла (укљу чу ју ћи и му зич ке и
спе ци јал не) на гра ђе но је из -
ле ти ма за пре ко 600 уче ни -
ка, а за на став ни ке ће би ти
ор га ни зо ва ни се ми на ри из
обла сти за шти те жи вот не сре -
ди не. Он је ре као да у овом

про гра му уче ству је ви ше по -
кра јин ских се кре та ри ја та и
да је ди но сви за јед но мо же -
мо да са чу ва мо жи вот ну сре -
ди ну ко ја нас окру жу је, да је
учи ни мо леп шом и здра ви -
јом за нас и на шу де цу.

У про те клих де вет го ди на
уче шћу у кам па њи „За чи -
сти је и зе ле ни је шко ле у Вој -
во ди ни” ода зва ло се пре ко 70
од сто укуп ног бро ја вас пит -
но-обра зов них уста но ва на
те ри то ри ји Вој во ди не и до -
де ље но је пре ко 300 на гра да.
Овај по кра јин ски еко ло шки
про грам ре а ли зу је се у окви -
ру са рад ње По кра јин ског се -
кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра -
ди тељ ство и за шти ту жи вот -
не сре ди не, По кра јин ског се -
кре та ри ја та за обра зо ва ње,
про пи се, упра ву и на ци о нал -
не ма њи не – на ци о нал не за -
јед ни це, По кра јин ског се кре -
та ри ја та за енер ге ти ку, гра -
ђе ви нар ство и са о бра ћај и
RECAN – фон да за по вра ћај
и ре ци кла жу ли мен ки и По -
кре та го ра на Вој во ди не. То -
ком школ ске 2017/2018. го -
ди не про гра му се при кљу чио
и По кра јин ски се кре та ри јат
за со ци јал ну по ли ти ку, де -
мо гра фи ју и рав но прав ност
по ло ва.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 8. јун 2018.
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ДО ПРИ НОС ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊУ СВЕТ СКОГ ДА НА ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

СКАН ДА ЛО ЗАН ЗЛО ЧИН НАЈ ГО РЕ ВР СТЕ

АК ЦИ ЈА ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Свет ски еко ло шки дан

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ин спек циј ског над зо ра не мо -
же да пру жи Ми ни стар ство,
већ над ле жни По кра јин ски се -
кре та ри јат за ур ба ни зам и за -
шти ту жи вот не сре ди не”, сто -
ји у до пи су Слу жбе за ко му ни -
ка ци ју и од но се с јав но шћу
Ми ни стар ства за шти те жи вот -
не сре ди не.

Игра пре сто ла II
По том се ре дак ци ја обра ти ла
над ле жним по кра јин ским ин -
сти ту ци ја ма и до би ла сле де ћи
од го вор: „По што ва ни, у ве зи са
Ва шим до пи сом ко ји сте до -
ста ви ли пу тем елек трон ске по -
ште По кра јин ском се кре та ри -
ја ту за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, у ко јој тра -
жи те ин фор ма ци ју о слу ча ју
опа сног от па да ко ји је про на -
ђен код Но во се љан ског пу та у
Пан че ву, оба ве шта ва мо Вас да
се ис тра жни по сту пак во ди у
пан че вач ком Основ ном јав ном
ту жи ла штву, по чи јем зах те ву
је и из вр ше но узор ко ва ње пред -
мет ног от па да”.

Не зва нич но смо са зна ли да
за слу чај от па да с Но во се љан -
ског пу та ви ше ни је над ле жан
Алек сан дар Ђор ђе вић, ту жи -
лац Основ ног ту жи ла штва у
Пан че ву. Ни смо упи та ли пан -

че вач ко ту жи ла штво о де та љи -
ма слу ча ја, јер је по зна та ствар
да овај државни ор ган док тра -
је ис тра га, не из но си ин фор -
ма ци је у јав ност. По ред то га,
би ло би крај ње не про фе си о -
нал но тра жи ти од ту жи ла ца да
се из ја сне и да ју про це ну о без -
бед но сти гра ђа на – то јест да
ли на шим су гра ђа ни ма ко ји
жи ве у бли зи ни кон та ми ни ра -
не ло ка ци је пре ти опа сност.

Епи лог
Све у све му, 5. ју на је обе ле -
жен Свет ски дан за шти те жи -
вот не сре ди не и тог да на су
ре пу блич ки и по кра јин ски зва -
нич ни ци за ду же ни за еко ло -
ги ју на сва уста хва ли ли ве ли -
ки на пре дак Ср би је на по љу
уна пре ђи ва ња еко ло шких при -
ли ка.

Мно ги од њих су из ра зи ли
ве ли ку бри гу за здра вље на ци -
је, а не ки су чак, на сме ја ни и
вид но рас по ло же ни, по пут ми -
ни стра за шти те жи вот не сре -
ди не Го ра на Три ва на, за вр ну -
ли ру ка ве и по чи сти ли сме ће,
за при мер, пред ка ме ра ма и
објек ти ви ма во де ћих ме диј ских
ку ћа.

Иро нич но, зар не!

ГРАД СКА ЕКО ЛО ШКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Обе ле жа ва ње Да на Ду на ва

ПРО ГЛА ШЕ НИ ПО БЕД НИ ЦИ ЕКО-КАМ ПА ЊЕ

Пан чев ци опет ме ђу
нај бо љи ма

ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА

Свечаност у НИС-у



Гра ђа ни Ср би је од про шле не -
де ље има ју мо гућ ност да пре -
глед код иза бра ног ле ка ра оп -
ште прак се, пе ди ја три је, сто -
ма то ло ги је или ги не ко ло ги је
за ка жу и пре ко мо бил не апли -
ка ци је „Иза бра ни док тор”, ко -
ју мо гу бес плат но пре у зе ти са
„Гугл плеј про дав ни це” („Goo-
gle Play Store”). Иста апли ка -
ци ја пру жа и увид у ста тус
здрав стве ног оси гу ра ња.

У Ми ни стар ству здра вља ис -
ти чу да уво ђе ње апли ка ци је
„Иза бра ни док тор” пред ста вља
на ста вак кон ти ну и ра ног ра да
усме ре ног ка ин фор ма ти за ци -
ји и ди ги та ли за ци ји здрав стве -
ног си сте ма Ср би је. За ак ти ва -
ци ју апли ка ци је по треб но је
уне ти ЛБО број, од но сно лич -
ни иден ти фи ка ци о ни број оси -
гу ра ни ка с кар ти це здрав стве -
ног оси гу ра ња, као и број мо -
бил ног те ле фо на на ко ји ће би -
ти по слат ПИН за ак ти ва ци ју.

Пла ни ра но је да се у на ред -
ном пе ри о ду апли ка ци ја да ље
раз ви ја, а јед на од оп ци ја ко ја
ће нај ве ро ват ни је би ти до да та
ин спи ри са на је чи ње ни цом да
се бли зу 30% па ци је на та не по -

ја ви на за ка за ном ле кар ском
пре гле ду. Не ки од њих из о ста -
ну јер смет ну с ума ка да су
има ли за ка за но, док дру ги све -
сно од лу че да пре ско че свој
тер мин, а да при том не на ђу
за сход но да бла го вре ме но оба -
ве сте ле ка ра о свом не до ла ску
и да та ко осло бо де ме сто дру -
гом па ци јен ту. Упра во због то -
га апли ка ци ја „Иза бра ни док -
тор” тре ба ло би да убу ду ће има
и оп ци ју под сет ни ка на за ка -
за ни тер мин, као и ону ко јом
би се пре глед мо гао от ка за ти.

Мо бил на апли ка ци ја, ка жу
у Ми ни стар ству здра вља, пред -
ста вља још је дан ко рак ка пу -
ној им пле мен та ци ји Ин те гри -
са ног здрав стве ног ин фор ма -
ци о ног си сте ма (ИЗИС). По ред
апли ка ци је, као део ИЗИС-а
тре нут но већ функ ци о ни шу
„еРе цепт” и елек трон ски си -
стем за ка зи ва ња. Као што је
би ло и оче ки ва но, „еРе цепт” је
на и шао на из у зет не ре ак ци је
гра ђа на, па су та ко од но вем -
бра до да нас про пи са на
23.989.973 ре цеп та, а од то га
је 1.710.966 хро нич них об но -
вљи вих те ра пи ја („еТе ра пи ја”).

Елек трон ски ре цепт би ће им -
пле мен ти ран на те ри то ри ји чи -
та ве зе мље у нај кра ћем ро ку, а
на кон то га пла ни ра но је и уво -
ђе ње елек трон ског кар то на
(„еКар тон”).

Петак, 8. јун 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ле то ва ње се бли жи, па је
вре ме да се при се ти мо опа -
сно сти од пре те ра ног из ла -
га ња сун цу. Ве ру је се да два -
де сет ми ну та сва ког да на на
сун цу чи ни до бро за здра вље,
што је и тач но, али са мо ако
го во ри мо о ју тар њем сун цу
или оном на кон 18 са ти. То
вре ме је до вољ но да се син -
те ти ше по треб на ко ли чи на
ви та ми на Д3, ко ји је из у зет -
но ва жан за здра вље и оба -
вља ње мно гих функ ци ја у ор -
га ни зму.

Пре ко мер но из ла га ње сун -
цу пред ста вља тра у му за ће -
ли је ко же. Са мо јед на оште -
ће на ће ли ја мо же иза зва ти
пре ра но ста ре ње, па чак и
рак ко же (ме ла ном). Ри зи ку
од ме ла но ма из ло жен је сва -
ко, али су не ки љу ди ипак
угро же ни ји. То су: осо бе све -
тле пу ти ко је су скло не опе -
ко ти на ма од сун ца, осо бе ко -
је су се пре те ра но сун ча ле у
де тињ ству, сви они ко ји ра де

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

Па ти те ли од те но рек си је?
ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 500 гра ма ли сна тог те -

ста, 500 гра ма осли ћа у ко ма ду,

две гла ви це цр ног лу ка, је дан че -

шањ бе лог лу ка, 150 гра ма ри же,

јед на до две шар га ре пе, ве зи ца

пер шу на, со, би бер и ве ге та.

При пре ма: Ослић очи сти ти од

ко сти ју и ски ну ти спо ља шњи

омо тач. На ма ло уља про пр жи ти

сит но сец ка ни цр ни лук, до да ти фи ле те ри бе ко је смо прет ход но по -

со ли ли и по су ли ве ге том и све крат ко про пр жи ти са обе стра не, али

па зи ти да се не рас пад не. До да ти и сит но сец ка ни бе ли лук.

При пре ми ти ри жу на кла си чан на чин, про пр жи ти сит но сец ка ни

цр ни лук и шар га ре пу, до да ти ри жу и си па ти во ду. По со ли ти и по -

би бе ри ти по уку су. Ку ва ти два де се так ми ну та, по су ти сит но сец ка -

ним пер шу ном и оста ви ти да се про хла ди.

Ли сна то те сто по де ли ти на два де ла, раз ви ти јед ну ко ру и об ло -

жи ти пра во у га о ни ду гу ља сти ка луп (мо же се прет ход но ста ви ти и

ма стан па пир), та ко да те сто ма ло пре ла зи пре ко иви ца ка лу па. На

дно ста ви ти по ло ви ну ку ва не ри же, за тим ле по рас по ре ди ти фи ле -

те ри бе, па пре кри ти дру гим сло јем ри же.

Раз ви ти и дру гу по ло ви ну ли сна тог те ста и по кри ти ри жу. Иви це

пре ма за ти хлад ном во дом па пре кло пи ти те стом ко је смо оста ви ли

да ви ри пре ко иви ца ка лу па. Све до бро ути сну ти да се не би отво -

ри ло и пре ма за ти ме ша ви ном уља и во де. На пра ви ти и не ко ли ко

за ре за на по клоп цу од те ста да би па ра мо гла да из ла зи. Пе ћи око

50 ми ну та у пећ ни ци прет ход но за гре ја ној на 200 сте пе ни.

При кра ју пе че ња ро ла ду мо же те из ва ди ти из ка лу па, па за јед но

с ма сним па пи ром пре ба ци ти на плех и вра ти ти у рер ну да се још

ма ло пе че ка ко би се и стра ни це ле по за ру ме не ле. Мо же те по слу -

жи ти то пло или хлад но уз не ки фи ни сос од ли му на или ми ро ђи је...

При јат но!

На по ме на: уме сто по сне ва ри јан те с фи ле ти ма ри бе, ро ла ду мо -

же те при пре ми ти и с фи ле ти ма бе лог пи ле ћег ме са, а ри жу ску ва ти

с пи ле ћим те мељ цем. Ли сна то те сто у том слу ча ју пре пе че ња пре -

ма за ти уму ће ним ја је том и по же љи по су ти су са мом.

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

Ро ла да у ли сна том те сту

Не слав на ста ти сти ка ко ја по -
ка зу је број тра у ма ти зо ва них
осо ба у по пу ла ци ји увек по -
ста је ак ту ел на у про лећ ним
и лет њим ме се ци ма ка да су
ак тив но сти на гра ди ли шти -
ма, њи ва ма, спорт ским те ре -
ни ма и у са о бра ћа ју нај ин -
тен зив ни је. Че сто ис ти че мо
зна чај пр ве по мо ћи ко ју пру -
жа ла ик до до ла ска струч не
ме ди цин ске по мо ћи. Нај че -
шће смо у си ту а ци ји да не -
ма мо аде кват на сред ства за
пру жа ње пр ве по мо ћи, па је
им про ви за ци ја до бро до шла
у кри тич ним си ту а ци ја ма ка -
да је би ло ка ква по моћ бо ља
од ни ка кве. Ру ка ви це мо гу да
се за ме не пла стич ном ке сом,
га за чи стом тка ни ном, удла -
ге пар че том др ве та, пла сти -
ке, кар то на или ме та ла, а пре -
са ви је ни део ка пу та или ко -
шу ље мо же би ти ма ра ма за
имо би ли за ци ју по длак ти це.

Симп то ми и зна ци по вре -
ђи ва ња мно го су ва жни ји од
опи си ва ња ме ха ни за ма оште -
ће ња тки ва, јер нам они скре -
ћу па жњу на озбиљ ност тра -
уме. Кр ва вље ње, бол на осе -
тљи вост, де фор ма ци ја, оти -
ца ње тки ва и пла ви ча ста пре -
бо је ност ко же зна ци су оште -
ће ња крв них су до ва, ми ши ћа
и ко сти ју. По вре де сто ма ка
ма ни фе сту ју се твр до ћом, бол -
но шћу на до дир и оди за њем

тр бу шног зи да. По вре де кич -
ме че сто до во де до па ра ли зе
екс тре ми те та. Све ове тра у -
ме, уко ли ко су про у зро ко ва -
ле обил но кр ва вље ње, или је
исто вре ме но до шло до по -
вре де гла ве, мо гу иза зва ти
по ре ме ћај све сти, ди са ња и
цир ку ла ци је. Без пра во вре -
ме но ука за не пр ве по мо ћи,
жи вот је у опа сно сти.

Кре ну ће мо од сло ва А
(Airway), од ен гле ске ре чи
за ди сај ни пут, ко је нам
скре ће па жњу на то да без
укла ња ња стра ног те ла, кр -
ви или по вра ће ног са др жа -
ја из уста не ма ни ове ви -
тал не функ ци је, а оста ла су
са мо три-че ти ри ми ну та ко -
ји де ле жи вот од смр ти. Сло -
во Б (Breathing) скре ће нам
па жњу на дру гу ви тал ну
функ ци ју – ди са ње. Она је
угро же на уко ли ко је до шло,
на при мер, до се риј ског пре -
ло ма ре ба ра или ср ча ног за -
сто ја. Убр за ни и плит ки по -
кре ти груд ног ко ша мо гу
ука зи ва ти на ста ње шо ка.
Сло во Ц (Circulation) од но -
си се на цир ку ла ци ју ко ја је
озбиљ но на ру ше на ве ли ким
гу бит ком кр ви, по вре дом
груд ног ко ша и ср ча ног ми -
ши ћа, као и ср ча ним за сто -
јем. Не за бо ра ви мо да, по -
ред при ме не ма са же ср ца и
ве штач ког ди са ња, ди рек -
тан при ти сак на по вре ђе ни
крв ни суд, ле же ћи по ло жај,
по ди за ње но гу и уто пља ва -
ње па ци јен та мо гу би ти пре -
суд ни у спа са ва њу жи во та
до до ла ска струч не ме ди -
цин ске по мо ћи.

Еду ка ци ја де це у вр ти ћи -
ма и основ ним и сред њим
шко ла ма је дан је од нај е фи -
ка сни јих на чи на ши ре ња ве -
шти на пр ве по мо ћи ме ђу ста -
нов ни штвом. Упра во због то -
га за по сле ни у Хит ној по мо -
ћи Пан че во не се бич но по ка -
зу ју ове ве шти не нај мла ђим
су гра ђа ни ма.

Тра у ме

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

на отво ре ном, ко ри сни ци со -
ла ри ју ма, осо бе ко је има ју
ви ше од пе де сет мла де жа и
они ко ји има ју по ро дич ну ге -
не ти ку „на кло ње ну” овим бо -
ле сти ма.

Нај бо ља за шти та је из бе -
га ва ње ди рект ног де ло ва ња
сун ца ка да је оно нај ин тен -
зив ни је. Ка да се ше та те, пре -
ђи те на стра ну ули це ко ја је
у хла ду, ко ри сти те УВ за -
штит не кре ме, но си те све тлу
ле пр ша ву оде ћу, ше шир са
ши рим обо дом и на о ча ре (оне
ће та ко ђе по мо ћи да не до -
би је те бо ре од мр ште ња због
ја ке сун че ве све тло сти).

Од 50 до 80 од сто укуп ног
из ла га ња сун че вом зра че њу

ап сор бу је се до осам на е сте
го ди не жи во та и за то је ве о -
ма ва жна за шти та од сун ца
де це и адо ле сце на та. Опа -
сност за ти неј џе ре по себ но
пред ста вља упо тре ба со ла ри -
ју ма, ко ји еми ту ју са мо УВА
зра ке и по ве ћа ва ју ри зик за
на ста нак ме ла но ма на 75 про -
це на та.

Сто га не чу ди што ле ка ри
са да упо зо ра ва ју на но ви вид
за ви сно сти: за ви сност од пре -
пла ну ло сти, по зна ту и под
на зи вом – те но рек си ја.

Пред број ним 
го сти ма 
пред ста вље на хим на
уста но ве

Про мо ви са ни и 
бил тен и ре зул та ти
ра да ра зних сек ци ја

Дав но је је дан му драц ре као да
тај на ду го веч но сти ни је у од -
ри ца њу, већ у ужи ва њу у жи -
во ту. Ту из ре ку до бро зна ју и
њо ме се сва ко днев но ру ко во де
ко ри сни ци пан че вач ког Ге рон -
то ло шког цен тра. Сто га не чу -
ди чи ње ни ца да хим на те уста -
но ве, ко ју су не дав но упра во
они ис пе ва ли, но си на зив „Жи -
вот је леп”.

Ова ве се ла и упе ча тљи ва ну -
ме ра пред ста вље на је ши рој
јав но сти на исто и ме ној ма ни -
фе ста ци ји ко ја је у Ге рон то -
ло шком цен тру упри ли че на у
пе так, 1. ју на. Број ни го сти и
са рад ни ци те уста но ве, ка ко
они из на шег гра да, та ко и ко -
ле ге из ге рон то ло шких цен та -
ра ши ром Ср би је, као и по ро -
ди це и срод ни ци ко ри сни ка,
има ли су тог да на при ли ку да
се кроз бо гат и ра зно вр стан
кул тур но-умет нич ки про грам
упо зна ју с ре зул та ти ма ра да
број них сек ци ја ко је у до му

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ

ТАЈ НА ДУ ГО ВЕЧ НО СТИ ЈЕ У УЖИ ВА ЊУ

но шње, пу бли ци пред ста ви ли
но ву хим ну.

– Иде ја да се ле пе ре чи ко је
го во ре о ле по ти жи во та утка ју
у јед ну пе сму, на ста ла је у
окви ру рад но-оку па ци о не те -
ра пи је у до му. Сти хо ве је уоб -
ли чи ла гру па ко ри сни ка са
Ђур ђи ном Ко ва че вић на че лу.
Му зи ку на текст ком по но вао
је Зо ран Хри стић, а аран жман
је ура дио Ми ро љуб То до ро вић
Џи ми. Про цес на стан ка хим не

ји ко ја има сво ју ау тор ску хим -
ну – ис та кла је Та ња Лу кић, в.
д. ди рек то ра Ге рон то ло шког
цен тра.

У на став ку про гра ма сти хо -
ве Ми ке Ан ти ћа го во рио је по -
зна ти глу мац Алек сан дар Ду -
нић, а сво ју пе сму је про чи та -
ла и ко ри сни ца до ма Ана Хор -
ват. Јед ну ње ну љу бав ну пе сму
го во рио је Љу бан Љу би шић.
Фол клор на сек ци ја се пред ста -
ви ла пу бли ци спле том ига ра, а
чла но ви драм ске сек ци је Клу -
ба за од ра сла и ста ра ли ца из -
ве ли су два ске ча из пред ста ве
„Се стре Дан гу бић”.

На кон то га про грам се на -
ста вио у Вр ту тре ћег до ба, где
су при сут ни, уз кок тел, ужи ва -
ли у ег зи би ци о ном ша хов ском
ме чу из ме ђу ФИ ДЕ мај сто ра
Ко сте Ор ло ва и чла но ва ша -
хов ске сек ци је до ма.

Мо дер ни и са вре ме ни
Ге рон то ло шки цен тар је уста -
но ва за збри ња ва ње ста рих ли -
ца и тај свој за да так вр ло успе -
шно оба вља од 10. де цем бра
1991. го ди не, ка да је при мио
сво је пр ве ста на ре – брач ни
пар Алек сић.

– Од осни ва ња па све до да -
нас Ге рон то ло шки цен тар бор -
бе но и стра сно до при но си мо -
дер ном и са вре ме ном од но су
пре ма про бле ми ма сво јих ко -
ри сни ка, раз ви ја ју ћи ак ти ви -
зам, це ло жи вот но уче ње и со -
ци јал ну укљу че ност. На сви ма
на ма ко ји смо за по сле ни у уста -
но ви је сте оба ве за да обез бе -
ди мо то пли ну људ ског осме ха
ста рој по пу ла ци ји и да уне се -
мо ра дост у њи хо ве да не, јер и
они има ју же ље и сно ве без об -
зи ра на број го ди на – ис та кла
је Та ња Лу кић.

У окви ру ма ни фе ста ци је
„Жи вот је леп” про мо ви сан је
и бил тен Ге рон то ло шког цен -
тра, у ко ме су, за ни мљи вим
тек сто ви ма и ве ли ким бро јем
фо то гра фи ја, на кре а ти ван на -
чин пред ста вље не сва ко днев -
не ак тив но сти ко ри сни ка кроз
рад сек ци ја, обе ле жа ва ње пра -
зни ка, про сла ве ро ђен да на, го -
сто ва ња раз ли чи тих умет нич -
ких гру па де це и од ра слих ко -
је у до му из во де про грам за ко -
ри сни ке или пак дру же ња на
игран ка ма и у пре ле по уре ђе -
ном Вр ту тре ћег до ба.

Песмом оплемењују свакодневицу

НО ВИ „ПРО ИЗ ВОД” МИ НИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА

За ка жи те пре глед 
пре ко апли ка ци је

функ ци о ни шу: ли те рар не, ша -
хов ске, му зич ке, ли ков не и
еко ло шке, као и сек ци је за руч -
ни рад.

Кре а тив ни тим

Ипак, нај све ча ни ји тре ну так
про гра ма био је онај ка да су
ко ри сни ци, оде ве ни у на род не

за о кру жи ли су сво јим за ла га -
њем Бог дан ка Ђу кић, не ка да -
шња ди рек тор ка На ци о нал ног
ан сам бла „Ко ло”, као и Љу бо -
мир Ма на си је вић, Јо ва на Ба -
раћ и Вла дан ка Жи ва но вић.
Са да с по но сом мо же мо ре ћи
да смо јед на од пр вих уста но -
ва со ци јал не за шти те у Ср би -

Врт трећег доба



Док бу де те чи та ли ову књи -
гу, кроз гла ву ће вам про ла -
зи ти раз не иде је. Прет по ста -
ви ће те да је то са мо још јед -
на књи га о љу бо мор ној бив -
шој же ни. Прет по ста ви ће те
да је та бив ша оп сед ну та же -
ном ко ја ју је за ме ни ла –
пре ле пом де вој ком ко ја тек
тре ба да се уда за му шкар ца
ког обе во ле. Прет по ста ви -
ће те да је пр ва же на ужа сна
и да је муж у пра ву што се
раз вео од ње. Прет по ста ви -
ће те да зна те мо ти ве, про -
шлост, ана то ми ју овог за мр -
ше ног љу бав ног тро у гла. По -
гре ши ће те. За то не мој те ни -
шта да прет по ста вља те. Чи -
тај те из ме ђу ла жи.

ДРУШТВО
Петак, 8. јун 2018.
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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 је
фуд бал нај ва жни ја спо ред на
ствар на све ту. „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 „Срп -
ски фуд бал кроз мун ди јал” 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:

„Пре и по сле утак ми це
фуд бал је нај ва жни ја спо ред -
на, а за вре ме утак ми це –
нај глав ни ја глав на ствар на
све ту.” 060/1304...

„Мој љу бав ни жи вот ли чи
на ко мен тар фуд бал ске утак -
ми це: ’Ево при ли ке ее, ево
при ли ке ее... ии и ии ни шта’.
Ко зна, мо жда та обе ћа на на -
гра да фуд ба ле ри ма све про -
ме ни...” 060/6672...

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 шта за њих пред ста вља
ре ли ги ја. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Кон -
кла ва” Ро бер та Хе ри са.

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:

„Ре ли ги ја је кад ве ру јеш
да ће сва ну ти дан кад ће ти
би ти бо ље. Онај за ко га сма -
траш да ће ти то омо гу ћи ти
је твој бог.” 063/2001...

„Нај бо ље ће то зна ти уче -
сни ци ри ја ли ти про гра ма ’За -
дру га’.” 064/9694...

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, 13. ју на, 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 ја је
ва ша пр ва асо ци ја ци ја на Дру ги свет ски рат?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Же не из зам ка” Џе си ке Шат ук.
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 пе пе лу по ра же не на ци -
стич ке Не мач ке Ма ри ја на
фон Лин ге фелс се вра ћа у
не кад ве ле леп но зда ње ко је
је при па да ло по ро ди ци ње -
ног су пру га, им по зант ну твр -
ђа ву пре тво ре ну у ру и ну у
по сле рат ном пе ри о ду. Удо -
ви ца за ве ре ни ка ко ји је по -
ку шао не у спе ли атен тат на
Адол фа Хи тле ра, 20. ју ла
1944, Ма ри ја на на ме ра ва да
одр жи обе ћа ње да то хра брим
са у че сни ци ма ње ног му жа:
да ће про на ћи и за шти ти ти
њи хо ве же не, удо ви це дру -
гих за ве ре ни ка.

Ма ри ја на пр во спа са ва ше -
сто го ди шњег Мар ти на, си на
ње ног дра гог при ја те ља из
де тињ ства, из на ци стич ког
по прав ног до ма. На ста вља ју
пут за јед но, про ла зе ћи кроз
ру ше ви не сво је отаџ би не на
пу ту до Бер ли на, где Ма р ти -
но ва мај ка, ле па и на ив на
Бе ни та, ис па шта у ру ка ма

оку па тор ских сна га Цр ве не
ар ми је. За тим про на ла зи
Ању, та ко ђе же ну јед ног од
за ве ре ни ка, из бе гли цу ко ја
про па да у јед ном од мно гих
ло го ра за ми ли о не ра се ље -
них то ком ра та.

„Же не из зам ка” 
Џе си ке Шат ук

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Она је из ме ђу нас 

Два чи та о ца ко ји до сре де, 13. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Да ли је
фуд бал нај ва жни ја спо ред на ствар на све ту?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Она је из ме ђу нас” Гри р Хен дрик с и
Са ре Пе ка нен. 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.

СВЕТ СКИ ДАН БЕЗ ДУ ВА НА

ЗЛО КО ЈЕ СЛА МА СР ЦА
Ду ван ски про из во ди
усмр те пре ко се дам
ми ли о на љу ди сва ке
го ди не

У све ту пре ко 
ми ли јар ду љу ди 
пу ши

Сва ке го ди не 31. ма ја Свет ска
здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО)
и ње ни парт не ри обе ле жа ва ју
Свет ски дан без ду ва на, ука зу -
ју ћи на здрав стве не и дру ге ри -
зи ке по ве за не с ко ри шће њем
ду ван ских про из во да и за ла -
жу ћи се за де ло твор не по ли ти -
ке ко ји ма се сма њу је упо тре ба
ду ва на.

Ка да је реч о бор би про тив
пу ше ња у ју жном Ба на ту, уста -
но ва ко ја има во де ћу уло гу на
том по љу сва ка ко је За вод за
јав но здра вље.

Вас пит ни рад
У окви ру сво јих ак тив но сти про -
мо ци је здра вља, За вод у по -
след њих пет на ест го ди на кон -
ти ну и ра но спро во ди еду ка ци је
на те му штет но сти ду ван ског
ди ма. Оне су нај ви ше на ме ње -
не мла ди ма, али и ро ди те љи -
ма и про свет ним рад ни ци ма.

– У пе ри о ду од 2004. до 2018.
го ди не здрав стве но-вас пит ним
ра дом на те му пре вен ци је упо -
тре бе ду ва на об у хва ће но је пре -
ко 11.000 уче ни ка у Ју жно ба -
нат ском окру гу. Са мо то ком
про шле го ди не 872 уче ни ка ше -
стих раз ре да у 20 основ них шко -
ла у ју жном Ба на ту од слу ша ло

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ево при ли ке, 
ево при ли ке!

НО ВА ПРИ ЗНА ЊА ЗА ШК „АЉЕ ХИН”

Мајстори игре на 64 поља
Ка ко се бли жи крај школ ске
го ди не, та ко се по ла ко за вр -
ша ва ју и ка дет ски ша хов ски
тур ни ри ши ром Ср би је. Чла -
но ви ШК-а „Аље хин” из на шег
гра да има ли су сјај ну се зо ну, а
про шло не дељ ни тур нир у Сме -
де ре ву обе ле жио је Сте фан Ма -
рић. Он је сво ју бо га ту ри зни -
цу тро фе ја осво је них у атле ти -
ци и ша ху обо га тио пе ха ром с
тог пре сти жног тур ни ра.

На так ми че њу „Шах – ими -
та ци ја жи во та” у Бе о гра ду за -
бли стао је та ко ђе по ла зник ша -
хов ске шко ле „Аље хин” Лу ка

Ри стић, ко ји је осво јио пр во
ме сто.

Ксе ни ја То мин је за у зе ла тре -
ће ме сто на тур ни ру „Тро феј
Ве ри це и Срећ ка Не дељ ко ви -
ћа”, ко ји је одр жан на Ма шин -
ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Та ко ђе про шлог ви кен да, у
ор га ни за ци ји Ша хов ског са ве -
за Бе о гра да, одр жа на је си мул -
тан ка на ко јој су уче ство ва ли
и чла но ви ШК-а „Аље хин”, а
има ли су при ли ку да игра ју
про тив ФИ ДЕ мај сто ра Ву ја -
чи ћа.

А. Ж.

ре сант но је да ско ро 80% пу -
ша ча жи ви у зе мља ма с ни -
ским и сред њим при хо ди ма.

Свет ска здрав стве на ор га -
ни за ци ја про пи са ла је ме ре
ко је би др жа ве мо ра ле да при -
ме не с ци љем сма ње ња упо -
тре бе ду ва на и за шти те ста -
нов ни штва од не за ра зних хро -
нич них бо ле сти. Оне об у хва -
та ју: пра ће ње уче ста ло сти упо -
тре бе ду ва на и по ли ти ке пре -
вен ци је; за шти ту љу ди од из -
ло же но сти ду ван ском ди му
обез бе ђи ва њем за тво ре ног јав -
ног и рад ног про сто ра и јав -
ног пре во за пот пу но без ду -
ван ског ди ма; пру жа ње по мо -
ћи при од ви ка ва њу од пу ше -
ња (по кри ве но здрав стве ним
оси гу ра њем, уз ши ро ку по др -
шку ста нов ни штву, укљу чу ју -
ћи и кра так са вет здрав стве -
них рад ни ка и бес плат но те -
ле фон ско са ве то ва ње за од ви -
ка ва ње од пу ше ња на це лој те -
ри то ри ји др жа ве); упо зо ра ва -
ње на опа сно сти од ду ва на
обез бе ђи ва њем јед но о бра -
зних/стан дар ди зо ва них па ко -
ва ња и/или ве ли ких сли ков -
них здрав стве них упо зо ре ња
на свим па ко ва њи ма ду ван -
ских про из во да и спро во ђе ње
ефи ка сних ме диј ских кам па -
ња про тив упо тре бе ду ва на;
при ме ну све о бу хват не за бра -
не ре кла ми ра ња и про мо ци је
ду ван ских про из во да и спон -
зор ства ду ван ске ин ду стри је и
по ве ћа ње по ре за на ду ван ске
про из во де, ко ји би на тај на -
чин по ста ли ма ње до ступ ни.

Д. Ко жан

је пре да ва ње „Ди ши мо пу ним
плу ћи ма!”. И у 2018. го ди ни
на ста вља мо ак тив но сти на ову
те му у шко ла ма у окру гу. Не -
дав но смо под се ти ли јав ност и
на штет ност нар ги ла, по го то во
за ма ло лет ни ке – ис та кла је
Мир ја на Осто јин, ме на џер за
од но се с јав но шћу у За во ду.

Те ма ово го ди шњег Свет ског
да на без ду ва на био је од нос
кон зу ми ра ња ду ва на и бо ле сти
ср ца и крв них су до ва, а кам -
па ња је обе ле же на под сло га -
ном „Ду ван сла ма ср ца”. Као
што се мо же на слу ти ти, ова -
кав мо то је ода бран ка ко би се
под се ти ло на чи ње ни цу да је
ду ван зна ча јан фак тор ри зи ка
за на ста нак ко ро нар не бо ле -
сти, мо жда ног уда ра и бо ле сти
пе ри фер них крв них су до ва.

Упр кос то ме што је по знат
ути цај ду ва на на ср це и што

по сто ји ви ше на чи на да се сма -
њи по сле дич но уми ра ње и обо -
ле ва ње, зна ње ста нов ни штва о
то ме да је ду ван је дан од во де -
ћих узро ка кар ди о ва ску лар них
бо ле сти је не до вољ но. За стра -
шу ју ће зву чи по да так да због
по ме ну тих обо ље ња уми ре ви -
ше љу ди не го од би ло ко је дру -
ге бо ле сти у све ту. При том, чак
12% смрт них слу ча је ва иза зва -
них кар ди о ва ску лар ним бо ле -
сти ма на ста је због упо тре бе ду -
ва на и из ло же но сти ду ван ском
ди му.

Шта пред у зе ти
Гло бал на епи де ми ја ду ва на
усмр ти пре ко се дам ми ли о на
љу ди сва ке го ди не, а од то га
ско ро 900.000 не пу ша ча умре
због из ло же но сти ду ван ском
ди му. У све ту има ви ше од јед -
не ми ли јар де пу ша ча, а ин те -

Је дан од во де ћих узро ка кар ди о ва ску лар них бо ле сти

У фоајеу Културног центра
Панчева у понедељак, 4. јуна,
отворена је изложба фотогра-
фија под називом „Објективом
кроз свет око нас 2018”. Радо-
ви су настали у оквиру кон-
курса „Од пластике до фанта-
стике” који је организовао За-
вод за јавно здравље.

Изложба је посвећена Свет-
ском дану заштите животне
средине, који се ово године
обележава у складу са идејом
о ограничењу употребе пласти-
ке, која затрпава планету и не
може се разградити за читав
век. На фотографијама које су
пристигле на конкурс предста-
вљен је позитиван и негативан

аспект животне средине, а ау-
тори су се бавили природом
наше земље. Радове за изло-

жбу одабрао је Имре Сабо, мај-
стор фотографије Фото-савеза
Србије.

На конкурсу су учествовали
млади до шеснаест година. Пр-
ву награду је освојила Љубица
Парлић, другу Ана Ђикић, а
трећу Сара Михајловић. По-
хвале су добиле Марија Балог,
Срна Остојин и Сара Јанчов.

У категорији одраслих пр-
вонаграђени је Миленко Саво-
вић, на другом месту је Петар
Замбо, а трећи је Зоран Милу-
тиновић. Похвале су уручене
Виолети Милутиновић, Пјеру
Грујичићу и Александру Бу-
ђевцу.

Покровитељ изложбе је
Фото-савез Србије.

М. М. В.

ИЗЛОЖБА ЕКОЛОШКИ АНГАЖОВАНИХ ФОТОГРАФИЈА

Објективом кроз свет око нас



БОР БА ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ У МУП-у

За три го ди не при ја вље но 670 по ли ца ја ца
На кон про шло не дељ ног хап -
ше ња по ли цај ца из Вр ба са ко -
ји је за јед но са си ном са ра ђи -
вао с нар ко-ди ле ри ма, као и
при во ђе ња ње го вог ко ле ге из
Ја го ди не ко ји је омо гу ћа вао
ли ци ма без по ло же ног во зач -
ког ис пи та да до би ју во зач ке
до зво ле, још јед ном је ак ту а -
ли зо ва но пи та ње ко ли ко је ме -
ђу при пад ни ци ма МУП-а оних
ко ји су спрем ни да кр ше за ко -
не ра ди лич не ко ри сти.

От кри ва ње и ка жња ва ње та -
квих ко ји сра мо те по ли циј ску
уни фор му је дан је од при о ри -
те та вр ха Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва. Сек тор уну -
тра шње кон тро ле, по себ на слу -
жба уну тар МУП-а ко ја је за -
ду же на за бор бу про тив не пра -
вил но сти у ра ду по ли ци је, у
пе ри о ду 2014–2017. го ди не
под нео је 670 кри вич них при -
ја ва про тив по ли ца ја ца ко ји су
осум њи че ни да су кр ши ли за -
ко не – пи ше у из ве шта ју об ја -
вље ном на сај ту Сек то ра уну
тра шње кон тро ле.

Та мо се мо же про чи та ти да
су на уда ру при пад ни ка СУК-а
нај че шће би ли по ли цај ци тзв.
оп ште над ле жно сти, њи хо ве
ко ле ге ко је су за ду же не за
управ не по сло ве (у ве зи са из -
да ва њем лич них до ку ме на та)
и са о бра ћај ци, али и њи хо ве
ви со ко по зи ци о ни ра не ко ле ге,
по пут на чел ни ка по ли циј ских
упра ва и на чел ни ка оде ље ња
по ли ци је.

По ли цај ци и по ли циј ски ру -
ко во ди о ци про тив ко јих су под -
не те кри вич не при ја ве нај че -

шће су би ли сум њи че ни за ко -
руп тив на кри вич на де ла (при -
ма ње ми та).

Нај ви ше кри вич них при ја ва
про тив не са ве сних по ли ца ја ца
под не то је за хва љу ју ћи са мо -
стал ном ра ду при пад ни ка Сек -
то ра уну тра шње кон тро ле, а
ма њи део на кон при ту жби и
при ја ва.

Јед на од нај зна чај ни јих ак -
ци ја Сек то ра у прет ход ној го -
ди ни спро ве де на је на јед ном
ца рин ском пре ла зу ка да је ухап -
ше но де вет по ли ца ја ца и три -
на ест ца ри ни ка. Они су осум -
њи че ни да су ор га ни зо ва но, ра -
ди за ра де, омо гу ћа ва ли гра ђа -
ни ма да пре ко на ше др жав не

гра ни це уно се ро бу чи ји је про -
мет за бра њен или огра ни чен.

Под јед на ко зна чај но је би ло
и хап ше ње по ли цај ца ко ји је
за јед но с јед ним ма ти ча ром
обез бе дио чла но ви ма кри ми -
нал не гру пе до би ја ње фал си -
фи ко ва них лич них ка ра та и
па со ша уз на кна ду од 8.000 до
16.000 eвра. На тај на чин је 25
кри ми на ла ца до би ло фал си -
фи ко ва на лич на до ку мен та, ко -
ја су ко ри сти ли у зе мљи и ино -
стран ству.

При пад ни ци Сек то ра уну -
тра шње кон тро ле су то ком про -
шле го ди не ухап си ли и че ти -
ри ру ко во ди о ца По ли циј ске
упра ве у Шап цу. Њи ма су ста -

вље не ли си це на ру ке због сум -
ње да су при кри ли да је за на -
но ше ње те шких по вре да јед -
ном ли цу био од го во ран и је -
дан по ли ца јац.

Осим то га, у вре ме ка да је у
ша бач кој по ли ци ји ис пи ти ван
слу чај зло ста вља ња и про тив -
прав ног хап ше ња јед ног ма ло -
лет ни ка, ухап ше ни ру ко во ди -
о ци су по ку ша ли да оме ту по -
сту пак до ка зи ва ња под ми ћи -
ва њем све до ка да све до че у ко -
рист осум њи че ног.

Ме ђу зна чај ним ак ци ја ма
Сек то ра уну тра шње кон тро ле
у 2017. го ди ни би ло је и под -
но ше ње кри вич них при ја ва
про тив јед ног ру ко во ди о ца у
Упра ви кри ми на ли стич ке по -
ли ци је. Он је осум њи чен да је
осо би ко ја је уче ство ва ла у кри -
вич ном де лу по чи ње ном у јед -
ном уго сти тељ ском објек ту пре -
но сио лич но или пре ко мо бил -
ног те ле фо на све по дат ке до
ко јих су до шле ње го ве ко ле ге
то ком ис тра ге.

Осим то га, он је тој осо би и
још јед ном гра ђа ни ну да вао са -
ве те и упут ства и оба ве шта вао
их о за вр ше ним и пред сто је -
ћим ак тив но сти ма по ли ци је.
То је ра дио да би им омо гу ћио
да бла го вре ме но при пре ме сво -
ју од бра ну и да до ка зе ко је је
при ку пи ла по ли ци ја учи не не -
у по тре бљи вим.

ХРОНИКА
Петак, 8. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Обе ћа вао дру гим 
ли ци ма по моћ у 
јед ном по слу иа ко је
знао да је то 
не мо гу ће

Про шле не де ље 
под не то 129 
кри вич них при ја ва
ши ром Ср би је због
сум ње у кри вич на 
де ла са еле мен ти ма 
ко руп ци је

При пад ни ци Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва у Пан че ву,
по на ло гу Основ ног јав ног ту -
жи ла штва у на шем гра ду, ухап -
си ли су М. Н. (1973) због по -
сто ја ња осно ва сум ње да је по -
чи нио кри вич но де ло пре ва ра.

Сум ња се да је он то ком 2017.
го ди не до вео оште ће не у за -
блу ду та ко што им је обе ћао да
ће им по мо ћи да сма ње пар -
нич не тро шко ве у по ступ ку за
до би ја ње ту ђе не ге ко ји се во -
ди пред над ле жним су дом, иа -
ко је знао да то не мо же да
учи ни, јер је та ко не што не мо -
гу ће. Он ће због то га, уз кри -
вич ну при ја ву, би ти при ве ден
над ле жном ту жи ла штву.

Ова ак ци ја пан че вач ке по -
ли ци је ре а ли зо ва на је у окви -
ру се ри је хап ше ња ши ром Ср -
би је на кон ко јих је ових да на
при ве де но 27 осо ба, а под не те
су и 102 кри вич не при ја ве. По -
сто је осно ви сум ње да су осум -
њи че ни ко руп тив ним кри вич -
ним де ли ма и пре сту пи ма из
обла сти фи нан сиј ског кри ми -
на ла оште ти ли бу џет Ре пу бли -
ке Ср би је и дру гих при вред -
них и фи зич ких ли ца за ви ше
од 1,2 ми ли о на евра.

Ове ак ци је, усме ре не на су -
зби ја ње фи нан сиј ског кри ми -
на ла и ко руп ци је, спро ве де не су
на те ри то ри ја ма Бе о гра да, Алек -
син ца, Пи ро та, Ни ша, Чач ка,
Кра гу јев ца, Ки кин де, Ле сков ца,
Пан че ва, По жа рев ца, Срем ске
Ми тро ви це и Су бо ти це.

УХАП ШЕН НАШ СУ ГРА ЂА НИН

ОСУМ ЊИ ЧЕН ДА ЈЕ ВА РАО ДРУ ГЕ

Осум њи че ни ма се ста вља на
те рет да су од 2008. го ди не до
да нас по чи ни ли ви ше кри вич -
них де ла, као што су зло у по -
тре ба слу жбе ног по ло жа ја, зло -
у по тре ба по ло жа ја од го вор ног
ли ца, пре ва ра, пра ње нов ца,
фал си фи ко ва ње нов ца, нео вла -
шће но ор га ни зо ва ње ига ра на
сре ћу, не до зво ље на тр го ви на,
узро ко ва ње ла жног сте ча ја, по -
ре ска ута ја и не до зво љен про -
мет ак ци зних про из во да.

Ме ђу ухап ше ни ма су за по -
сле ни у Оп штој бол ни ци у Алек -
син цу, бив ши ди рек тор ЈКП-а
„Град ска то пла на” у Пи ро ту, над -
зор ни ор ган Ди рек ци је за из -
град њу гра да Пи ро та, ди рек тор
Шу мар ског га здин ства  у Ку че -
ву, као и ди рек то ри Цен тра за
со ци јал ни рад у Ба бу шни ци, ту -
ри стич ких аген ци ја „ММ Турс”
и „VIP Tours & Service” у Ни шу,

ди рек тор Скуп шти не пред у зе -
ћа „Бе о гра ђе ви нар”, као и осни -
ва чи, вла сни ци и ди рек то ри ви -
ше при ват них и др жав них фир -
ми и за по сле ни у ор га ни ма ло -
кал них са мо у пра ва.

Је дан од ухап ше них, ди рек -
тор ту ри стич ке аген ци је у Ни -
шу, по ну дио је не ким шко ла -
ма у том гра ду да им ор га ни зу -
је екс кур зи је са оси гу ра њем, а
ни је им то обез бе дио. Сум ња
се да је та ко при ба вио се би
про тив прав ну за ра ду ве ћу од
де сет ми ли о на ди на ра.

Ле кар спе ци ја ли ста у бол ни -
ци у истом гра ду са чи нио је
фик тив ну до ку мен та ци ју о по -
прав ци ор то пед ских по ма га ла,
па је на тај на чин, ка ко се осно -
ва но сум ња, вла сни ку фир ме
ко ја се ба ви тим по слом омо -
гу ћио про тив прав ну за ра ду ве -
ћу од 80.000 ди на ра.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Ме ђу ухап ше ни ма су и над -
зор ни ор ган Ди рек ци је за из -
град њу и бив ши ди рек тор то -
пла не у Пи ро ту. Сум ња се да
су они по прет ход ном до го -
во ру при ли ком на до град ње
управ не згра де ЈКП-а „Град -
ска то пла на” Пи рот, без прет -
ход них од лу ка, пи са них са -
гла сно сти и ика квог осно ва,
ми мо про јек та и по ну де, из -
вр ши ли бит не из ме не пла -
ни ра них и про јек то ва них ра -
до ва.

Уме сто пла ни ра на 42 про зо -
ра, угра ди ли су 33, дру гих ди -
мен зи ја, по це ни ви шој од уго -
во ре не. Осим то га, уме сто про -
јек то ва не уград ње ке ра мич ких
пло чи ца по це ни од 2.100 ди -
на ра по ме тру ква драт ном, угра -
ди ли су 306 ме та ра ква драт -
них ли но ле у ма по це ни од 3.400
ди на ра по ме тру ква драт ном.

Због ле пог вре ме на, по ра ста
бро ја мо то ци кли ста на ули ца -
ма и че стих са о бра ћај них не -
сре ћа у ко ји ма они стра да ју,
Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва је упу ти ло апел во за чи ма
дво точ ка ша да во де ра чу на ка -
да су у са о бра ћа ју.

Од њих се тра жи да увек
но се ка ци ге и ко ри сте дру гу

за штит ну опре му, да по шту -
ју огра ни че ња бр зи не, не
упра вља ју мо то ци кли ма уко -
ли ко су под ути ца јем дро ге
или ал ко хо ла, при ла го де бр -
зи ну усло ви ма на пу ту, не
во зе сла лом из ме ђу дру гих
во зи ла и да пре ду зму све што
је у њи хо вој мо ћи да бу ду
си гур ни у са о бра ћа ју.

АПЕЛ МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ 

ПО СЛО ВА

Мо то ци кли сти, 
па зи те у са о бра ћа ју

ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА СПОМЕНИКА 

У ДОЛОВУ

Не бледи сећање на
жртве рата

Мало је места попут Долова
поднело толико жртава у ра-
товима који су се одиграли
протеклог века. Само у Пр-
вом светском рату страдало
их је близу сто деведесето-
ро. Реч је о становницима
тог панчевачког села које је
Аустроугарска монархија
1914. године присилно мо-
билисала и послала на рати-
ште у далеку Галицију, да се
боре против војске руске ца-
ревине. Том приликом су мо-
билисани сви пунолетни ме-
штани до педесет година, а
велика већина њих се пре-
дала већ при првој борби.

Доловац Иван Првуљ, који
се годинама бави овом тема-
тиком, наводи да су разлози
за тако нешто били јасни –
доловачки Срби, који су чи-
нили већински живаљ у том
селу, нису желели да ратују
против братског народа.

– Њихово путешествије на-
кон тога оставља без даха.
Најпре су возом превалили
12.000 километара до Вла-
дивостока на Пацифику, а
потом су 1916. године кре-
нули назад преко Тихог и
Индијског океана, Суецког
канала и Средоземног и Егеј-
ског мора, све до Солуна, ка-
да су укупно прешли око три-
десет хиљада километара, ка-
ко би се ставили на распола-
гање команди српске војске
и придружили се у пробија-
њу фронта и коначном осло-
бођењу земље – каже Првуљ.

С друге стране, према ње-
говим речима, неки од њих
су се 1916. године нашли у
Српској добровољачкој бри-
гади и учествовали у чувеној
бици у румунској Добруџи.
Многи су на том бојишту
оставили кости, а двадесет

петоро преживелих је преко
Одесе, Црног и Егејског мо-
ра такође отишло у Солун.

Цела та голгота коштала
је мало место попут Долова
с тешко надокнадивих бли-
зу двеста изгубљених живо-
та. Село се својим страда-
лим суграђанима, поред оста-
лог, за то јунаштво одужило
и изградњом Споменика по-
гинулим и умрлим у Свет-
ском рату од 1914. до 1918,
који је у центру насеља по-
дигнут 22. маја 1938. годи-
не. На њему је исписано укуп-
но 188 имена, а на предњој
страни је наведено ко га по-
диже – Српско ратарско пе-
вачко друштво „Слога” уз
припомоћ грађанства.

Тим поводом је тог дату-
ма ове године локално удру-
жење бораца положило ве-
нац на поменути монумент,
а недавно је на дан села и
Месна заједница обележила
век од страдања некадашњих
суграђана и осамдесет годи-
на постојања тог споменика.

Том приликом је прочи-
тана песма под називом „Спо-
мен” коју је написала ме-
штанка Весна Бојовић. У њој
је на дирљив начин описана
та „прича читав век стара” о
младићима које је „ратни ви-
хор у туђе земље расејао и
на кућном прагу оставио мај-
ке испружених руку и уса-
хлих очију”. Песма се завр-
шава речима: „Осташе расу-
те наше кости од Галиције,
Добруџе, до Солуна. И пам-
ти роде, ал’ свима опрости,
Србија је навек милости пу-
на”, које треба да заувек под-
сећају на јунаштво Долова-
ца, али и на трагедију која
их је тада задесила.

Ј. Ф.



Мла ди умет ни ци из Но вог Се -
ла на ста ви ли су да ни жу успе хе
на еми нент ним так ми че њи ма.

Та ко је у фи на лу пе де сет сед -
ме Смо тре деч јег фол клор ног
ства ра ла штва Вој во ди не Дом кул -
ту ре из Но вог Се ла још јед ном,
као и у про те клих два на ест го ди -
на, оства рио за па же не ре зул та те.
Осва ја њем че твр те уза стоп не злат -
не пла ке те за ко ре о гра фи ју „Игре
из око ли не Дра га че ва” по себ но
се ис та као деч ји ан самбл ста ри -
јег уз ра ста (до пет на ест го ди на),
чи ји је струч ни ру ко во ди лац Ма -
ри ја Ву ко слав че вић, док је за му -
зич ки аран жман био за ду жен про -
фе сор Жа ни јел Шу бља. Он је и
шеф на род ног ор ке стра из Но вог
Се ла, ко ји је на овом фе сти ва лу
за вре део спе ци јал ну на гра ду
струч ног жи ри ја.

С дру ге стра не, четр на е сто -
го ди шњи Ле о нид Ар де љан,

ак ту ел на пр ва хар мо ни ка Вој -
во ди не, ап со лут ни је по бед -
ник и ла у ре ат ин тер на ци о -
нал ног фе сти ва ла „Young Ar-
tists”, одр жа ног у ру мун ском
Те ми шва ру. Овај су пер та лен -

то ва ни Но во се ља нин је, на кон
за вр ше не вр шач ке ни же му -
зич ке шко ле, већ упи сао сред -
њу у Пан че ву, а осно ве је сти -
цао код мен то ра и су гра ђа ни -
на Со ри на Бо љан ца. Мла ди Ар -

де љан под јед на ко во ли и сви ра
кла си ку, као и срп ску и ру мун -
ску тра ди ци о нал ну му зи ку, а
за три го ди не је у обе обла сти
осво јио пре ко три де сет до ма -
ћих и ме ђу на род них на гра да.

Чла но ви Удру же ња спорт ских
ри бо ло ва ца „Ша ран” из Омо -
љи це обе ле жи ли су Дан за -
шти те жи вот не сре ди не ак -
ци јом под на зи вом „Чи шће -
ње оба ла По ња ви це”, ко ја је
спро ве де на у не де љу, 3. ју на,
на по те зу око та мо шњег
спорт ског цен тра.

Том при ли ком је укла ња -
но сме ће и по ко шен је ко ров
око пе ца ро шких ме ста, и то
уз по моћ че ти ри три ме ра и
два трак то ра, док је ча мац
по слу жио за ва ђе ње пла стич -
них фла ша и ке са из во де. У
ак ци ји је уче ство ва ло че тр -
де сет ше сто ро љу ди раз ли чи -
тих по ло ва и уз ра ста, за ко је
су би ли обез бе ђе ни фла је ри
са основ ним ин фор ма ци ја -
ма о Пар ку при ро де По ња -
ви ца, као и сав нео п хо дан
алат за рад, сен дви чи, осве -
же ње...

Во лон те ри ма је, у име удру -
же ња, за хва лио но ви пред -
сед ник Жељ ко Бр кић, ис та -
кав ши и по др шку ло кал ног
ко му нал ног пред у зе ћа, ЈКП-а
„Зе ле ни ло”, по љо чу вар ске слу -
жбе, КУД-а „Жи сел”, пе ка ре
„Клас”...

– По ред кон крет них ре зул -
та та, на овај на чин ши ри мо
свест о зна ча ју очу ва ња при ро -
де, што ће мо на ста ви ти и убу -
ду ће. Ре ци мо, пла ни ра мо да око
пе ца ро шких ме ста по ста ви мо
еко-кор пе и сре ди мо де ва сти -
ра не клу пе, а на је сен би смо у
са рад њи са „Зе ле ни лом” кре -
ну ли у озе ле ња ва ње го ле оба ле
По ња ви це – на ја вљу је Бр кић.

Ба нат ски Бре сто вац: У окви -
ру ре дов ног одр жа ва ња ре -
кон стру и сан је део Ули це 1.
ма ја, у ду жи ни од 320 ме та -
ра. По ста вље на је огра да од
200 ме та ра на гро бљу. Ма -
тур ски плес је одр жан у че -
твр так, 31. ма ја, на пла тоу у
цен тру. Го сти из Сло ве ни је
по се ти ће шко лу и се ло у сре -
ду, 13. ју на.

Ба нат ско Но во Се ло: Деч ји
ан самбл ста ри јег уз ра ста До -
ма кул ту ре осво јио је че твр ту
уза стоп ну злат ну пла ке ту у
фи на лу по кра јин ске смо тре
у Бач кој То по ли. Че тр на е сто -
го ди шњи Ле о нид Ар де љан ап -
со лут ни је по бед ник ин тер -
на ци о нал ног фе сти ва ла
„Young Artists”, одр жа ног у
ру мун ском Те ми шва ру.

До ло во: У пар ку ис пред До ма
кул ту ре по ста вље но је два на -
ест но вих клу па за се де ње и
пет ме тал них (укра сних) кан -
ти за сме ће. За се ја на је тра ва
на зе мља ним по вр ши на ма у
пар ку и по са ђе но цве ће у бе -
тон ским жар ди ње ра ма.

Гло гоњ: Ко му нал но пред у зе -
ће је за вр ши ло раш чи шћа ва -
ње де по ни је бул до же ром гу -
се ни ча ром. Деч ја фол клор на
сек ци ја До ма кул ту ре осво -
ји ла је сре бр ну пла ке ту у фи -
на лу по кра јин ске смо тре у
Бач кој То по ли. Ма ту ран ти
основ не шко ле одр жа ли су
бал у сре ду, 6. ју на. Афо ри -
сти чар Зо ран Т. По по вић
пред ста ви ће сво ју но ву књи -
гу у уто рак, 12. ју на, од 18.30,
у До му кул ту ре.

Ива но во: У окви ру ак ци је под
на зи вом „Са ку пи и уште ди –
вре ди” уче ни ци ОШ „Мо ша
Пи ја де” осво ји ли су пр во ме -
сто, са ску пље ним 2.721 ки -
ло гра мом ам ба ла жног от па -
да, или око 45 по уче ни ку.

Ја бу ка: За вр ше ни су ра до ви
на са на ци ји ру па на ко ло во -
зи ма, као и ски да ње ви шка

зе мље по ред пу те ва. Ме сна
за јед ни ца је по ста ви ла та блу
за па но с фо то гра фи ја ма ма -
ту ра на та основ не шко ле. Ху -
ма ни тар ни кон церт под на -
зи вом „За на шу Ма ри ну” с
ци љем при ку пља ња по мо ћи
за по ро ди цу Ми ло ше вић, ко -
ју је гром оста вио без стру је,
одр жан је у уто рак, 5. ју на,
на ру ко мет ном те ре ну.

Ка ча ре во: Пред ста ва за де цу
пред школ ског уз ра ста „Прин -
це за и жа бац” би ће од и гра на
у сре ду, 13. ју на, на лет њој
сце ни До ма кул ту ре. У окви -
ру ак ци је под на зи вом „Са -
ку пи и уште ди – вре ди” уче -
ни ци ОШ „Жар ко Зре ња нин”
осво ји ли су дру го ме сто са
ску пље на 1.333 ки ло гра ма ам -
ба ла жног от па да.

Омо љи ца: Уче ни ци тре ћег раз -
ре да ОШ „До си теј Об ра до вић”
пр ва ци су др жа ве на Ма лим
олим пиј ским игра ма одр жа -
ним у Бе о гра ду, а де ча ци ФК-а
„Мла дост”, уз ра ста до два на -
ест го ди на, осво ји ли су тур -
нир „Viena Calling”, ко ји је
при ре ђен у су бо ту, 2. ју на, у
Бе чу. Чла но ви и при ја те љи
УСР-а „Ша ран” уре ђи ва ли су
по ња вич ке оба ле око спорт -
ског цен тра у не де љу, 3. ју на.

Стар че во: Пред став ни ци Стар -
че ва уче ство ва ли су на „Да -
ни ма Вин че” у су бо ту, 2. ју на,

а су тра дан је одр жа на пр ва
га ра жна рас про да ја на но вом
пи јач ном пла тоу на Тр гу нео -
ли та.

Петак, 8. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
За вра ћа ње стру је 
пе то чла ној по ро ди ци
при ку пље но око
325.000 ди на ра

Ак ци ја још увек тра је

Ја бу ча ни су по ка за ли сво ја
ве ли ка ср ца ме сец да на на -
кон што је ку ћу Ми ло ше ви ћа
у ја буч кој Омла дин ској ули -
ци 139 по го дио гром, ко ји је
спр жио це ло куп ну елек тро -
ин ста ла ци ју и пе то чла ну по -
ро ди цу с дво је ма ле де це оста -
вио у мра ку.

Ка ко ро ди те љи Ср ђан (36) и
Ма ри на (29) ни су за по сле ни, а
при кљу чак за тро фа зну стру ју
је пре скуп, пле ме ни ти љу ди,
пре све га Ма ри ни ни школ ски
дру го ви, од лу чи ли су да кре ну
у ак ци ју при ку пља ња по мо ћи.
Они су нај пре оба ве сти ли све
пред у зет ни ке, раз гла си ли при -
чу о про бле ми ма ко ји су за де -
си ли њи хо ве су гра ђа не и у ту
свр ху осми сли ли и ху ма ни тар -
ни кон церт. По ред оста лих, у
ор га ни за ци ји су се нај ви ше ис -
та кли Дра ган Ан ге лов ски, Ди -
ја на Јан ков ска, Пе тар Шкр бић,
Ми лан Ми хај ло вић и Зо ра на
Стој чић, ко ја је и ро до на чел -
ник ове иде је.

– На шу до бру и скром ну дру -
га ри цу Ма ри ну у по след њих
пет го ди на за де си ло је мно го
пе хо ва, пре све га са здра вљем,
а овај удар гро ма је са мо пре -
лио ча шу. Сто га смо мо ра ли
не што да пре ду зме мо, без об -
зи ра на то што она то од нас
ни на ко ји на чин ни је тра жи -
ла. Овом при ли ком за хва љу -
јем сви ма ко ји су нам се при -
кљу чи ли са иде јом да вра ти мо

СЕЛО

ВЕ ЛИ КИ ОД ЗИВ ПЛЕ МЕ НИ ТИХ ЉУ ДИ НА КОН ЦЕР ТУ У ЈА БУ ЦИ

СВЕ ТЛИ ЈИ ДА НИ ПРЕД МИ ЛО ШЕ ВИ ЋИ МА

СТАР ЧЕВ ЦИ НА ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊУ ОТ КРИ ЋА ВА ЖНОГ НА ЛА ЗИ ШТА

У сла ву нео ли та

Страну припремио
Јордан

Филиповић

УСР „ША РАН” БРИ НЕ О ПРИ РО ДИ

Сре ђи ва ње По ња ви це

све тлост у жи вот Ми ло ше ви ћа
– на ве ла је Стој чи ће ва.

А њих је би ло за и ста мно го
– од гра ђа на Ја бу ке, пре ко ло -
кал них пред у зет ни ка и ин сти -
ту ци ја, до број них му зи ча ра
ко ји су уче ство ва ли на кон -
цер ту одр жа ном у уто рак, 5.
ју на, на отво ре ном ру ко мет -
ном те ре ну. Том при ли ком су
на сту пи ли ор ке стри „Ви хор”
и „Тор на до”, за тим со ли сти
Ја сми на Ве се ли но вић, Ма ја
Пу тић, Је ле на Пеј чић, Ве сна
Да мја но вић Ра до чај, Не над
Алек сић Бим ба, Да ли бор Да -
ча Сто ја но вић, Мар ко Се ку -
лић Мар кос, Пе тар Ћук, Љу -
би ца Ма рин ко вић, Кри сти вој
Рај ко вић Џи ми и Не над Алек -
сић. Сво је играч ко уме ће по -

ка за ла је и деч ја сек ци ја КУД-
а „Абра ше вић”; про сла вље ни
ја буч ки пе сник Дра ган Пет -
ко вић од ре ци то вао је јед ну
сво ју пе сму, а цео про грам је
уме шно во дио Ми ло рад Мак -
си мо вић, на став ник му зич ког
у пен зи ји.

На по слет ку су гра ђа ни при -
лич но на пу ни ли ку ти је до бро -
вољ ним при ло зи ма, што је за -
јед но с при хо дом од про да тих
пи ћа укуп но из не ло око 325.000
ди на ра. По ред то га, Ми ло ше -
ви ћи ма је обез бе ђе но и ле то -
ва ње на мо ру, у ви ли „Сто ји -
чић” у ме сту Ла ства Гр баљ ска.

Све то би ло је пре ве ли ки емо -
тив ни удар за Ми ло ше ви ће, пре
све га за Ма ри ну, ко ја је по -
след њих го ди на пре жи ве ла опе -

ра ци ју ту мо ра на мо згу, кли -
нич ку смрт, ана фи лак тич ки
шок, а че сто јој се до га ђа и не -
ка вр ста епи леп тич них на па -
да, што је ни је ми мо и шло ни
овог пу та, али је сре ћом Слу -
жба хит не по мо ћи пра во вре -
ме но ре а го ва ла.

Иа ко је кон церт по сти гао не -
сум њив успех, ху ма ни тар на ак -
ци ја за по моћ Ми ло ше ви ћи ма
ни је за вр ше на, па сви пле ме -
ни ти љу ди мо гу уба ци ва ти сво -
је при ло ге у ку ти је по ста вље не
на не ко ли ко ме ста у се лу или
упла ти ти из нос у скла ду са сво -
јим мо гућ но сти ма на те ку ћи
ра чун 205900102154259705 у
Ко мер ци јал ној бан ци, на име:
Ср ђан Ми ло ше вић, Омла дин -
ска 139.

НО ВО СЕ ЉАН СКИ УМЕТ НИ ЦИ ОСТВА РУ ЈУ ЗА ПА ЖЕ НЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ

Ар де љан и фол кло ра ши без прем ца

И они су дали допринос...

Про те клог ви кен да обе ле же но
је сто де сет го ди на од от кри ћа
нео лит ског на ла зи шта у Вин -
чи, у шта је због слич ног исто -
риј ског на сле ђа би ло укљу че -
но и Стар че во.

Де ле га ци ја тог ме ста је у су -
бо ту, 2. ју на, као што су то не кад
чи ни ли њи хо ви пре ци пре ви -
ше од 5.500 го ди на, сим бо лич -
ки пре шла ре ла ци ју од свог до
по ме ну тог бе о град ског на се ља.
Та мо су их љу ба зни до ма ћи ни
до че ка ли уз хлеб, со и са др жа -
јан про грам на ве ли кој би ни, на
ко јој су се сме њи ва ли фол кло -
ра ши и му зи ча ри, ме ђу ко ји ма
и стар че вач ки там бу ра шки ор -
ке стар „Нео лит”. Упо ре до с тим
од ви јао се са јам ста рих за на та и
ви на, а при пре ма на су је ла у ко -
тли ћи ма, по ред оста лих и не ка
пре и сто риј ска од се дам вр ста
ди вљих пе чу ра ка.

Го сти су по том по се ти ли та -
мо шњи Му зеј нео ли та, чи ји је
ку стос све при сут не за ди вио о
по да ци ма из тог до ба. Он је ис -

та као го то во не за ми слив по да -
так – да у пе ри о ду од 7.500 го -
ди на пре но ве ере, па у на ред на
два ми ле ни ју ма, ни је би ло ра -

то ва, што је не за бе ле же но от кад
по сто ји чо ве чан ство. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, љу ди су жи ве ли
у фан та стич ним усло ви ма, пре
све га због пре ла ска с ло ва на
по љо при вре ду, па је све га би ло
у из о би љу. И све што је та да из -
ми шље но, и да нас се ко ри сти –
од тер мо и зо ла ци је ку ћа, пре ко
чу ва ња сто ке и ђу бре ња об ра ди -
ве зе мље, до пр вих об ли ка тр го -
ви не. Љу ди су та да по че ли да
ко ри сте и не ке сим бо ле за обе -
ле жа ва ње ро бе, као пре те чу не -
ког пи сма, а ме ри ли су вре ме
на осно ву ци клу са сме на го ди -
шњих до ба и ва жних до га ђа ја.
Ре ци мо, Вин ча је би ла цен тар
во де них пу те ва, јер се та да је -
ди но та ко мо гло пу то ва ти.

Све на ве де но ука зу је на то
да би нео ли ту тре ба ло по све -
ти ти мно го ви ше па жње у сва -
ком сми слу.



У Кул тур но-обра зов ном цен тру
„Вук Ка ра џић” у План ди шту кра -
јем ма ја одр жан је је да на е сти
Ба нат ски ли ков ни са лон, на ко -
јем је уче ство ва ло че тр де сет дво -
је умет ни ка из ју жног Ба на та.

На из ло жби отво ре ној 26.
ма ја пред ста вље но је пе де сет
осам ра до ва, ме ђу ко ји ма је

би ло и де сет сли ка пан че вач -
ких умет ни ка. Уче ство ва ли су
Иван Ве лич ко вић, Зо ран Де -
ра нић, Је ле на Ла лић, Дра ган
Ђор ђе вић, Је ле на Ко лун џић,
Ива на Мар кез Фи ли по вић, Ева
Ар бу ти на, Алек сан дар Ста но -
јев, Ми ло сав Уро ше вић и Је -
ле на Бад ње вац Ри стић.

Пр во ме сто је осво јио Дра -
ган Ђор ђе вић (Пан че во),
дру го Бо жи дар Мла де но вић
(Бе ла Цр ква), а тре ће Мар -
јан Ни чев ски (План ди ште).
Спе ци јал не пла ке те су при -
па ле Еви Ар бу ти ни (Пан че -
во), Еми ли ји Ју ги (Вр шац),
Ја ну Жол на ју (Па ди на) и

Сте ва ну Фе ке теу (Ба нат ски
Кар ло вац).

Ма ни фе ста ци ја је одр жа на
у ор га ни за ци ји Кул тур но-обра -
зов ног цен тра „Вук Ка ра џић”,
под по кро ви тељ ством Оп шти -
не План ди ште. Жи ри ра ње је
из вр шио Сте фан Јон, ака дем -
ски сли кар из Вр шца.

Се дам на е сти „Да ни про та Ва -
се” одр жа ни су од 28. ма ја до 3.
ју на у Све то у спен ском хра му у
Пан че ву и у ње го вој пор ти. Ово -
го ди шњи про грам био је по де -
љен на три те мат ске ве че ри и
по мен про ти Ва си, ко ји је одр -
жан по сле не дељ не ли тур ги је.

Иде ја ма ни фе ста ци је је сте
да се књи жев ним ве че ри ма, бе -
се да ма, кон цер ти ма и пред ста -
вља њем му зич ких из да ња са -
чу ва се ћа ње на јед ну од нај -
зна чај ни јих лич но сти ко ја је
за ду жи ла на ше пе сни штво и
до при не ла ја ча њу на ци о нал не
све сти срп ског на ро да у Ау -
стро у гар ској.

Пр ве ве че ри, 28. ма ја, у пор -
ти Све то у спен ског хра ма одр -
жа но је ли те рар но-му зич ко

ве че по све ће но деч јој умет но -
сти, ка да су на сту пи ли уче ни -

ци Основ не шко ле „Ва са Жив -
ко вић” и Деч ји хор Пан че вач -

ког срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва. У уто рак, 29. ма ја, на
истом ме сту одр жа но је пре -
да ва ње о срп ском цр кве ном на -
род ном по ја њу. О ру ко пи сном
на сле ђу Бран ка Цве ји ћа у кар -
ло вач ком по ја њу го во рио је
проф. мр Јо ван Сто ја но вић. На -
ред ног да на пред ста вљен је нот -
ни збор ник „Све ноћ но бде ње”
Уро ша Ла лиц ког. У про гра му
је уче ство ва ло и Пан че вач ко
срп ско цр кве но пе вач ко дру -
штво. У не де љу, 3. ју на, у Све -
то у спен ском хра му је одр жан
по мен про ти Ва си Жив ко ви ћу.

Ма ни фе ста ци ју је ор га ни зо -
ва ло Пан че вач ко му зич ко дру -
штво уз по др шку Гра да Пан -
че ва и Срп ске пра во слав не цр -
кве не оп шти не. 

У Све ча ној са ли На род ног му -

зе ја Пан че во у че твр так, 31.

ма ја, отво ре ни су 41. скуп шти -

на и го ди шњи скуп Срп ског ар -

хе о ло шког дру штва. На отва -

ра њу су го во ри ли Ми ро слав

Бир цлин, в. д. ди рек то ра На -
род ног му зе ја Пан че во, и Адам
Цр но бр ња, пред сед ник Срп ског
ар хе о ло шког дру штва, док је у
име Гра да Пан че ва скуп по -
здра вио Не ма ња Ро тар, град -
ски већ ник за ду жен за кул ту ру
и омла ди ну.

Ово го ди шња скуп шти на Срп -
ског ар хе о ло шког дру штва тра -
ја ла је до 2. ју на, а по ред На -
род ног му зе ја, се си је су се одр -
жа ва ле и у Кул тур ном цен тру

и Град ској би бли о те ци. Срп -
ско ар хе о ло шко дру штво ове
го ди не обе ле жа ва свој ју би леј
– сто три де сет пе ту го ди шњи -
цу од осни ва ња 1883. го ди не.
Овом при ли ком је отво ре на и
при год на из ло жба под на зи -
вом „Ар хе о ло шка ис ко па ва ња
На род ног му зе ја Пан че во у 21.
ве ку. Ре тро спек ти ва 2002–2017.
го ди не” ау то ра Је ле не Ђор ђе -
вић и мр Во ји сла ва Ђор ђе ви -
ћа, ви ших ку сто са – ар хе о ло га

у На род ном му зе ју Пан че во.
На род ни му зеј Пан че во, на и -
ме, од свог осни ва ња 1923. го -
ди не не гу је ар хе о ло шка ис тра -
жи ва ња, а на овој из ло жби су
пред ста вље ни ре зул та ти ар хе -
о ло шких ис ко па ва ња у про те -
клих пет на ест го ди на на про -
сто ру ју го за пад ног Ба на та. Из -
ло жба ће би ти отво ре на за по -
се ти о це до 21. ју ла.

Н. П.

Ни ко ла Дра гаш, 

ка ри ка ту ри ста

и илу стра тор

ФИЛМ: Жи вот с го ди на ма но -
си и оба ве зе и од го вор ност,
што би ре кли ста ри „све у сво -
је вре ме”... Али кад по гле дам,
не ка ко ми се чи ни да ни сам
до зво лио да ме тај ша блон по -
је де, а то је са мо за то што сам
ус пео да са чу вам де те у се би,
на шта сам вр ло по но сан, ма
ко ли ко то мно ги ма би ло сме -
шно. По сто ји је дан де таљ, сит -
ни ца ко ја ме вра ћа у де тињ -
ство, чи ни срећ ним и увек оте -
ра све оно ру жно и до сад но
око ме не, а то је култ ни деч ји
филм „Гу ни си” („The Gooni-
es”). То је филм о при ја тељ -
ству, деч јим сно ви ма и љу ба -
ви. Мајк и Брен дон су бра ћа
чи ја по ро ди ца, за јед но са оста -
лим по ро ди ца ма из кра ја, мо -
ра да се од се ли за то што је зе -
мљи ште на ко јем се на ла зе
њи хо ве ку ће за па ло за око ко -
рум пи ра ним пред у зи ма чи ма
ко ји же ле да на том ме сту на -
пра ве голф те ре не. Је ди на на -
да за Мај ки ја и ње го ве дру га -
ре да спа су свој кварт, је сте да
про на ђу за ко па но бла го ко је
је при па да ло Јед но о ком Ви -
ли ју, гу са ру из 17. ве ка, чи ју
су ма пу про на шли на та ва ну.
Они се од лу чу ју да кре ну у за -
јед нич ку аван ту ру.

СТРИП: Оно што ме је увек
фа сци ни ра ло код стри па и илу -
стра ци је, јесте та тран сфор ма -
ци ја кад се жи во ти ња ма до да ју
не ке људ ске осо би не и кад их
укљу чи мо у ства ран свет. То
нај бо ље при ка зу је стрип-оства -
ре ње „Гран вил” ау то ра Бра ја -
на Тал бо та, у из да њу из да вач -
ке ку ће „Darkwood” из Бе о гра -
да. То је де тек тив ско-по ли тич -
ки три лер, са жи во ти ња ма ко -
је при ча ју као глав ним ли ко -
ви ма. „Гран вил” пра ти аван -

ту ре де тек ти ва – ин спек то ра
Ле бро ка из Ско тланд јар да и
ње го вог по моћ ни ка де тек ти ва
Па ци ја у ква зи вик то ри јан ском
до бу. Ле брок је огро ман ја за -
вац ко ји има ин те лект оштар
по пут Шер ло ка Хол мса, али је
скло ни ји ак ци ји не го што је то
слу чај са чу ве ним де тек ти вом,
а и под ло жни ји емо ци ја ма. И
слу ча је ви ко ји ма се ба ви уз др -
ма ће чи тав ње гов свет.

КЊИ ГА: Ис па де нам да нас пре -
ча ко ка-ко ла од до ма ћег со ка
од ви ша ња, нор диј ска и грч ка
ми то ло ги ја – од на ших еп ских
и на род них пе са ма, ма фин –
од штру дле и ги ба ни це. Да не
би смо за бо ра ви ли ко смо и
ода кле смо, на че му смо од ра -
ста ли и ко су нам пре ци, на
сву сре ћу о то ме да нас ми сле
и мно го број не из да вач ке ку ће
у Ср би ји, па је та ко „Ла гу на”
из да ла „Срп ске на род не при -
по вјет ке” Ву ка Сте фа но ви ћа
Ка ра џи ћа, где су са бра не све
Ву ко ве на род не при че у јед ној
књи зи. Свој де ци и ро ди те љи -
ма од ср ца пре по ру чу јем ову
књи гу. Ја сва ког да на про чи -
там бар јед ну при чу, па епи зо -
ду та мо не ке „за дру ге” за ме -
ним при по вет ка ма као што су:
„Не му шти је зик”, „Злат на ја -
бу ка и де вет па у ни ца”, „Све ти
Са ва и ђа во”, „Усуд”, „Пе пе љу -
га”, „Ме ђе до вић”, „Чар дак ни
на не бу ни на зе мљи”.

КУЛТУРА
Петак, 8. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

12

ОДР ЖАН „ЕКС ТЕ А ТАР ФЕСТ”

ЕКС ПЕ РИ МЕН ТАЛ НО ПО ЗО РИ ШТЕ
Ан га жо ва не 
пред ста ве ко је вре ди
по гле да ти

Кул тур ни жи вот у на шем гра -
ду про шлог ви кен да, од 1. до
3. ју на, обе ле жио је че тр де сет
сед ми „Екс те а тар фест” До ма
омла ди не Пан че во. Име фе -
сти ва ла „По зо ри ште у ак ци ји”
у пот пу но сти опи су је ово го ди -
шњи про грам, јер је свих пет
пред ста ва до при не ло да се пу -
бли ка у пот пу но сти ак ти ви ра,
ка ко кроз са мо уче шће у пред -
ста ви, та ко и у сми слу про ме -
на у раз ми шља њу и про су ђи -
ва њу ствар но сти.

Фе сти вал је по чео пред ста -
вом „Дру га чи је буд ни” ко ја је
осми шље на за мла ђу пу бли ку,
а на ста ла је у са рад њи шко ле
„11. мај” из Ја го ди не и драм -
ских пе да го га и умет ни ка из
Цен тра за кре а тив но од ра ста ње
и мул ти кул ту рал ну са рад њу ЦЕ -
КОМ из Зре ња ни на. Глум ци су
по ку ша ли да пу бли ци пред ста -
ве те ме раз ли чи то сти, ма шта -
ња и сно ва, као и ка ко оста ти
до сле дан сво јим ци ље ви ма упр -
кос те шким окол но сти ма. У по -
по днев ним са ти ма, на Тр гу Зо -
ра на Ђин ђи ћа, Пан че вац Мар -
ко Нек тан из вео је пер фор манс
„Ман дра го ра”, ко ји је де мон -
стри рао од но се чо ве ка и при -
ро де, ево лу ци је и на си ља, али
не са мо на си ља над при ро дом
већ и у ши рем сми слу. На кон
за ни мљи вог пер фор ман са фе -
сти вал је све ча но отво рен у дво -
ра ни „Апо ло”. При год не го во ре
су одр жа ли ди рек тор ка До ма
омла ди не Ма ри ја Је вић и град -
ски већ ник за ду жен за кул ту ру

Гран вил

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

као Под го рич ка скуп шти на
1918. го ди не.

По след њег да на фе сти ва ла
од и гра не су три пред ста ве. Пр -
ва, под на зи вом „Уну тра шња
све тла”, осми шље на је као ис -
тра жи ва ње кон цеп та „те а тра
за тво ре них очи ју”, где пред ста -
ва код пу бли ке сти му ли ше сва
чу ла сем ви да. Рад ња се од ви -
ја ла по ред гле да ла ца, а сва ки
од њих је имао при ли ку да стек -
не ин тен зи ван ути сак, јер је
уче ство вао у пред ста ви. Глав -
ни мо ти ви су пеј за жи жи во та у
Ср би ји, ко ји пред ста вља ју је -
дин стве ну сли ку оби ча ја, ве ро -
ва ња и мен та ли те та јед ног на -
ро да ти ме што от кри ва ју ви ше
не го што око мо же ви де ти. Вр -
ло нео би чан пер фор манс под
на зи вом „Buffer” на кре а ти ван

на чин је ука зао на про блем да -
на шњи це због ве ли ког ути ца ја
тех но ло ги је на сва ко днев не ак -
тив но сти и на чин жи во та.

Ма ло је ре ћи да је ово го ди -
шња се лек ци ја би ла ви ше не го
од лич на. Фе сти вал је за тво рен
пред ста вом „Сум њи во ли це”,
по сле ко је је пу бли ка апла у ди -
ра ла пу них де сет ми ну та. Сјај -
на глу мач ка по ста ва под се ти -
ла нас је за што се веч но сме је -
мо Ну ши ћу и за што се ни по -
сле сто три де сет го ди на ни смо
про ме ни ли као дру штво. Овај
кла сик био је са мо по ла зна тач -
ка за при чу о про ме на ма ко је
се у Ср би ји веч но че ка ју, а те -
шко до га ђа ју. Ве о ма отре жњу -
ју ћа при ча ко ја кроз ко ме ди ју
опи су је ни ма ло сјај но ста ње
ства ри у на шој зе мљи.

и омла ди ну Не ма ња Ро тар. За -
ин те ре со ва ни по се ти о ци су на -
кон то га има ли при ли ку да по -
гле да ју сјај ну пред ста ву „О
с(а)ве сти”, ко ју је при ре ди ла
Са ња Кр сма но вић Та сић, а ба -
ви ла се ли ком и де лом но ви -
нар ке Да де Ву ја си но вић. Овај
есеј у по кре ту во ди ла је пу бли -
ка, ко ја је би ра ла фу сно те под
од ре ђе ним на зи ви ма, па је ток
пред ста ве за пра во био оно што
су са ми при сут ни же ле ли да ви -
де и са зна ју о тра гич ном за вр -
шет ку ње ног жи во та.

На ред ног да на је од и гра на
до ку мен тар на пред ста ва „Ује -
ди ње ње или смрт 1918”, ко ја
је као по ла зни оквир има ла
сце но гра ме за се да ња Ве ли ке
на род не скуп шти не срп ског на -
ро да у Цр ној Го ри, по зна ти је

ЈЕ ДА НА Е СТИ БА НАТ СКИ ЛИ КОВ НИ СА ЛОН „ПЛАН ДИ ШТЕ 2018”

На гра ђен Пан че вац

У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Скуп шти на Срп ског ар хе о ло шког дру штва

Културни телекс
Те мат ски про грам
Пе так, 8. јун, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја књи ге „Па -
три јарх Па вле, све тац ко јег смо по зна ва ли” Ђор ђа Ран де ља.

Уто рак 12. јун, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја по ет -
ског пу то пи са „Љу ди и гра до ви” Го ра на Ла зи ћа.

Че твр так, 14. јун, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: пре да ва ње „Парт -
нер ска љу бав – суд би на или из бор?” Сло бо да на Ни ко ли ћа.

Му зи ка
Че твр так, 7. јун, 18.30 Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: ма -
тур ски кон церт пи ја нист ки ње Ана ста си је Жив ко вић (кла са
мр Га бри е ле Ди нић).

Че твр так, 7. јун, 20 са ти, Ри мо ка то лич ка цр ква Св. Кар ла
Бо ро меј ског: све ча но отва ра ње „Кла сик фе ста”.

Пе так, 8. јун, 20 са ти, Све то сав ски дом: кон церт „Сан лет ње
но ћи” („Кла сик фест”).

Пе так, 8. јун, 20.30, Трг Ђор ђа Вај фер та: кон церт гру пе „Ре -
зер вни план” („Да ни Вај фер та”).

Пе так, 8. јун, 22 са та, Трг Ђор ђа Вај фер та: кон церт бен да
„Цр ве на ја бу ка” („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 9. јун, 19 са ти, Трг Ђор ђа Вај фер та: кон церт бен да
„Мо царт ку гле” („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 9. јун, 20.30, Трг Ђор ђа Вај фер та: кон церт поп-рок
бен да „Пе ри од” („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 9. јун, 22 са та, Трг Ђор ђа Вај фер та: на ступ са ста ва
„Атом ско скло ни ште три бјут бенд” („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 9. јун, у по ноћ, Трг Ђор ђа Вај фер та: кон церт гру пе
„Cactus Jack” („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 9. јун, 20 са ти, Све то сав ски дом: кон церт „Са мо за
ро ман тич не” („Кла сик фест”).

Не де ља, 10. јун, 19 са ти, Трг Ђор ђа Вај фер та: кон церт бен -
да „Quart Core” („Да ни Вај фер та”).

Не де ља, 10. јун, 20.30, Трг Ђор ђа Вај фер та: на ступ там бу -
ра шког ор ке стра „Вај фер тов бенд”.

Не де ља, 10. јун, 22 са та, Трг Ђор ђа Вај фер та: кон церт гру -
пе „Ле ген де” („Да ни Вај фер та”).

Не де ља, 10. јун, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: кон -
церт ан самбл Бал кан ске ка мер не ака де ми је, ди ри гент Алек -
сан дар Ко јић („Кла сик фест”).

Сре да, 13. јун, 17 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: ма -
тур ски ис пит хар мо ни ка ша Ми хај ла Кр сти ћа (кла са мр Бо -
ја на Ни ко ли ћа).

Пред ста ве 
Че твр так, 14. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Пе тар Пан” пле сног студиjа „Ба ле ри на”.

ОДР ЖА НИ „ДА НИ ПРО ТА ВА СЕ”

Се ћа ње на ве ли ка на



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: 650 динара,  fPSA - цена: 750 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

Петак, 8. јун 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 У ЈУНУ

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”



ДА Е ВО ла нос SX,
2003. го ди ште,
130.000, од лич но
ста ње. Хит но, 900
евра. 066/357-870.
(261337)

АУ ДИ 80, 1.6 ТД,
1991, но ве гу ме, до -
бар. 063/320-670.
(СМС)

КЛИО 2011, 1.5
ДЦИ, 3 В, пер фек -
тан, ре ги стро ван,
ве ли ки сер вис,
3.850 евра.
063/264-408.
(260934)

ВАРТ БУРГ, гол фов
мо тор, атест за плин
и ку ку, два ко ма да
за ста ва 101. Тел.
061/240-16-52.
(260823)

ПРО ДА ЈЕМ па сат Б
5. 319-754, 061/153-
34-61. (260982)

ЗА СТА ВА пун то, од -
ли чан, га ра жи ран,
сер ви сна књи жи ца,
гас, му зи ка.
064/240-93-84.
(261008)

ОПЕЛ астра Г, 1999,
55 кв, бен зин, ре ги -
стро ван. 331-586,
063/805-74-60.
(261007)

ОПЕЛ кор са 1.4,
64.000, бен зин,
2010, пр ви вла сник,
зе дер. 063/354-221.
(261044)

ПЕ ЖО 3008, 1.6
ХДИ, 2010. го ди ште,
200.000 км, не ре ги -
стро ван, 7.000 евра.
063/850-96-45.
(261052)

ДА ЧИ ЈА ло ган,
2011, бен зин/плин,
ате сти ран 2021,
110.000 км, вла -
сник, 2.900 евра.
064/144-27-40.
(261113)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло
501, 1.9, 2003,
опре ма, сни же на
це на. 064/131-59-
56, 065/349-51-20.
(261170)

НА ПРО ДА ЈУ фи јат
сти ло ка ра ван, ЈТД,
1.9, 2005. го ди ште.
Тел. 060/603-19-77.
(2671201)

КЛИО 2004, 1.5
ДЦИ, на име, за ме -
на. 064158-15-90.
(261221)

ПИК-АП парт нер,
1.9, 2002, за ме на за
ма њи. 064/158-15-
90. л(261221)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2,
1986. го ди ште, за
де ло ве. 
064/323-91-96, 
Зо ран. (261237)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла сер -
ви си ра мо и пу ни мо
гфа сом. Пу ње ње са
за ме ном уља и УВ
бо јом 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05.
(260847)

ГОЛФ 2, 1990. го ди -
ште, бен зин/ТНГ ,
вла сник. 
064/126-79-34.
(261258)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, ста ри пи са ћи
сто ло ви, бру си ли ца,
бу ши ли ца, ва тро га -
сни апа рат и још
мно го 106-а.
064/139-04-48. (р)

ПРО ДА ЈЕМ ок та ви ју
2008, 1.9 ТДИ, на
име, фик сно 3.900
евра. 065/610-45-
67. (261283)

ГОЛФ 5 ди зел, 2005,
екс тра ста ње, без
ула га ња, ура ђе ни
сви сер ви си. Го ца.
062/504-504,
062/303-304.
(261291)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ,
2005. го ди ште, ре ги -
стро ван, све од
опре ме. 
065/347-92-00.
(261293)

ПУН ТО 1.2, 8. В,
2009, пе то ра вра та,
ате сти ран плин,
120.000 км.
064/587-50-24.
(261296)

ТО ЈО ТА ја рис 1.0,
2000, тро је вра та,
ате сти ран плин.
064/587-50-24.
(261296)

МЕР ЦЕ ДЕС 180 Ц,
ку пе, 2002, фул
опре ма, ре ги стро -
ван. 
064/587-50-24.
(261296)

КЛИО 1.2, 2002, ха -
ва ри сан, тро је вра -
та. 064/587-50-24.
(261296)

ФОЛ КСВА ГЕН
фокс, 1.2, 2005, фул
опре ма, 100.000 км.
064/136-36-02.
(261296)

ЛАН ДРО ВЕР фри -
лен дер, 2002. го ди -
ште, ку ка ори ги нал,
ре ги стро ван, у од -
лич ном ста њу.
064/129-72-40.
(261315)

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,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(261032)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу
од 70 до 1.400 евра.
062/193-36-05.
(261318)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње не бит но,
до 1.800 евра.
063/165-83-75.
(261318)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и
не ис прав на во зи ла.
064/119-59-24.
(261328)

БЕ РАЧ змај 222,
дво ред ни, бун ке -
раш, еле ва тор за ку -
ку руз, ду жи на де вет
ме та ра. 064/271-40-
87. (260163)

ПРО ДА ЈЕМ три еле -
ва то ра за клип и зр -
но, ко му шаљ ку, кру -
њач, ау то-при ко ли -
цу, при ко ли ца змај
5 то на. 013/601-
256. (261032)

ТО ЧАК од плу га 757
и ку ти је за шпар тач.
063/823-29-61.
(161213)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну
га ра жу са ро ло-вра -
ти ма, укњи же на,
Све тог Са ве 59.
063/449-798.
(261022)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же -
ну га ра жу на Ко те -
жу 2, на ук глу код
Пи ва ре. 063/354-
221. (261043)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, мо ни то ра, да -
љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28.
013/353-463. 

ПРО ДА ЈЕМ цреп
ма ла ки кин да 272 ,
2.000 ком.
Тел.063/776-16-77
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле,
ро је ве, дру штва, на
ЛР ра мо ви ма.
063/866-78-24. (26)

ОГРЕВ НО др во, бу -
ква, ба грем, храст,
бес пла тан пре воз,
ме ре ње ку ћи.
065/501-56-51.
(259779)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну
гар ни ту ру са фо те -
љом. 063/803-17-84.
(261199)

ПРЕ О СТА ЛО огрев -
но др во пр ве кла се,
пре воз бес пла тан,
це на до го вор.
064/528-86-42.
(259780)

ПРА САД и сви ње за
кла ње, мо гућ ност
кла ња 
и ре зер ви са ња. 
Тел. 063/311-277.
(260967)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, но ви од 12.900.
Из бор ме бла по же -
љи. 060/600-14-52.
(260823)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја. Сто ли це
од 1.900, сто ло ви од
4.500. 
060/600-14-52.
(260823)

ПРО ДА ЈЕМ де мон -
та жни ки оск 16 м2,
ж. ста ни ца Вој ло ви -
ца, 400 евра.
063/822-94-91.
(260988)

КА ЗАН за ра ки ју,
ло жи шта, та бар ке,
дна, лу ле, ме ша чи.
331-586, 
063/805-74-60.
(261007)

ПРО ДА ЈЕМ пећ за
ЦГ да кон 45. 371-
274, 064/176-88-52.
(261004)

ПРО ДА ЈЕМ ви ла -
џер, пум пу за за ли -
ва ње ди зел и агре -
гат 2.5 кв. 371-274,
064/176-88-52.
(261004)

ТРО СЕД, дво сед и
фо те ља сим по +
шанк бар, очу ва но,
по вољ но. Тел.
013/301-055.
(261013)

ПРО ДА ЈЕМ штен це
кав ка за, од лич ни
чу ва ри, алу ми ни јум -
ска вра та 130 х 200,
100 х 200, ула зна.
064/611-37-09.
(261080)

ПРО ДА ЈЕМ кле са ни
ка мен за зи да ње,
нов цреп, ци глу, ма -
ли фор мат. Тел.
064/110-12-80.
(261120)

ПРО ДА ЈЕМ де бе лу
сви њу, је чам и ба ли -
ра ну де те ли ну. Тел.
064/129-45-43.
(261096)

НА ПРО ДА ЈУ дво -
сед, де ло ви ви три не,
очу ва но, по вољ но.
064/342-34-14.
(261102)

ПРО ДА ЈЕМ кру њач,
пећ на др ва, ма ши -
на за ши ве ње. 345-
709. (261104)

ЈА ПАН СКЕ пре пе ли -
це, ја ја и ме со.
063/868-04-51. (26)

ПРО ДА ЈЕМ бра ко
при ко ли цу или ме -
њам за ве спу и сл.
063/853-93-29. (26)

ПРО ДА ЈЕМ школ ски
рад ни сто, вр ло ква -
ли те тан и очу ван.
Тел. 063/715-90-26.
(261247)

ПРО ДА ЈА опре ме за
пе ка ру, пе че ња ру,
хлад не, то пле хо ри -
зон тал не ви три не,
пра те ћа опре ма,
сто ло ви, су до пе ре,
чи ни је све од рост -
фра ја. 060/732-60-
02. (2611670)

ПРО ДА ЈЕМ на ме -
штај због се лид бе.
Це на по до го во ру.
062/644-925.
(261168)

НО ВИ ЈИ дво сед ле -
жај, уга о ну са фо те -
љом, соб на вра та
пу но др во, про зор -
ска кри ла. 062/424-
128. (261199)

ПРО ДА ЈЕМ деч ји
ау то на аку му ла тор.
Тел. 355-039.
(261202)

ПВЦ ке се свих вр -
ста, пла сти ка – за
све на ме не. Гро -
бљан ска 5. Вој ло ви -
ца. (261205)

АУ ТО ГЕ НЕ бо це
ком плет, мо тор
елек. Мо но фа зни и
бру си ли ца ве ли ка.
013/348-453.
(261189)

ПРО ДА ЈЕМ суј до пе -
ру и оста ле ку хињ -
ске еле мен те, но ва
ку хи ња 10.000  ди -
на ра. 371-568,
063/773-45-97.
(261217)

ПРО ДА ЈЕМ пећ од
40 кв, за ЦГ на пе -
лет, елек трич не ма -
ка зе за оре зи ва ње
жи ве огра де.
063/368-135.
(261222)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи -
вач вер ти кал ни, су -
до-ма ши ну, веш-ма -
ши ну. 013/346-790,
064/129-73-60.
(261223)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет
опре му за про дав -
ни цу здра ве хра не.
063/830-61-73.
(261282)
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КУ ЋА, Те сла, за жи -
вот и би знис, три
ула за, 170 м2, укњи -
же на. 063/743-03-
71.  (260579)

КУ ЋА на про да ју,
це на по вољ на, Омо -
љи ца. Тел. 617-331.
(260604)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во -
јач ки бу нар, плац 28
ари, стру ја, во да,
хи дро пак, алат.
063/734-52-25.
(260640)

ПО ВОЉ НО, ку ћа од
100 м2, стро ги цен -
тар Пан че ва, Жи во -
ји на Ми ши ћа 6.
064/575-57-04,
023/857-315,
023/857-069.
(260649)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ ку ћу у Омо -
љи ци за дво со бан
стан. Тел. 064/970-
01-75. (261007)

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.
(259380)

ПЛАЦ, Стре ли ште,
445 м2, са ста ром
ку ћом, стру ја, во да,
укњи жен. 064/119-
04-31. (261016)

НА ПРО ДА ЈУ пла це -
ви на Стре ли шту,
укњи же ни. 064/119-
04-31. (261016)

МЕ ЊАМ ку ћу за
стан. 013/373-067.
(260986)

ПРО ДА ЈЕМ плац 10
ари, Ја буч ки пут код
„Пи ва ше ви ћа”, це на
15.000. 060/353-99-
10. (261055)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ ку ћу на Ста -
ром Та ми шу за стан
у Пан че ву. Тел.,
013/263-80-51.
(261058)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11.5 ари, стру ја, во -
да, га ра жа, зја по чет
при зем ни обје кат,
вла сник. 064/260-
05-34., 261056)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2,
6.5 ари, по моћ ни
објек ти, 1/1.
064/961-00-70.
(261064)

СКРО БА РА, ку ћа са
пла цем, се о ско до -
ма ћин ство, по моћ ни
објек ти,  кук ћа и
плац су до глав ног
пу та. 064/167-04-73,
063/852-45-96.
(261072)

ПЛАЦ, Вој ло ви ца,
дру ги про сек, Б. Је -
дин ства, 11 ари,
гра ђе вин ска зо на,
3.800 евра. 064/618-
44.-10. (261077)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064955-
51-85. (261083)

ПРО ДА ЈЕМ плац,
ба шту, 11 ари + 3
ара пу та у Пан че ву,
Иве Кур јач ког 149.
Тел. 064/110-12-80.
(261120)

КА ЧА РЕ ВО, ку ћа
170 м2, 8 ари, ПВЦ
алу, гре ја ње, гас,
нор ве шки ра ди ја то -
ри, ал фа плам на
пе лет, два ко ма да,
два ку па ти ла, две
га ра же. Тел.
062/826-14-42.
(261119)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен -
ди цу у До ло ву, 25
ара воћ њак, при ко -
ли цу пут нич ку, по -
вољ но. 
313-716. 
(261127)

НА ПРО ДА ЈУ плац,
ста ра Ми са, 5 ари.
063/226-148.
(261129)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
ме њам дво соб ни
стан за тро со бан.
065/882-24-14.
(261131)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
ши рем цен тру, сре -
ђе на, 1/1. 063/777-
27-08, 013/355-575.
(261156)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ две ку ће за
ма њи стан, до пла та.
064/986-21-74.
(261145)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две
ку ће на 8 ари. Моб.
063/256-207. (2615)

ЦЕН ТАР, 167, тро -
со бан и јед но и по со -
бан, 7 ари, 88.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(260750)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја дво -
соб на, 13,5 ари,
22.500. (49),  „Му -
станг”, 062/226-901.
(261555)

ТЕ СЛА, 85 м2, 7.5
ари, две стам бе не
је ди ни це, ЕГ,
68.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(261555)

ДО ЊИ ГРАД, ле па
ста ри ја ку ћа, 61 м2,
1.5 ар, 35.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.  (261555)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу
280 м2, две це ли не,
7 ари пла ца код Цр -
кве са два тор ња.
061/193-00-09.
(261161)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту
13 ари, 49 м2, са зи -
да ном ку ћи цом са
по дру мом. Тел.
060/080-37-57. 

КУ ЋА на про да ју,
мо же за ме на уз до -
пла ту, Те сла. Тел.
063/849-94-07. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
ЦГ, ВПР, вбез ула а -
ња, 21.000. (679),
„Трем 01”,063/836-
23-83. (260710)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ав ку ћа, усе -
љи ва, укњи же нас, 5
ари, 26.000.(679),
„Трем 01”,063/836-
23-83. (260710)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130
м2, 5 ари, пре ле па,
65.000.  (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (260710)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА -
ЈЕМ има ње на ја буч -
ком пу ту 25-а и 240
м2 ле га ли зо ва ног
про сто ра. 064/060-
64-20.

ПРО ДА ЈЕМ плац са
две стам бе не је ди -
ни це у на се љу „Те -
сла”. Тел. 060/037-
30-51. (261110)

СПРАТ НА ку ћа, три
ста на, До њи град,
по вољ но. 062/126-
92-77. (261112)

КУ ЋА, Ка ча ре во,
но ви ја, 240 м2, 6
ари, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (261117)

БА ШТА, де ли мич но
под во ћем 19 ари,
гра ђе вин ска зо на,
ста ра Ми са, Зла ти -
бор ска. 013/331-62.
(261142)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(161138)

НА ПРО ДА ЈУ кук ћа
на но вој Ми си, бли -
зу Но во се љан ског
пу та. 062/209-655.
(261182)

КУ ЋА на про да ју у
Ива но ву. 062/415-
359. (261184)

ДВЕ ку ће на пла цу,
Вој лво и ца, пр ви
про сек Б. Је дин ства
18, јед на усе љи ва,
дру га не до вр ше на,
вре ди по гле да ти,
48.000 евра.
064/618-44-10. 

ПРЕ СПАН СКА, 88
м2, тро соб на, на
4.85 ари пла ца, два
по моћ на објек та,
35.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(261173)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при -
зем на 130 м2 + ло -
кал, 30 м2, на 7.3
ари пла ца, 30.000.
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(261173)

БА ВА НИ ШТА НАЦ,
ви кен ди ца, 30 ари
до ас фал там, тро -
фа зна, бу нар, во ће.
064/493-00-47.
(261210)

ХИТ НО, по че так
Куд ње љар ца, ку ћа
но ва, 130 м2, две
стам бе не
је ди ни це, 2,2 ара,
55.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(261231)

КУ ЋА, Осло бо ђе ња
44, 3,2 ара, ста ри ја,
про да јем. 
062/465-777.
(261214)

ТЕ СЛА, ку ћа 160 м2,
плац 3 ара, 80.000,
до го вор. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(261234)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15Петак, 8. јун 2018.

КУ ПУ ЈЕМ знач ке,
оде ње, ме да ље, но -
вац, са то ве, пен ка ла.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(261006)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, бе лу тех ни ку за
ре ци кла жу. Злат ко,
063/196-54-55,
061/144-82-80.
(261133)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре,
веш-ма ши не, шпо ре -
те и све оста ло.
061/627-07-31, 367-
146. (261144)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 6
ари пла ца, Ц. Ду ша -
на 70-а, Пан че во.
063/372-260. (СМС)

КУ ЋА, Стар че во, Пе -
тра Драп ши на, 17
ари пла ца, од мах
усе љи ва, вла сник,
1/1. 064/370-79-47.
(259157)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и
но ву ку ћу у Осло бо -
ђе ња 38-а. 320-144,
063/116-77-76.
(260457)

КУ ЋА, Ми са, 270 м2,
укњи же но, 1/1, мо -
гућ ност стам бе не по -
де ле, 55.000 евра.
063/852-43-19.
(260393)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу ле -
га ли зо ва ну, на Ку де -
ља ра цу, на 9 ари
пла ца. 064/040-82-
72. (260386)

КУ ЋА, Ми са, Срем -
ска 3.5 ара, 100 м2,
30.000 евра, во да,
стру ја, ка на ли за ци ја.
063/831-47-76.
(260396)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Омо љи ци, 6 ари
плац. 064/168-84-32,
013/618-652.
(260244)

КУ ЋА, Ми са, Срем -
ска 3.5 ара, 100 м2,
30.000 евра, во да,
стру ја, ка на ли за ци ја.
063/831-47-76.
(260396)

НА ПРО ДА ЈУ дво -
спрат на ку ћа у Ка ча -
ре ву, 250 м2, од лич -
на ло ка ци ја.,
062/865-20-39.
(260736)

НА ПРО ДА ЈУ пра зан
плац, 6.8 ари, Стар -
че во. 060/667-51-33.
(260800)

НА ПРО ДА ЈУ уга о на
гар ни ту ра, сто и сто -
ли це, фри жи де ри,
веш-ма ши на, ку хи -
ња, кре ве ти, ко мо де,
ви три не, су до пе ра,
ду ше ци, ор ма ни,
шпо рет, ТА пе ћи, те -
пи си, те ле ви зо ри,
бо це ЦО 2, шанк,
сто ло ви за ка фи ће,
др. 064/155-38-13,
063/865-80-73.
(261224)

ФРИ ЖИ ДЕР, веш-
ма ши на, нов ком би -
но ва ни шпо рет, су -
до пе ра с рад ним ви -
се ћим, тро крил ни
ор ман, су до-ма ши -
на, ле жа ји. Тел.
063/861-82-66.
(251240)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за про из вод њу па -
пир них џа ко ва,
обез бе ђе на обу ка и
куп ци. 064/424-95-
10. (261273)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
те ле ви зо ре, по вољ -
но. 064/564-14-14.
(261295)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ТА
пе ћи, по лов ног на -
ме шта ја. До ла зак.
061/150-68-54. 

ДВА ка у ча сим по,
две бар ске стил ске
сто ли це, ТА пећ цер
5 кв, веш-ма ши на
го ре ње. 063/847-28-
54. (2561309)

ПРО ДА ЈЕМ стар тер
за ау та, стар то ва ње
и те шка мо тор на во -
зи ла, 6 А, 12 А, 24
АМ го ре ње.
064/324-07-69, То за. 

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА
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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.
(261238)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2,
9,2 ара плац, на
углу, 22.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (261238)

МИ СА, 280 м2, ЕГ,
од лич но, 70.000; Те -
сла – три ета же, ЕГ,
80.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(261246)

СТРО ГИ цен тар,
улич ни део ку ће са
ло ка лом, зва ти по -
сле 14 са ти.
064/296-25-04.
(261251)

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.
(261253)

ПРО ДА ЈЕМ део ку -
ће у цен тру гра да,
по вољ но. 
064/548-29-29.
(2612569)

ВОЋ ЊАК 15 ари са
ви кен ди цом, на Ба -
ва ни штан ском пу ту,
дру ги ред, дру го не -
мач ко по ље.
064/368-04-77.
(261259)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу, ста ра Ми са.
Тел. 069/223-24-25.
(261261)

КУ ЋА, Гор њи град,
две стам бе не је ди -
ни це на 3.2 ара, по -
вољ но. 065/513-87-
30. (261271)

КУ ЋА, Ба ва ни штан -
ски пут 111, 200 м2

+ та ван, два ло ка ла
до пу та, 150 м2 + та -
ван, пет ра ди о ни ца
150 м2, 
110.000 евра.
063/823-10-13.
(261279)

РА ДИ О НИ ЦА на 5
ари, огра ђе но до бар
при лаз, но ви ја ле га -
ли зо ва на. 069/213-
97-37. (261287)

ПЛАЦ 4 ара на Ја -
буч ком пу ту 17 х 24
м. 069/213-97-37.
(261283)

УРЕ ЂЕ НА ви кен ди -
ца, 15 ари, Но во се -
љан ски пут.
013/404-141,
064/489-40-36.
(261299)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ма ђар ској, ме сто
Том па, по год но за
се де лат но сти, ре -
ша ва до ку мен та ЕУ.
063/777-87-77.
(261305)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, 96 м2, плац 14
ари, 36.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 
069/196-96-05.
(261310)

МИ СА, гра ђе вин ски
пла це ви по 6,76 ари
и 6,77 ари, је дан по -
ред дру гог, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(261310)

104 КВМ + 4,66
ари, ку ћа на про да -
ју, глав ни пут,
окрет ни ца. 061/187-
24-22. (261327)

130.000 ЕВРА, Гор -
њи Град, 54 м2,
улич ни део ку ће у
Све тог Са ве, за се -
бан улаз. 063/192-
63-93. (261316)

ТЕ СЛА, 55 м2, 1.84
ара, 36.000 евра.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-
392. (261332)

ГОР ЊИ ГРАД, 2,69
ари, 112 м2, 42.000
евра. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-
392. (261332)

У КА ЧА РЕ ВУ, ку ћа
од 100 м2, на пла цу
од 11,5 ари, на про -
да ју. Тел. 013/601-
499. (261333)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
дво со бан, на Ко те жу
1 и ку ћу у ши рем
цен тру, по вољ но. „Ве -
сна Два”,  066/937-
00-13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ком -
плет но ре но ви ран
стан у це нр ту, 54 м2.
063/354-429,
065/933-33-24
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ нов усе -
љив тро со бан стан,
57 м2, пре ко пу та
„Ави ва”. 065/800-
90-04. (260175)

ТРО СО БАН стан у
Мо ше Пи ја де, 68 м2,
на пр вом спра ту.
064/276-04-08.

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, 38
м2, це на по до го во -
ру. Тел. 062/815-76-
31. 

ХИТ НО про да јем
стан, но ва Ми са, 38
м2, пот кро вље,
укњи жен, вла сник,
1/1. 065/272-29-87.
(260003)

ТЕ СЛА: тро со бан,
ЦГ, IV спрат, 80 м2,
те ра се, усе љив, вла -
сник. 013/331-079,
063/770-45-55.
(260945)

СТАН, ку ћа, ком -
плет но ре но ви ра на,
ета жно гре ја ње, 7.
ју ла. 064/424-71-26.
(260968)

У СА МАЧ КОМ про -
да јем на ме ште ну
гар со ње ру, IV спрат,
13.500 евра.
062/361-676. 

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан до ули це,
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 061/382-
88-88. (260686)

ЦЕН ТАР, дво и по -
соб ни, 64 м2. Тел.
063/172-50-19.
(260720)

ТЕ СЛА, тро со бан,
71 м2, IX спрат, ко си
кров, до го вор.
064/822-17-72.
(260862)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 45 м2, пот пу но
ре но ви ран, Ко теж 1,
30.000 евра. 301-
165. (260672)

ТЕ СЛА, тро со бан,
ЦГ, IV, 80 м2, те ра -
се, усе љив, вла сник.
013/331-079,
063/770-45-55.
(260945)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, но ва
град ња, гас, укњи -
жен, пар кинг, вла -
сник, усе љив од мах.
063/449-798.
(261022)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ за ма њи тро -
со бан стан на Со да -
ри, 74 м2, I, ЦГ. 
Вла сник. 
064/616-47-67.
(261038)

КО ТЕЖ, дво со бан
стан, од мах усе љив,
ЦГ, 33.000. 
062/355-154.
(261039)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 54
м2, Ко теж 1, 
кру жни ток, 
Ра до ва згра да.
061/169-87-92.
(261050)

МЕ ЊАМ стан у Вр -
њач кој ба њи, 33 м2,
за стан у Пан че ву.
064510-87-14.
(261069)

ДУ ПЛЕКС, 53 м2,
усе љив, два ку па ти -
ла, ши ри цен тар,
33.000 евра, 
вла сник. 
063/395-395.
(261071)

У УЛИ ЦИ Иве Кур -
јач ког  дво и по со бан
стан, I спрат, те ра -
са, за себ на ку хи ња,
пар кинг, плин. Тел.
064/066-45-13.
(260878)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ за ко ла не до -
вр шен стан, 35 м2,
по ред Му зе ја.
064/907-39-16.
(260647)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, 53 м2, ЦГ, III,
лифт, вла сник.
063/250-416. 

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
I, до бра згра да, 700
евра по ква дра ту.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261100)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лиф та,
23.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95.
(261100)

ЦЕН ТАР, нов не у се -
љив, 31 м2, ЦГ, I,
31.000; 41 м2, нов,
41.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(261100)

КО ТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ,
IV, лифт, Ра до ва
згра да, 36.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261100)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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СО ДА РА, тро со бан,
70 м2 ЦГ, V, лифт,
45.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. 

ТЕ СЛА, но ви ја град -
ња, че тво ро со бан,
100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (261117)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 
064/255-87-50.
(261117)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на -
се ље, дво со бан, 61
м2, II, га ра жа, по -
друм, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(261117)

СТАН ма њи, на ме -
штен, за из да ва ње,
на Те сли. 
Тел. 063/849-94-07.
(261117)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 м2, II, ЦГ,
те ра са, 28.500.
(238), „Те сла 
не крет ни не”, 
064/668-89-15.
(4767)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
и по со бан, ПР, 48 м2,
23.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(4767)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
II, 33 м2, те ра са,
22.500. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, дво со бан,
дво стран, ПР, 66 м2,
те ра са, 35.000.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (4767)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
дво стран, 67 м2, те -
ра са, IV, 40.000.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (4767)

КО ТЕЖ  2, дво и по -
со бан, 60 м2, те ра са,
ло ђа, V, 38.000.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (4767)

МИ СА, гар со ње ра,
24 м2, при зе мље,
укњи же на. 060/370-
20-73. (261146)

ЈЕД НО СО БАН, 47
м2, Стре ли ште, Ми -
са, 23.000; цен тар,
14.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20. (26)

ДВО СОБ НИ, 55 м2,
Те сла , 32.000; Ко -
теж 28.000; То по ла,
12.500. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20. 

ТРО СО БАН, ста ра
Ми са, I спрат, изо -
ла ци ја, ве ли ка те ра -
са, ку хи ња, усе љив
од мах, 30.000.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(261137)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, 28 м2, ЦГ. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(261137)

ДВО СО БАН, ЦГ, 58
м2, ЦГ, 30.000. Ко -
теж. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(261137)

ДВО СО БАН, пре ра -
ђен, на ме штај, 60
м2, Ко њич ка ми ли -
ци ја. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(261137)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво -
ри шни стан, 61 м2,
ба шта, га ра жа,
укњи жен, 
16.500. 
061/147-82-23.
(261151)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 61
м2, Пан че во, вла -
сник 1/1. Моб.
064/349-01-73,
062/176-64-21.
(261126)

ПР ВО МАЈ СКА, јед -
но и по со бан, 48 м2,
ТА, ВП, ре но ви ран,
25.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (261155)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, VII, ни је по -
след њи, ЦГ, 65 м2,
30.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58.   (261155)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво и по со бан, 49 м2,
ЦГ, ВП, 29.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(261155)

ДВО РИ ШНИ цен тар,
26 м2 + 18 м2, сре -
ђен, од ли чан,
17.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58.  (261155)

ЦЕН ТАР, Д. Ту цо ви -
ћа, дво ри шни, 20
м2, усе љив, 11.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(261155)

ТЕ СЛА, дво со бан,
53 м2, ВПР, ТА,
28.000. (49), 
„Му станг”, 
062/226-901.
(261155)

ДО ЊИ ГРАД, јед но -
и по со бан, ВП, 48 м2,
Та, ре но ви ран,
25.000. (49), „Му -
станг”, 
062/226-901.
(261155)

ТЕ СЛА, тро со бан,
69 м2, две те ра се,
ТА, IV, 29.000. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (261155)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, од ли -
чан дво и по со бан, I,
TA, 58 м2, 30.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(261155)

ЗМАЈ ЈО ВИ НА, дво -
и по со бан, 79 м2, II,
ЦГ, 79.000. (49),
„Му станг”, 
062/129-94-67.
(261155)

СТАНОВИ
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СО ДА РА, тро со бан,
ЦГ, до го вор, тро со -
бан, ТА, III, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (261200)

СО ДА РА, дво со бан,
жу та фа сад на, I,
35.000; јед но со бан,
VII, 23.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261200)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, од ли -
чан тро со бан, I,
32.000, код Вод не
за јед ни це, дво со -
бан, ТА, III, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (261200)

ТЕ СЛА, ком плет но
ре но ви ран дво со -
бан, I, TA, 33.000;
јед но со бан, 22.500.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (261200)

КО ТЕЖ 2, пре пи ја -
це, 69 м2, 40.000;
Стре ли ште, јед но со -
бан, 45 м2, ВП, ЦГ,
25.500.  „Лајф”,
061/662-91-48.
(261200)

СТАН, 56 м2, цен -
тар, пре ко пу та Су -
да, 12. спрат, пр ви
вла сник, 32.000
евра. 062/353-688.
(и)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве
у цен тру. 060/312-
90-00. (261174)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
71 м2, 42.500; дво и -
по со бан, 69 м2,
39.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(261173)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 37 м2,
21.000; тро со бан, 88
м2, 22.000. 
„Пер фект”,
064/348-05-68.  .
(261173)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, 31.000. „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(261173)

МИ СА, тро со бан, 98
м2, 46.000; јед но и -
по со бан, 38 м2,
18.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.  .
(261173)

СО ДА РА, 52 м2, IV,
TA, ре но ви ран,
27.500. „Пер фект”,
064/348-05-68.  .
(261173)

ТЕ СЛА, тро со бан,
67 м2, ТА, 30.000;
дво со бан, 57 м2,
36.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.  .
(261173)

ЈА БУЧ КИ пут, тро со -
бан, 56 м2, 28.000.
„Пер фект”,
064/348-05-68.  .
(261173)

ПРО ДА ЈЕМ стан
пре ко пу та „Ави ва”,
но во град ња, 100 м2,
по вољ но. 063/183-
73-65, 063/177-84-
30. л(261209)

НО ВО ГРАД ЊА, Ла -
ва Тол сто ја, 75 м2,
тро со бан, I, ЦГ, дво -
стра но ори јен ти сан,
усе љив, 880
евра/ква драт. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(261212)

МИ СА, тро и по со -
бан, 78 м2, II, TA,
42.000, до го вор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (261212)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
30 м2, ВП, ТА,
17.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(261212)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но -
и по со бан, 38 м2, IV,
сре ђен, усе љив,
23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(261212)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, 49 м2, V
спрат, без лиф та и
ЦГ. 063/779-72-94.
(261219)

МИ СА, јед но со бан,
37 м2, III (IV), 20 м2

те ра са, укњи жен,
20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (261231)

КО ТЕЖ 2, пре леп
тро со бан, 78 м2, II,
54.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (261231)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен -
тар, тро со бан, 80
м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)

ЦЕН ТАР, 634 м2,
дру ги спрат, но ви ја
град ња, 39.000.
(677), „Ни шић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(261238)

КО ТЕЖ 1, дво и по -
со бан, 62 м2, тре ћи
спрат, сре ђен, усе -
љив, 41.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)

ЦЕН ТАР, дво со бан
45 м2, ТА, IV од V,
сре ђен, усе љив,
27.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ви ја
град ња, дво и по со -
бан 60 м2, пр ви
спрат, 44.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261238)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, дру ги
спрат, ЦГ; 27.000.
(677), „Ни шић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(261238)

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.
(261238)

ЦЕН ТАР, га ср со ње -
ра, 24, ЦГ, до го вор,
дво со бан, 74, II, гас,
34.000. (338), „Јан -
ко вић”, 
348-025. (261246)

ШИ РИЦ цен тар, 33,
ЕГ, 16.000; Осло бо -
ђе ња, 33, 12.000;
Ко теж 1, 2.0, ЦГ,
34.000. (338), „Јан -
ко вић”, 
348-025.
(261246)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 34 м2, ЦГ,
усе љив. 20.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(261257)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
V, 78 м2, ЦГ, 46.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(261257)

НО ВА МИ СА, јед но -
и по со бан, дво со бан,
II, IV, ТА, 20.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(261257)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ,
31.500. (353), „Пре -
ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(261257)

МАР ГИ ТА, но ва
гар со ње ра, 22 м2,
при зе мље, ТА,
16.000. (353), „Пре -
ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(261257)

ТИП СТАН КО, јед -
но со бан, I, 32 м2,
ТА, 20.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(261257)

ЦЕН ТАР, 55 м2, дво -
со бан, 40.000; 68
м2, дво и по со бан,
48.000; ре но ви ран
леп. „Го ца”,
063/899-77-00.
(261291)

ЦЕН ТАР, дво ри шни,
50 м2, 22.000; 43 м2,
21.000; 38 м2,
20.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(261291)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, усе -
љив, 49 м2, уњи жен,
вла сник, спрат I.
064/226-70-91.
064/226-70-91. 

ПРИ ЛИ КА! Лукс ду -
плекс, топ ло ка ци ја,
115 м2, I, ЦГ, но ви ја
град ња. Те сла, код
Мак си ја, вла сник.
060/332-05-92.
(261300)

СТАН, 88 м2, 21.000
евра, стан 39 м2,
12.000 евра. Стре -
ли ште, хит но.
060/535-94-49.
(261310)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 57 м2, I, ЕГ,
35.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (260816)

СТАНОВИ

ПОНУДА

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



ЦЕН ТАР, 47 м2, III,
до го вор, 35.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(260816)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен -
тар, 61 м2, дво со -
бан, III, сре ђен,
35.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (260816)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 30 м2

+ по друм + те ра са
12 м2, I спрат, но во -
град ња, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(260816)

ГАР СО ЊЕ РА, 18 м2,
ком плет сре ђе на,
цен тар, 19.000 евра.
064/247-76-64.
(261317)

МИ СА, 66 м2 + дво -
ри ште 24.000; 34 м2,
14.400. 063/377-
835. (261326)

ТЕ СЛА, 50 м2, I
спрат, ре но ви ран,
33.000 евра. (242),
„Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392.
(261322)

ТЕ СЛА, 81 м2, III
спрат, 56.000. (242),
„Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (26)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Со да ри, 67 м2, са
две ло ђе, по вољ но.
060/077-78-20.
(261334)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ка ра бур ми, два ни -
воа + 2 те ра се, по -
вољ но. 060/077-78-
20. (261334)

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.
(261238)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
и кук ће свих струк -
ту ра, бр за и си гур на
ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68,.
(261173)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла
не крет ни не” по треб -
ни ста но ви на Те -
сли. 064/668-89-15.
(261234)

ПО ТРЕБ НЕ не крет -
ни не на свим ло ка -
ци ја ма гра да. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (261310)

ДВА не на ме ште на
ста на од по 50 м2,
на Но во се љан ском.
Тел. 064/137-48-67.
(260701)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан на ме штен стан у
стро гом цен тру, од
1. ју ла. 064/174-79-
47. (260657)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Те сли, дво со бан, 64
м2, ЦГ. 061/187-35-
25. (260997)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан у
цен тру Стре ли шта,
ЦГ. Тел. 060/372-03-
02. (260991)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25.
(261021)

ПАН ЧЕ ВО, из да јем
тро со бан стан, пот -
кро вље, озбиљ ној
оро ди ци.Н ова Ми -
са, Спорт ски цен -
тар. 064/363-60-08.
(2610249

САМ ЦУ/СА МИ ЦИ
јед но со бан стан,
Ко теж 1, 100 евра,
плус де по зит.
063/281-891.
(261031)

ПО ДРУМ ви ше на -
мен ски, 40 м2, стро -
ги цен тар, сув, стру -
јо мер, 60 евра.
061/195-32-60.
(261078)

ИЗ ДА ЈЕМ ма ли јед -
но со бан на ме штен
стан, Те сла.
065/803-53-29.
(261087)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру на Те -
сли са ЦГ. 064/280-
60-36. (261086)

КОД На род не ба ште
из да јем на ме штен
дво ри шни стан. Тел.
013/333-517,
064/160-46-39.
(261037)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, по -
че так Ко те жа 2.
013/310-065,
064/929-98-49.
(261059)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Те сли, ТА.
060/165-14-47.
(261075)

ЦЕН ТАР, на ме штен
стан 26 м2, но во -
град ња, жен ској
осо би, из да је мо 150
евра, укуп но ме сеч -
но са свим ра чу ни -
ма. 065/520-53-00.
(260735)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си
на ме штен ма њи
стан, сам цу.
063/154-94-11,
063/160-16-93.
(260700)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
стан у ку ћи, ЦГ.
063777-27-08,
013/355-575.
(261156)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан уче ни ку.
Те сла. 251-25-58,
моб. 064/231-25-22.
(261179)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, цен тар, у ку ћи,
45 м2, ре но ви ран.
343.-390, 060/424-
35-01, 064/313-86-
87. (261208)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву на -
ме ште ну гар со ње ру
у стро гом цен тру.
Тел. 069/113-00-73.
(261211)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни стан. По -
зва ти од 10 до 18
са ти. 013/355-023.
(261235)

ПО ВОЉ НО из да јем
на ме ште ну гар со ње -
ру, ужи цен тар.
063/810-92-39.
(261236)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Ми си. 063/875-60-
34. (261267)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со -
бан на ме штен стан,
Те сла, бли зи на
„Авив пар ка”.
069/507-08-88. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан 40
м2, Ђер дап ска 23.
Тел. 013/371-551,
065/829-41-91. 

ТРО ЧЛА НОЈ по ро -
ди ци по тре бан дво -
со бан стан за из да -
ва ње на Те сли, на
ду же. 064/816-70-
88. (261265)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, ЦГ,
Стре ли ште, на ду же.
064/305-71-60. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан пра зан стан на
Стре ли шту, 35 м2,
ЦГ. 064/421-98-15.
(261275)
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ХИТ НО по треб на
ку ћа за из да ва ње,
на ду же, са дво ри -
штем. Пан че во, око -
ли на. 064/233-25-
66. (261272)

НА МЕ ШТЕН ма њи
јед но со бан стан са
цен трал ним гре ја -
њем, Ко теж 1. Тел.
060/804-69-13.
(261274)

ИЗ ДА ЈЕМ две со бе,
ку па ти ло, ку хи њу са
тр пе за ри јом и ве -
шер ни цу. Цен трал но
гре ја ње, кли ма, цен -
тар гра да, по жељ но
ђа ци или сту ден ти.
069/256-19-31.
(261281)

НА МЕ ШТЕН стан
из да јем, ка блов ска,
ин тер нет, бли зу цен -
тра. 060/555-85-62.
(261311)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста -
ра Ми са. 060/011-
96-66. (261321)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ ло ка ле од 81 и
39 м2, цен тар Стре -
ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал 45
м2 на Со да ри,  Сав -
ска 2 (12.000 за куп).
065/342-26-22
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал за
ау то-ме ха ни ча ра,
елек три ча ра или пе -
ри о ни цу у Пан че ву.
064/226-81-91. 

ИЗ ДА ЈЕМ про сто ри -
ју 11 х 5 м, са по -
себ ним ула зом и
мер ном гру пом.
064/137-48-67. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ТЦ
Змај Јо ви на. Тел.
061/600-27-82.
(261040)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја -
цу, из у зет но про мет -
но. 060/351-03.-56.
(261051)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал са
два са ни тар на чво -
ра, пре ко пу та Бол -
ни це, Ул. Ми ло ша
Обре но ви ћа.
063/824-50-38.
(261063)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал у
цен тру, Ка са пи но -
ви ће ва ули ца, 16 м2.
Тел. 063/827-60-62.
(261111)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, бли зи на пи ја це,
Ла ва Тол сто ја.
013/333-058.
(261098)

ЛО КАЛ на про да ју,
55 м2, Сте ва на Шу -
пљик ца 18, 29.000
евра. Л064/198-46-
46. (261140)

НА ПРО ДА ЈУ ло кал
80 м2, цен тар.
063/226-148.
(261129)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал,
Зе ле на пи ја ца, глав -
ни про лаз, 16.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-
05-71. (261137)

ИЗ ДА ЈЕМ раз ра ђен
ло кал у Ж. Зре ња ни -
на 32. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-
05-71. (261137)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ -
НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал,
Ње го ше ва бр. 1-а, I
спрат, 20 м2.
063/250-971. 

ПРО ДА ЈЕМ по слов -
ну згра ду и 10 ари
пла ца, иде ал но за
ста рач ки дом.
060/312-90-00.
(261174)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-10‘5.
(261232)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле,
Не ма њи на 8, 26 м2;
Ње го ше ва 2, 15 м2,
Ње го ше ва 2, 35 м2.
064/184-87-50.
(261270)

40 КВМ, ло кал сре -
ђен, из да јем, Ко чи -
на 1-а, код Зе ле не
пи ја це. Тел.
069/266-98-20.
(261272)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 35
м2, цен тар.,
061/130-08-43.
(261284)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка -
ла, 18 м2 и 12 м2, у
цен тру. 066/866-49-
00. (261304)

ИЗ ДА ЈЕМ про дав ни -
цу пре ко пу та Ау то -
бу ске ста ни це,
Осло бо ђе ња 2.
063/288-975.
(261301)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за рад у тра фи ци, у
цен тру гра да.
064/149-99-73.
(4767)

ПО ТРЕБ НА два фи -
зич ка рад ни ка на
нео д ре ђе но вре ме,
гра ђе вин ској фир ми
„Skele logistik” d. o.
o.  Пан че во, Ба ва ни -
штан ски пут 439.
Зва те на те ле фо не
013/377-853 и
063//115-47-34, сва -
ког рад ног да на од
7 до 15 са ти. (ф)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни -
це/рад ни ци за бер бу
ма ли на у Ари љу.
Стан и хра на обез -
бе ђе ни. 061/200-15-
32, Љу бе. (259982)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ
за ле га лан 
по сао у Сло вач кој 
и Че шкој, 
у ау то-ин ду стри ји.
Ин фор ма ци је:
063/777-89-29.
(260431)

ПО ТРЕБ НА 
де вој ка за рад 
у ка фи ћу 
у Пан че ву. 
Зва ти на тел.
064/646-66-10. 
(ф)

НО ВО О ТВО РЕ НОМ
ка зи ну у стро гом
цен тру Пан че ва по -
треб не де вој ке са и
без ис ку ства за рад -
но ме сто опе ра тор
на ру ле ту и апа ра -
ти ма. Све ин фор ма -
ци је на тел.
060/088-02-23.
(260446)

ПО ТРЕБ НИ вред ни
и од го вор ни љу ди за
по де лу фла је ра.
064/241-45-14.
(1259864)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и
де вој ке за рад на
шал те ру и ро шти љу,
Ће ваб џи ни ци „Ха ло
Ле ско вац”. 
063/897-55-04.
(259811)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад у ку хи њи Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле -
ско вац”. 
063/897-55-04.
(259811)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на ин ду стриј -
ским ши ва ћим ма -
ши на ма. 
069/238-07-65.
(260889)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
Х2О на Стре ли шту,
по треб ни рад ни ци
са ис ку ством.
065/474-46-66.
(260903)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан во зач.
063/820-87-61.
(260689)

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди -
стри бу ци ју штам пе.
Зва ти од 9 до 
15 са ти. 069/867-72-
07. (260992)

ХИТ НО по треб ни
рад ни ци за ау то.пе -
ри о ни цу. 064/496-
82-00. (261002)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
обез бе ђе ња, са и
без ли цен це. Кон -
такт те ле фон
064/658-23-45,
011/317-71-74. 
(ф)

ПО ТРЕ БАН мај стор
за рад у про из вод њи
на ме шта ја. 
064/510-87-14.
(261064)

ПО ТРЕ БАН про да -
вац за рад 
у пе ка ри. Тел.
065/682-11-51.
(261325)

ПО ТРЕ БАН су ин ве -
сти тор, из во ђач за
уну тра шње ра до ве
на објек ту од 420
м2, са мо озбиљ ни.
060/011-98-11.
(261322)

ПО ТРЕБ НИ во за чи,
фи зич ки рад ни ци,
са Б или Ц ка те го ри -
јом у ди стри бу ци ји
пи ћа weifert.
063/494-512.
(261329)

РЕ СТО РА НУ Poco-
Loco, по треб не рад -
ни це за рад у шан -
ку, рад ни ца у про -
да ји и по моћ на рад -
ни ца. 064/874-03-
01. (261330)

ПО ТРЕБ НИ физчки
рад ни ци за рад на
сто ва ри шту. Тел.
061/292-07-75. 

ЛИ МО-СЕР ВИС
„ЦИ ТИ ГО” Пан че во:
по треб ни  са ис ку -
ством, усло ви: до -
зво ле Б ка те го ри је,
по зна ва ње Бе о гра да
(це ле Ср би је 
и Евро пе)
064/251-95-19.
(261336)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са или без ис ку ства
(пре храм бе на рад -
ња). Pro Trade, по -
зва ти 
069/303-20-09.
(261335)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ШТАМ ПА РИ ЈИ по -
треб ни си то-штам -
па ри. CV по сла ти на
office@artvision.rs
060/364-36-50.
(261101)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
на Зе ле ној пи ја ци
на те зги, са ис ку -
ством. 060/035-47-
40. (261108)

КО НО БА РИ ЦА/КО -
НО БАР по тре бан
ре сто ра ну у цен тру
гра да. 064/126-83-
53. (261152)

ВУЛ КА НИ ЗЕР СКОЈ
рад њи по тре бан
рад ник. По жељ но
ис ку ство, ни је
услов. 063/801-74-
99. (1261204)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за пе ка ру. 063/130-
75-40. (261181)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке
за рад у ка фи ћу.
060/043-52-98.
(261174)

ВО ЗАЧ Ц – Е ка е го -
ри је по тре бан за
рад, мо же и ста ри ји
фи зич ки спо со бан.
063/237-977.
(261185)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за рад на бу -
вља ку. 060/544-40-
64. (261186)

ПО ТРЕ БАН рад ник,
сту дент, за рад у те -
ре та ни на Ко те жу 2.
063/301-219.
(261191)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на бен зин ској
пум пи  у Пан че ву.
351-601. (261285)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра
Вај фер то ва пи ва ра”
по треб ни ко но ба ри,
ку ва ри и по моћ ни
рад ни ци за пе ри од
од 7. 06. 2018 до 15.
06. 2018. 063/391-
824. (261175)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар/иц а са ис ку -
ством за рад у ре -
сто ра ну. 063/508-
719. (261230)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра
Вај фер то ва пи ва ра”
по треб ни: ко но ба ри,
ку ва ри и по моћ ни
рад ни ци за стал ни
рад ни од нос. Кон -
такт, 063/391-824.
(261175)

КР ЧА МА „Ша ре ни -
ца” - по треб не ко но -
ба ри це и по моћ на
ку ва ри ца. 064349-
93-43. (261171)

ПО ТРЕБ НИ про дав -
ци за улич ну про да -
ју не стле сла до ле да.
064848-37-75, Ве -
сна до 18 са ти рад -
ним да ном.
(2612215)

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри,
фа са де ри, гип са ри,
по моћ ни рад ни ци
са ис ку ством., Тел.
063/319-208, од 8
до 15 са ти или на
entercentar@
gmail.com (261120)

НО ВА МИ СА, пе кар
– про да ва чи ца, пе -
кар рад ник на пе -
ћи., 064/120-09-42.
(261228)

ПО ТРЕ БАН мај стор
за де мит фа са ду,
мо ле рај. Ја ви ти се
на тел. 062/816-33-
84. (261260)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Њам
Њам” у Омо љи ци
по треб не рад ни це.
До ћи лич но од 14
до 18 са ти. Тел.
063/784-23-36.
(261278)

РА ДИ О НИ ЦИ и
Слот клу бу „Balkan
Bet” по треб на рад -
ни ца за ка зи но.
060/414-03-88.
(261266)

ПО ТРЕ БАН ис ку сан
рад ник за рад у пре -
храм бе ној про дав -
ни ци. 062/493-580.
(261289)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за за ме ну сло -
бод них да на.
063/135-28-32.
(261302)

ПО ТРЕБ НА мла ђа
же на за во ђе ње до -
ма ћин ства. Оба ве -
зан раз го вор и до го -
вор. 013/355-967,
по сле 18 са ти.
(261303)

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)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу -
сну хлад ња чу, 620
м³, при лаз ка ми о на,
Пан че во. 065/800-
90-04. 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра,
шпо ре та, ин ди ка то -
ра, раз вод них та -
бли, ин ста ла ци ја.
Ми ћа, 064/310-44-
88. (259370)

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.
(258060)

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. 

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.

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се, ра -
дим, угра ђу јем, по -
пра вљам. 063/882-
25-09. (260665)

НА ТА ША – ду бин -
ско пра ње на ме шта -
ја, ду ше ка, те пи ха,
ау то мо би ла. 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474.
(260671)

СТО ЛАР СКЕ услу ге,
ку хи ње и пла ка ри
по ме ри, по прав ке и
пре прав ке. 371-274,
064/176-88-52.
(261004)

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,
062/856-64-94.
(261005)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи -
зи ка, хе ми ја, ме ха -
ни ка, ча со ви. Тел.
251-19-81, 063/852-
22-43. (261018)

ТВ и са те лит ске ан -
те не, мон та жа, ди -
ги та ли за ци ја ва шег
ТВ-а, IPTV и ан те на
плус. 064866-20-70.
(261045)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер -
вис, по прав ке, чи -
шће ње, уград ња но -
вих ком по нен ти. Бр -
зо, по вољ но.
060/351-03-54.
(261051)

СПРЕ МАМ ку ће и
ста но ве. По зо ви те,
064/278-71-20.
()261076)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, пријм -
ни, про фе сор. Цен -
тар. 013/353-569,
061/603-94-94,
066/405-336.
(261085)

МА ШИН СКО од гу -
ше ње слу до пе ра, ве-
це шо ља, ка да, ка -
ва боа, слив ни ка,
глав них вер ти кал -
них и хо ри зон тал -
них це ви. Бр зо, по -
вољ но, 0-24 са та.
064/552-41-46.
(261089)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, стир пор,
ба ва лит фа са де, бе -
то ни ра ње, по вољ но.
063/865-80-49.
(261094)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви.
065/842-84-29,
063/842-84-29.
(261095)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, чи стим
двор шта, ру шим
ста ре објек те, по -
вољ но. Злат ко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(261136)

ВР ШИМ се лид бе,
из но сим ста ри на -
ме штај, са рад ни ци -
ма, по вољ но. Злат -
ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(261136)

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, 367-146.
(261144)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је 120
л, са пре во зом и
мон та жом. 
063/315-381.
(261161)

ИЗ ДА ЈЕМ ау то-при -
ко ли цу те рет ну, но -
си вост 600 кг.
063/315-381.
(261161)

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.
(261253)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, адап та ци је ку -
па ти ла, сла ви не,
вен ти ли, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
061/193-46-42
(261161)

ПРЕ ВОЗ ро бе ком -
би јем, ло кал 800 ди -
на ра. 060/720-72-
70. (261165)

РУ ШИ МО ку ће, чи -
сти мо пла це ве –
три мер, се лид бе,
итд. 061/665-66-24.
(261106)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, бе -
то на, бе то ни ра ња,
оба ра ње ста ба ла,
ко ше ње тра ве, од но -
ше ње ства ри, итд.
кл064/122-69-78.
Л(261108)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста -
за, дво ри шта, раз би -
ја ње бе то на, ру ше -
ња, чи шће ња та ва -
на, кр че ње пла це ва.
060/035-47-40.
(261108)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. 063/868-04-
51. (261108)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР: од гу ше ња ка -
на ли за ци је, адап та -
ци је ку па ти ла,с ер -
вис, од мах.
063/115-71-67.
(261115)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
фар ба ње сто ла ри је
и ра ди ја то ра. Па -
вел, 063/809-66-61.
(261116)

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.
(261253)

РА ДИМ изо ла ци ју
рав них кро во ва, те -
ра са, га ра жа. 345-
874, 062235-839.
(261192)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских
ра до ва. 
064/866-25-76.
(261172)

ПО ПРАВ КА: сто ла -
ри ја, бра ва ри ја, са -
ни та ри је, мон та жа:
бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан,
063865-80-74.
261206)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти -
ла, ку хи ња и кућ не
ка на ли за ци је ма -
шин ским пу тем.
062/640-741.
(261233)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР: ре но ви ра ње
ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
063/269-173.
(261161)

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.
(261254)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар, 351-073,
064/157-20-03.
(261254)

ПО ТРЕ БАН мај стор
за де мит фа са ду,
мо ле рај. 
Ја ви ти се на
062/816-33-84.
(261260)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 8. јун 2018.

ТА ПЕ ТАР, пре свла -
че ње на ме шта ја, та -
па ци ра ње стли ца,
по пра вља ње кон -
струк ци ја др во-иве -
ри ца. 064/111-22-

56. (261269)

МЕ ДИ ЦИН СКА се -
сра са ис ку ством:
пре ви ја ња, ка те те -
ри, те ра пи ја не га
ста рих и бо ле сних.
060/067-61-05.
(261307)

КЛИ МА, уград ња,
сер вис, до пу на, по -
вољ но. 064/520-48-
80. (261320)

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. 

ПРЕ ВОЗ ма лим и
ве ли ким ки пе ром:
шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут.
063/246-368.
(260696)

НА ЈАМ ви љу шка ра
за уто вар и ис то вар
ро бе. 064/648-24-
50. (260420)

РА ДИ МО: зи да ње,
бе то ни ра ње, оправ -
ке ста рих, но вих
кро во ва, раз не изо -
ла ци је. 013/664-
491, 063/162-53-89.
(260490)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
ро бе мер це дес ка -
ми о ном, рад ни ци,
по вољ но. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(259234)

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.
(260420)

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.
(260420)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
ро бе мер це дес ка -
ми о ном, рад ни ци,
по вољ но. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(260695)

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.
(260420)

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.
(260420)

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.
(260420)

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.
(260420)

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.
(260420)

KIZZA – на јам ма -
ка за стих елек тро
плат фор ми ви си не
до 12 ме та ра.
063/218-894.
(260420)

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.
(260420)

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.balto-
kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-
18. (и)

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)

КА МИ ОН СКИ пре -
воз-ки пер, шљу нак,
пе сак, се ја нац, шут,
1.300 ди на ра.
062/355-154.
(258029)

ЛА ЛЕ – пре во зим
ки пе ром по вољ но:
пе сак, шљу нак, се ја -
нац, од во зим шут.
064/354-69-94.
(260998)

ШЉУ НАК, пе сак,
се ја нац од 1 до 5
м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(260785)

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.
(258828)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе -
ром по вољ но,шљу -
нак, пе сак, се јанц,
ри злу, од во зим шут.
063/754-02-72.
(260998)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске
ске ле, ме тал не под -
у пи ра че, ме ша ли це
за бе тон. 064/351-
11-73. (2612059

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.
(260624) 

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР: од гу ше ње су -
до пе ре, 
ку па ти ла, 
адап та ци је, за ме на,
по прав ке, од мах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(261048

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ау то-кљу че ва, ко -
рек ци ја ки ло ме тра -
же, по ја ча ва ње ЦО
2 апа ра та, про да ја
по лов них, по прав ка
оста лих елек тро-
уре ђа ја. 
063/800-01-96.
(261053)

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.
(261057)

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.
(261253)

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.
(261253)

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 (261158)

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.(261158)

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.
(261158)

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.se-
lidbe-bombon-
cic.com (261158)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
у цен тру Зла ти бо ра,
по вољ но. 063/709-
44-97. (261034)

СО КО БА ЊА, но ви
апарт ма ни код пар -
ка Бо ри ћи. Ре зер ви -
ши те на вр фе ме.
064/507-20-84,
064/993-72-07.
(261118)

СО КО БА ЊА, по вољ -
но из да јем апарт -
ман, цен тар, макс.
Л4 осо бе. 065/205-
45-48, 062/974-24-
77. (261183)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, из -
да је ма апарт ман и
со бе у згра ди „Во да-
Во да”. 063/874-98-
38. (26167)

ВР ЊАЧ КА 
БА ЊА, из да јем 
ма њи дво со бан
апарт ман 
са те ра сом, нов 
и ле по опре мљен, у
апарт ман ском 
на се љу, 
200 ме та ра 
пре из во ра 
Сне жник. 
066/624-04-00. 
(и)

ЈЕД НО СО БАН ком -
фо ран стан пет ле -
жа је ва у Пе тров цу
на мо ру, 300 м од
оба ле, ју ни, ју ли, ав -
густ, сеп тем бар. Тел.
066/309-99-96,
013/346-478.
(261187)

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.
(261041) 

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.
(260624) РО ЛО-НА Ј
вам ну ди по прав ку,
уград њу: ро ле та, ве -
не ци ја не ра, тра ка -
стих за ве са, ро ло-
ко мар ни ка, хар мо-
вра та, туш-ка би на,
ро ло-че лич на за -
штит на вра та, тен да.
Ми смо нај ква ли тет -
ни ји, нај јеф ти ни ји,
са нај ве ћом га ран -
ци јом. Про ве ри те.
063/894-21-80,
013/344-594.
(261177)

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.
(261178)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
рав них кро во ва, те -
ра са и оста лих 
обје ка та. 
063/894-21-80,
013/344-594.
(261177)

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. (261220)

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. (261227)

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.
(261248)

КЛИ МЕ свих ти по ва
и про из во ђа ча сер -
ви си ра мо, по пра -
вљао и угра ђу је мо
са ове ре ном га ран -
ци јом. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(261248)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, ла -
ми нат, сто ла ри ја.
062/976-18-42.
(261288)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
гипс, ке ра ми ка, ла -
ми нат. 
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(261288)

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,с ве 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.
(261294)

ИМАМ 56 го ди на,
упо знао бих озбиљ -
ну же ну за рад мо гу -
ћег бра ка. Мо лим
крат ку би о гра фи ју.
065/677-80-05.
(260309)

ОГЛА ШВАМ не ва -
же ћим све до чан ство
из да то од ОШ „Јо -
ван Јо ва но вић
Змај”, на име Ја сми -
на Жи вој но вић.
(260996)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом ђач ку књи -
жи цу  ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић”, на име
Ма ри ја Ми ло ва но -
вић. (260994)

КЛИО 2011, 1.5
ДЦИ, 3 В, пер фек -
тан, ре ги стро ван,
ве ли ки сер вис, 3.850
евра. 063/264-408.
(260934)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом пен зи о нер -
ску кар ту из да ту од
АТП-а Пан че во на
име Ка та Мла де но -
вић. (261000)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом ђач ку књи -
жи цу  ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић” из да ту
на име Лу ка Ре го је.
(261159)

МУ ШКА РАЦ тра жи
же ну-де вој ку за дру -
же ње, га лан тан.
065/669-39-65.
(261249)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
и со бе у Со ко ба њи.
По вољ но. 065/883-
02-35 (СМС)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра и Со ко тер -
ме, но во. 061/636-
08-57, 
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зо ри ца (259468)

БА О ШИЋ, Хер цег
Но ви, леп јед но со -
бан стан, 100 ме та -
ра мо ре, 
кли ма ти зо ван.
060/321-60-07.
(260979)

КРА ШИ ЋИ, апарт -
ма ни 120 м од мо ра,
7 – 8 евра по осо би.
+38163-243-859.
(260984)
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2. ју на 2018. го ди не пре ми ну ла је мо ја се стра

НА ТА ЛИ ЈА БОД НАР
рођ. Ра фај ло вић

1951–2018.

Дво стру кој веч но сти не ба и зе мље,  мо жда ће јед ном би ти кра ја
али не ће том се ћа њу на те бе, за на век уре за ном у мо је би ће. 

Дра га се стро, по чи вај у ми ру...

Тво ја се стра ЗЛА ТА и по ро ди ца ЧА ЛА

(58/261191)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

за рад на техничком прегледу

–  више извршиоца.
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са  и то:

1.   За из бор јед ног НА СТАВ НИ КА (сва зва ња) за ужу

на уч ну област Оп ште о бра зов ни пред ме ти.

      Усло ви: док то рат ме ди цин ских на у ка, спе ци ја ли -

ста со ци јал не ме ди ци не, као и оста ли усло ви пред ви -

ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре -

пу бли ке Ср би је” бр. 88/2017 ), Пра вил ни ком о бли -

жим усло ви ма за из бор у зва ње на став ни ка Уни вер зи -

те та При вред на ака де ми ја у Но вом Са ду и Ста ту том

Сто ма то ло шког Фа кул те та.

      Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет

(5) го ди на, из у зев за зва ње ре дов ног про фе со ра.

2.   За из бор јед ног ВАН РЕД НОГ ПРО ФЕ СО РА за

ужу на уч ну област Кли нич ка сто ма то ло ги ја.

      Усло ви: док то рат сто ма то ло шких на у ка,  спе ци ја -

ли ста Де чи је и пре вен тив не сто ма то ло ги је , као и

оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо -

ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр 88/2017 ),

Пра вил ни ком о бли жим усло ви ма за из бор у зва ње на -

став ни ка Уни вер зи те та При вред на ака де ми ја у Но вом

Са ду и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.

Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет (5)

го ди на. 

      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -

сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 15

(пет на ест) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на

адре су: Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка

Зре ња ни на бр. 179.

                 Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти 

на те ле фон: 013/235-12-92.

Ак ци о нар ско дру штво „Feromont oprema” a.d. из

Пан че ва, Ул. Ска дар ска бр. 77, по зи ва 

за ин те ре со ва не да се при ја ве 

на оглас за по сло ве:

1. Кра ни ста – 1 из вр ши лац, са ис ку ством на по сло -

ви ма упра вља ња мо сном ди за ли цом. Усло ви: проб ни

рад од два ме се ца, цер ти фи кат о по ло же ном струч ном

ис пу ту за рад упра вља ње кра ном.

2. Ви љу шка ри ста – 1 из вр ши лац – са ис ку ством на

по сло ви ма упра вља ња ви љу шка ром. Усло ви: проб ни

рад од два ме се ца, цер ти фи кат о по ло же ном струч ном

ис пи ту за рад упра вља ње ви љу шка ром.

Оглас је отво рен до 31. ју на 2018. го ди не. 

За ин те ре со ва ни тре ба да под не су при ја ву са 

Curriculum vitae на адре су:  „Feromont oprema” a.d.

из Пан че ва, Ул. Ска дар ска бр. 77, или на email:

office@feromontoprema.rs

Ин фор ма ци је на тел. 013/331-277, од 8 до 15 са ти. 

„TER MO MON TE LEK TRO” D. O. O.

Баваништански пут 247

Панчево

Хитно потребни монтери клима уре-

ђаја и монтери централног грејања.

Контакт телефон 013/377-477, 013/215-54-44

„BE O KOM” D. O. O. Београд, Ул. Чика Мише Ђурића

67, за рад у Панчеву, тражи:

ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРО СТРУКА VI ССС или VII ССС –

1 извршилац

Помоћни радник са III ССС – 4 извршиоца

Пријаве доставити лично, од 8 до 16 сати, на адресу:

Првомајска 10-а, Панчево или mаilom на најкасније

до 15. 06. 2018.  Информације на тел. 013/365-000

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,  а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав

ЈУ ЛИ ЈА НИ 

КЕН ДЕ РЕ ШКИ

ДУ ШАН СУ БО ТИЋ 

с по ро ди цом

(17/261042)

По след њи по здрав на шем

дру гу

МЛА ЂИ
МИ ЛИ ЦА и МИ ША

(2/260995)

Дра га на ша Ју ли ја на

ЈУ ЛИ ЈА НА

КЕН ДЕ РЕ ШКИ

Ти знаш ко ли ко смо те

во ле ли, а не из мер но ту -

жни што смо те из гу би ли.

По ро ди це ЧО ЛА КО ВИЋ

и ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

(24/261065)

По след њи по здрав дра гој ку ми

ЈУ ЛИ ЈА НИ КЕН ДЕ РЕ ШКИ

од ку мо ва ЂИ НЕ и ИЛИ ЈЕ

(26/261064)

Дра га на ша

ЈУ ЛИ ЈА НА КЕН ДЕ РЕ ШКИ

Опра шта мо се од те бе са ве ли ком ту гом у ср цу.

За о ва ОЛ ГИ ЦА са де цом ЈО ВА НОМ, ЖЕЉ КОМ 

и ЈЕ ЛЕ НОМ
(38/261121)

31. ма ја 2018. го ди не пре ми ну ла је на ша

ЈУ ЛИ ЈА НА КЕН ДЕ РЕ ШКИ
рођ. Са бо вљев

1969–2018.

Са хра на је оба вље на 1. ју на 2018. го ди не на Ка то лич ком гро бљу.

Бо лест те је од не ла из на ших ру ку, али из ср ца не ће ни кад.

Пу но хва ла за све што си нам пру жи ла.

Тво ји: син МИ ЛАН, мај ка НА ДА, брат ДУ ШАН и бра ти чи на ДУ ША НА
(39/261122)

Дра гој

ЛУ ЛИ

За веч ну љу бав 

и се ћа ње од ВА СЕ, 

ЉУ БИ ЦЕ, ЗО РА НА 

и СНЕ ЖА НЕ

(40/261122)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

31. ма ја из не на да  је пре ми ну ла на ша во ље на

ГОР ДА НА БОГ ДА НОВ

1960–2018.

Хва ла за без у слов ну љу бав, раз у ме ва ње, сна гу, по што ва ње и то -

пли ну. 

Са мо ма ше мо две ма зве зда ма....

Тво ји: ћер ке СНЕ ЖА НА и ЈЕ ЛЕ НА, унук  СТЕ ФАН, уну ка ИВО НА

и зет АЛЕК САН ДАР

(72/261263)

По след њи по здрав

ЛУ ЛИ

од уја ка МИ ЛЕ ТА, уј не ОЛ ГИ ЦЕ и се стре ВИ ДЕ

(68/261241)

По след њи по здрав се стри и тет ки

ЛУ ЛИ

од ВЕ РИ ЦЕ и СА ШКЕ с по ро ди ца ма

(69/261242)

6. ју на 2018. го ди не пре ми ну ла је на ша

ИЛИ ЈА НА ВЕЛ ЧОВ
1958–2018.

По след њи по здрав во ље ној ћер ки, мај ци,
се стри, ба ки и тет ки. Ма ло је су за да би те
опла ка ли. Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра
пра ти на ша љу бав ја ча од за бо ра ва.

Ожа ло шће ни: мај ка АН ГЕ ЛИ НА, се стра
ВИ О ЛА, ћер ке ЈЕ ЛЕ НА, ИВА НА и МИ ЛИ ЦА,
уну ка АЛЕК САН ДРА, се стри чи на МА РИ ЈА,

зе то ви ГО РАН, ВЛА ДИ ЦА и НЕ МА ЊА

Са хра на ће се оба ви ти у пе так, 8. ју на, у
15 са ти, на Ка то лич ком гро бљу.

(79/261233)

По след њи по здрав

ИЛИ ЈА НИ 

ВЕЛ ЧОВ

По ро ди ца 

ТРА ЈА НО ВИЋ

(80/261324)

5. ју на 2018. го ди не пре ми нуо је наш во ље ни

ПЕ ТАР ДЕ СПИ НИЋ

1945–2018.

Са хра на је 7. ју на 2018, у 16 са ти, на гро бљу Ко теж.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји: син ЖЕЉ КО и кћер ка

ОЛИ ВЕ РА с по ро ди ца ма
(76/261290)

По след њи по здрав во ље -

ном бра ту

ПЕ РИ 

од ње го ве МИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(77/261312)

По след њи по здрав во ље -

ном бра ту

ПЕ РИ

од се стре ДРА ГИ ЊЕ

с по ро ди цом

(78/261313)

Че тр де сет ту жних да на ни је с на ма наш

во ље ни су пруг, отац, све кар и де да

РИ СТО ПЕЈ ЧИЋ
1935–2018.

Жи виш у на шим ср ци ма, ми сли ма и успо -
ме на ма. Па ра стос ће се одр жа ти 11. ју на
2018, го ди не, у 10 са ти, на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га ЉУ БИ ЦА, си но ви
НЕ НАД и ВЛА ДО, сна је НА ДА 

и СТА НИ СЛА ВА, уну ци ГО РАН, ДЕ ЈАН,
ДА НИ ЈЕЛ, БО ЈАН и БО РИС

(70/261245)

Пре ра но си нас на пу сти ла

ЈУ ЛИ ШКА

и оста ви ла не из бри сив

траг у на шим ср ци ма.

ЗЛА ТА и КИ РА

(64/261218)

По след њи по здрв на шој дра гој ко ле ги ни ци

ЈУ ЛИ ЈА НИ КЕН ДЕ РЕ ШКИ
Уме сто ра до сти, дру же ња и сме ха оста ла нам је

бол на исти на да те ви ше не ма. 

Ту га се не ме ри ре чи ма већ пра зни ном ко ја је

оста ла по сле те бе. Оста ћеш увек у на шим ср ци -

ма и се ћа њу ко је не про ла зи.

Аген ци ја АОП: ВЕ СНА, ТА ЊА Б., ДРА ГА НА, 

МА РИ ЈА И ТА ЊА П.
(51/261151)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав мо јој

је ди ној дра гој се стри

ОЛ ГИ МА РИЋ
4. III 1936 – 30. V 2018.

од по ро ди ца МА РИЋ,

ХУЧ КА, СУ ШИЋ, 

ОН ДРЕЈ, АНИ ТА, 

ТИ НА, НИ КО ЛА, 

МИР КО и се стра 

ДЕ САН КА

(4/261003)

По след њи по здрав 

СР БИН КИ 

МА РИН КО ВИЋ

од ћер ке МИЛ КИ ЦЕ 

и уну ка ТА ЊЕ 

и НЕ НА ДА и њи хо вих

по ро ди ца

(13/261030)

29. ма ја 2018, у 82. го ди ни, пре ми ну ла је

на ша

МИ ЛЕ НА СРЕ ТЕ НО ВИЋ

1937–2018.

Ожа ло шће ни: су пруг СТА НИ МИР, 

си но ви ЖЕЉ КО и ЗО РАН, сна ја ВЕ РИ ЦА,

уну ци ЛА ЗАР и НИ КО ЛА и оста ла 

род би на и при ја те љи

(27/261079)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је на -

ша дра га

КА ТА ЛИН ЈО ВА НО ВИЋ
рођ. Бор бељ

1951–2018.

пре ми ну ла 3. ју на 2018, у 68. го ди ни, по сле ду ге и те шке бо ле сти.

Са хра на је оба вље на 5. ју на 2018.  на Ста ром ка то лич ком гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни ње ни нај ми ли ји

(30/261084)

НЕ НАД ОПА ЛИЋ
Бол ни је у ре чи ма и су за ма, не го у ду ши и на шим ср ци -
ма у ко ји ма ћеш веч но жи ве ти.

Твој син ИЛИ ЈА, сна ја ЈЕ ЛЕ НА, унук АН ДРИ ЈА 
и уну ка ХЕ ЛЕ НА

(33/261011)

НЕ НАД ОПА ЛИЋ

1958–2018.

Из ср ца те ку на ше су зе, пе че бол и пла че ду ша. 

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ја ЗО КИ с по ро ди цом
(34/261092)

По след њи по здрав бра ту

РАЈ КУ

од стрин ке и се ке ЉИ ЉЕ

(35/261093)

По след њи по здрав

ПЕ ТРУ
СТОЈ КО ВИ ЋУ

24. XII 1974 – 23. V 2018.
Ту жни смо због твог пре -
ра ног од ла ска. За у век
ће мо чу ва ти успо ме ну
на те бе и све оне тре -
нут ке про ве де не за јед -
но. За у век ћеш оста ти у
на шим ср ци ма.

Мај ка ВЕ РА
(41/261124)

1. ју на 2018, у 89. го ди ни пре ми ну ла је

СР БИН КА МА РИН КО ВИЋ
из Ба нат ског Бре стов ца

21. IX 1929.
Ожа ло шће ни: син ЖЕЉ КО, сна ја ВЕ СНА са си но ви ма

МИ ЛО ШЕМ И ВЛА ДИ МИ РОМ
(43/261126)

СИЛ ВИ ЈА

ШАН ДРУ

1932–2018.

2. ју на 2018. го ди не пре -

ста ло је да ку ца ср це мо -

је дра ге мај ке.

Не ка јој Го спод Бог по да -

ри веч ни мир, а ан ђе ли чу -

ва ју као што је она ме не.

С по што ва њем чу ва ће

успо ме ну на њу ћер ка

МО НИ КА,

зет НИ КО ЛА, 

АНА и БО ЈА НА

(45/261132)

По след њи по здрав дра гој

КА ЋИ ЈО ВА НО ВИЋ

чи ји ће нам ве дар лик ве чи то оста ти у ср цу и се -

ћа њу.

По ро ди ца ШОН ДИЋ
(48/261139)

14. ма ја 2018, у Мон тре а лу – Ка на да пре ми нуо је

наш су гра ђа нин и при ја тељ, бив ши ин же њер у

РН Пан че во и члан Там бу ра шког ор ке стра „Ки -

цо ши”

НИ КО ЛА ЈЕ ЛИ ЧИЋ

дипл. инж. тех но ло ги је 
1950–2018.

Са у че шће по ро ди ци од свих при ја те ља 

и по зна ни на из Пан че ва
(57/261188)

По след њи по здрав дра гој

те та КА ЋИ

По ро ди це ПЕ РИЋ и ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

(62/261196)

2. ју на 2018. пре ста ло је да ку ца ср це на шег дра -

гог оца

ВАС КР СИ ЈЕ КО БАС
На пу стио си нас из не на да и оста вио да веч но ту -
гу је мо за то бом.
По чи вај у ми ру ан ђе ле наш.

Тво ји нај ми ли ји: си но ви ЖЕЉ КО, ГО РАН 
и НЕ МА ЊА и ћер ке ЈА СМИ НА и ОЛИ ВЕ РА 

с по ро ди ца ма
(66/261225)

ГОР ДА НА 

БОГ ДА НОВ

30. VIII 1960 – 31. V 2018.

Оста ви ла си огром ну

пра зни ну у ср ци ма и ду -

ши.

Во ли мо те и чу ва мо од

за бо ра ва.

ЈА ЊИ ЋИ и КЕ БИ ЋИ

(75/2612809

По след њи по здрав 

ДЕ ЈА НУ БА РА ШЕ ВИ ЋУ

од дру га СА ШЕ, чи ка ПЕ РЕ и тет ка ДУ ШИ ЦЕ БЛА ЖЕ КО ВИЋ

(8/261019)

По след њи по здрав

СР БИ НЕ

од МИ ЛО ША и НЕ ВЕ НЕ
(65/2612319)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав

СР БИН КИ

МА РИН КО ВИЋ

од ћер ке МИР ЈА НЕ, 

зе та  АУ ГУ СТИ НА, 

уну ка КО ЉЕ и ИГО РА

са њи хо вим 

по ро ди ца ма

(12/261029)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

МИ ЛАН ПА ВЛО ВИЋ
8. XII 2017 – 8. VI 2018.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре ме не
ле чи.

Тво ја по ро ди ца

(20/1261054)

Че тр де се то днев ни по мен

СНЕ ЖА НИ 

ТО МА ШЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ми сли ма.

ГРО ЗДИ МИР 

с по ро ди оцм

(21/261060)

У по не де љак, 11. ју на 2018, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де -

се то днев ни по мен 

ПА ВЛЕ ОР ЛОВ
1953–2018.

Увек у ми сли ма наш Па јо.
По ро ди ца

(22/261061)

Дра га Сне жо, про ђе че тр де сет бол них и ту жних

да на от ка ко ни си с на ма

СНЕ ЖА НА ТО МА ШЕ ВИЋ
Ни ка да те не ће мо пре жа ли ти ни за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји:  су пруг СЛО БО ДАН, 

де ца ВЛА ДИ МИР, ТА МА РА и НА ТА ЛИ ЈА,

све кар БУ ДИ МИР, све кр ва МИ ЛИ ЈА НА 

и де вер ЗО РАН
(9/261022)

11. ју на 2018. на вр ша ва

се шест го ди на от ка да

ни је с на ма на ша во ље на

ТА ТЈА НА 

КУ КО ЛЕ ЧА

2012–2018.

Мно го је ле пих успо ме на

да те веч но  с љу ба вљу и

по но сом пам ти мо.

Тво ји нај ми ли ји: 

ПЕ ЦА и УКИ

(3/261001)

У су бо ту, 9. ју на, да ва ће -

мо го ди шњи по мен, у

10.30, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу

ДА НИ ЦИ 

РАТ КО ВИЋ

1938–2017.

Ожа ло шће ни: су пруг

СРЕЋ КО, син ЖИ КО,

унук АЛЕК САН ДАР,

уну ка МА ЈА и сна ја 

АН ГИ ЛА

(5/261010)

Де вет го ди на је про шло

без на шег дра гог

ДА ВО РА 

ЂО КО ВИ ЋА

1978–2009.

Са мо је вре ме про шло. 

Веч но си у на шим  ср ци -

ма и ми сли ма. Оста вио

си траг ко ји се не бри ше,

до бро ту ко ја се не за бо -

ра вља, ту гу ко ја не про -

ла зи. По но сни смо што

смо те има ли, а бес крај -

но ту жни што смо те пра -

ра но из гу би ли.

Тво ји: ма ма, та та и брат

(29/261082)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МЕ ДАН

МАК СА                            СТАН КА
во скар и ли ци дер                                   рођ. Пе јић

1913–1994. 1917–2004.

С по но сом успо ме не на њих чу ва ју њи хо ве ћер ке МИР ЈА НА 
и ЗО РА с по ро ди ца ма

(32/261090)

Про шло је че тр де сет ту -

жних да на от ка ко нас је

на пу стио наш брат

МИ ЛОШ 

ТО ПИЋ

Веч но ожа ло шће ни:

брат МЛА ЂО и сна ја

МИ ЛЕ НА с по ро ди цом

(44/26130)

МИ ЛОШ ТО ПИЋ
1946–2018.

У не де љу, 10. ју на 2018, у 11.30, на пра во слав ном
гро бљу у Ба нат ском Но вом Се лу да ва ће мо че тр -
де се то днев ни по мен су пру гу, оцу и де ди.
Пу но бо ла, ту ге за то бом, оти шао си ти хо и не -
при мет но, али ни кад не ћеш из на ших жи во та.
Ту гу је мо, пу но нам не до ста јеш.
Бес крај но те во ли мо, сло бо до на ша.

Тво ја су пру га БО ЈА, ћер ка СЛА ВИ ЦА, 
зет ЈО ВАН, уну ка АН ЂЕ ЛА и унук ДА НИ ЕЛ

(52/261153)

МИ ЛОШ 

ТО ПИЋ

Дра ги наш Ми ле, да ни

про ла зе а ту га ни кад не -

ће. Пам ти мо те по до -

бро ти и пле ме ни то сти.

Твој па шо ОСТО ЈА и

сва сти ка ЂУ КА с де цом

(53/261154)

Про шло је че тр де сет да -

на от ка да си нас за у век

на пу стио

МИ ЛОШ 

ТО ПИЋ
Про чи ће још мно го да -

на, ми те не ће мо за бо ра -

ви ти.

Твој брат РА ДЕ, сна ја

ЂУ ЈА и РА ДА

(54/261156)

ПА ВЛЕ ОР ЛОВ

Мно го је ле пих успо ме -

на, да те веч но пам ти мо

и с по но сом при ча мо о

те би.

ВИ ДО МИР, ЉУ БО

и АГИ

(55/261163)

Се дам го ди на ту жног се ћа ња на дра гу мај ку

ЉУ БИ ЦУ ГЛА ВО НИЋ

2011–2018.
Ње не ћер ке ВОЈ КА и ВЕ РА с по ро ди ца ма

(63/261203)

Ба то мој

ВЛА ДИ МИР МИР КО ВИЋ
1993–2018.

Два де сет пет го ди на пла чем за то бом.

Во лим те.

Се стра ЦА ЛЕ, ФИ ЛИП, МИ ЛИ ЦА, КА ТА РИ НА и ВЛА ДИ МИР

(61/261196)

12. ју на 2018, у 17.20.

одр жа ће се тро го ди шње

се ћа ње на на шег дра гог

МИ ЛО РА ДА

НИ КИ ЋА 

МИ ЋУ

Си не,

вре ме као да сто ји. Успо -

ме не жи ве и да ље. Го ди -

не не бри шу твој осмех и

ре чи. Љу бав је ствар но

веч на.

Тво ји нај ми ли ји

(23/261062)

10. ју на 2018, го ди не, у 11

са ти, на Но вом гро бљу,

да ва ће мо дво го ди шњи

по мен

РА ДИН КИ 
ДИ ВЈАК

1923–2013.
С љу ба вљу ко ју смрт не
пре ки да, ту гом ко ју вре -
ме не ће из ле чи ти, жи ве -
ћеш у на шим ми сли ма и
ср ци ма до кра ја на шег
жи во та.

Тво ја ћер ка ВЕ РА, син
СТЕ ВАН, сна ја ЗО РИ ЦА

и унук НЕ НАД 
с по ро ди цом

(56/261180)

БУ ДИ МИР Мар ка 

ПЕ ЈА КО ВИЋ

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо 12. ју на 2018, у 11 са ти, да ти че тр де -

се то днев ни по мен на шем дра гом су пру гу,

оцу, бра ту и де ди.

Ожа ло шће на по ро ди ца ПЕ ЈА КО ВИЋ

(46/261133)

14. ју на 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да је мо че тр -

де се то днев ни по мен на шем дра гом

СТАН КУ ПЕ ТРО ВИ ЋУ
Мно го нам сви ма не до ста јеш.

Во ле те тво ји нај ми ли ји

(71/261246)

13. ју на је две го ди не от -

ка ко ни је с на ма

ЗО РАН КЛИ ПА

1965–2016.

Си не, веч но ћеш жи ве ти

у мом ср цу  и успо ме на

на те бе ће тра ја ти веч но.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја ожа ло шће на 

мај ка АНА КЛИ ПА 

и тво ја ВЕ СНА

(10/261028)

13. ју на, две го ди не от ка -

ко ни је с на ма

ЗО РАН КЛИ ПА
Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти, не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

Твој ујак БРА НИ СЛАВ

МИ ЛИ ЋЕВ 

с по ро ди цом, 

из Омо љи це

(11/261028)

Се ћа ње на бра та

СТЕ ВА НА ЧА ВИ ЋА
од се стре АН КЕ 

и се стри ћа ДРА ГА НА

(59/261195)

СЕ ЋА ЊЕ

12. VI 2008 – 12. VI 2016.

СТЕ ВАН ЧА ВИЋ
Ње го ви: ДРА ГАН, ЗО РИ ЦА,

СТЕ ВАН и ЉУ БИ ЦА

(60/261194)

У су бо ту, 9. ју на, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

ДРА ГО МИ РУ АР СИ ЋУ
17. VIII 1957 – 14. XII 2017.

Су пру га ЗА ГОР КА, син ИВАН, ћер ке ИВА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА

(74/261268)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

9. ју на 2018. је по ла го ди не от ка ко нас је на пу -

сти ла на ша дра га

РАД МИ ЛА КЛЕК НЕР 
рођ. Ми хај ло вић

Истог да на да ће мо по лу го ди шњи по мен на Ка то -

лич ком гро бљу.

Син ЗОЛ ТАН, унук МА ТИ ЈА и се стра КА ЈА 

с по ро ди цом
(1/260972)

У су бо ту, 9. ју на, у 11 са ти, да јем ше сто ме сеч ни

по мен на шем во ље ном

ОБ РА ДУ ЛУ КИ ЋУ

Шест ме се ци ту ге, бо ла, не ве ри це да ни си с на ма.

Тво ја по ро ди ца
(14/261033)

СЕ ЋА ЊЕ

У су бо ту, 9. ју на 2018. го ди не, на вр ша ва

се се дам на ест ту жних го ди на от кад нас је

за у век на пу стио наш

МИ ТА ЈАН КО ВИЋ
1929–2001.

На гро бу ти ши на, а у ку ћи ве ли ка пра зни на.
Вре ме про ла зи, али ту га је веч на. Чу ва ће -
мо се ћа ње на сву љу бав, па жњу и то пли ну
ко ју си нам не се бич но пру жао.

За то бом ту гу ју тво ји: су пру га НЕ ДЕЉ КА, 

син БРА НИ СЛАВ и ћер ка МИР ЈА НА 
с по ро ди ца ма

(15/261035)

У су бо ту, 9. ју на 2018.

на вр ша ва се шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма на ша

је ди ни ца

ЉИ ЉА НА 

МИ ЛИЋ

Пре ра но си нас на пу сти -

ла, али жи виш веч но у на -

ма. Ни смо те мо гли са чу -

ва ти од смр ти, али ће мо

те са чу ва ти од за бо ра ва,

јер си ра на на шег ср ца.

За у век тво ји: ма ма 

ОЛ ГА и та та СА ВА

(16/261036)

У су бо ту, 9. ју на, у 10 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем дра гом

др МИ О ДРА ГУ 

БРАН КО ВИ ЋУ МИ КИ

Све си нас за ду жио да те пам ти мо по свим

људ ским вр ли на ма ко је чо век мо же да има.

По ро ди ца ПО ПОВ

(19/261049)

Шест го ди на је про шло...

За нас, ду гих, као веч ност без те бе

Ве ру је мо да знаш ко ли ко нам не до ста јеш.

Во ли мо те за у век

СТО ЈАН КА ЂОР ЂЕ ВИЋ
1955–2012.

Тво ји: су пруг СА ВА, ћер ке МА ЈА и ЗО РИ ЦА,
уну ци НИ КО ЛИ НА и УРОШ и зе то ви ЛА ЗАР 

и НЕ НАД
(25/261073)

9. ју на 2018, у 10.30, на Но вом гро бљу,

обе ле жи ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

ЉИ ЉА НИ МИ ЛИЋ

Вре ме про ла зи, бол не пре ста је, а ту га је

све ве ћа. За у век у на шим ср ци ма.

Твој ГО РАН, ВЛА ДИ МИР и МИ РО СЛАВ

(6/261010)

14. ју на 2018, у 10 са ти,

на Ка то лич ком гро бљу

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем

дра гом

АЛЕК САН ДРУ
ВУ КО ВОЈ ЦУ

Во ље ни ни ка да не уми ру.
Тво ји ро ди те љи, су пру га

и се стра с по ро ди цом
(7/261013)

МАР КО ИЛИЋ

2016–2018.

Го ди не про ла зе, ту га и бол за то бом оста ју.

Твој де да ЉУ БО МИР, ба ба ЈО ВАН КА и тет ка

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(18/261047)

У су бо ту, 9. ју на, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж, да -

ва ће мо го ди шњи по мен на шој во ље ној мај ци

СМИ ЉИ ЂЕР ФИ

Би ла си хра бра, упор на, сме ла, нај бо ља. Јед но -

став но, је дин стве на. 

Во ле те тво ји нај ми ли ји
(28/261081)

9. ју на, у 12 са ти, на гро бљу у Вој ло ви ци, да ва ће -

мо шест ме се ци на шем дра гом

ПРЕ ДРА ГУ ПО ПО ВИ ЋУ
Пред ра же, про ђе шест ме се ци откао ни си с на -
ма. Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СТО ЈАН КА, син 
МИ ЛАН, ћер ка СА ЊА, уну чад НИ КО ЛА, 

КСЕ НИ ЈА и АНА БЕ ЛА и зет ИВАН
По чи вај у ми ру.

(31/261088)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

СР ДА НОВ 

КИ ЋА

9. VI 2012 – 9. VI 2018.

Ни кад пре жа љен.

По ро ди ца

(36/261097)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ША ВИЦ КОВ
12. VI 2015 – 12. VI 2018.

Не до ста јеш пу но.
Тво ји: МИЛ КА, СА ША, ВУК и ДРА ГА НА

(37/261109)

11. ју на на вр ша ва се се дам го ди на от ка да ни је с на ма на ша

ГОЈ КА МИ ЈО ВИЋ
из Омо љи це

С љу ба вљу ми сле на њу су пруг МИ ЛИН КО, СНЕ ЖА НА
и ГО РАН

(42/261125)

СЕ ЋА ЊЕ

ГОЈ КО ЈА ЊИЋ        ДО СТИ ЊА ЈА ЊИЋ
2003. 2010.

Го ди не не бри шу се ћа ња на вас.
Кћер ка ЉУ БИ ЦА, зет ИЛИ ЈА и уну ка ЈЕ ЛЕ НА

(47/261134)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је два на ест го ди на от ка ко ни си с на ма

наш дра ги

ИЛИ ЈА ВУК МИ РО ВИЋ ИКА

За у век успо ме ну на те бе чу ва ће тво ја по ро ди ца
(49/261141)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖА НА 

ДЕ ЧЕР МИЋ

7. VI 2009 – 7. VI 2018.

Во ли мо те. За у век ћеш

оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(50/2611439)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ                   СТАН КОВ СКИ

СТА МЕН КО АЛЕК САН ДАР ЈО ВИ ЦА

1973–2018.             СА ША         1998–2018. 

1993–2018.

По сто је љу ба ви ко је смрт не раз два ја, као и пра -

зни на ко ју вре ме не ис пу ња ва.

По ро ди це ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ и СТА НKОВ СКИ
(67/261226)

СЕ ЋА ЊЕ

2010–2018.

ДЕ ЈАН

СТОЈ ЧИЋ
Во ље ни ни ка да не уми ру

све док жи ве они ко ји их

во ле.

Тво ји нај ми ли ји

(73/261264)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред вама је период препун догађаја
који ће битно утицати на вашу карије-
ру. Многи Овнови ће добити пословни
ангажман какав дуго чекају, а незапо-
слени – могућност привременог по-
сла. Ништа мање бурно неће бити ни
на пољу емоција, али будите опрезни
ако сте у вези или браку.

Отвара вам се поље сарадње
са странцима и могућност путо-
вања у иностранство. Не будите
превише нервозни ако не иде
све како сте планирали. Искори-
стите прилику да преокренете
ствари у своју корист. На пољу
емоција је све у реду.

Чини вам се да ситуација није
баш стабилна и да ваш положај
није сигуран. Опустите се, не тра-
жите ђавола тамо где га нема. Не
упадајте ни у какве расправе с
колегама или надређенима. Сти-
шајте свој темперамент и пустите
да све полако прође.

Из свега што се буде догађало око
вас на пословном плану, било да је
то сукоб са сарадницима, било да су
финансијске трансакције, ви изла-
зите као победник. Не играјте се за-
коном, избегавајте такозване прија-
тељске савете. Страст просто плам-
ти из вас, пазите да се не опечете.

Све је ове седмице некако на ва-
шој страни. Као маче ћете се из-
мигољити из сваке „шкакљиве”
ситуације, а неки Близанци ће
чак успети да дођу до руководеће
позиције. Многи ће окончати љу-
бавне вратоломије браком, а за-
узети ће се понекад заборавити.

Имаћете велику финансијску
сатисфакцију, коју већ дуже вре-
ме очекујете. То ће вам отворити
врата ка неком исплативом по-
слу и сарадњи с људима који су
на високој позицији. Љубав ула-
зи у фазу стабилности.

Нагомилани проблеми ће почети
полако да се „топе”. Сада је прави
тренутак да се реши све оно што
има везе с наслеђем. Ако планира-
те да започнете приватан посао
или да ширите постојећи, искори-
стите овај повољан период. Мало
напетији односи с партнером.

Како-тако, ви гурате напред.
Новца нема, а онда пристигне у
већим количинама. Није време да
се ангажујете, стрпите се још мало
и чувајте се пријатеља. Искори-
стите прилику да одете на пут.
Отворите врата љубави, она улази
у ваш живот у великом стилу.

Пријатни тренуци су пред вама:
пословни, пријатељски, породич-
ни и љубавни. Будите мало уме-
ренији у својим изјавама и не
превише директни ни када дели-
те похвале, али ни када некога
грдите. Не одбијајте позив за пут
крајем седмице.

У овом периоду доћи ћете до не-
ке позиције с које, у оквиру онога
где и шта радите, не можете више
и даље. Ваше идеје су изванред-
не, замисао сјајна, само немате
екипу која би вас пратила. Љубав
је нешто што вас дуго мучи. Позо-
вите особу до које вам је стало.

Имаћете могућност да у овом
периоду испуните своје планове
и жеље. Можда ћете остварити
већи друштвени успех и ступити
у контакт са особама које имају
високо мишљење о вама. Много
путовања и извесна сума новца
до краја седмице.

Претворите уши у радаре и пра-
тите шта се прича око вас. Могуће
је да ћете неке информације иско-
ристити за своје каријерно напре-
довање, решавање стамбеног пи-
тања или породичних заврзлама.
Сваки слободан тренутак прове-
дите на ваздуху.

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)

28
Петак, 8. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ће р ку
9. ма ја: Ду њу – Ма ри ја на Ша манц и Иви ца Сан та; 15. ма ја: Ле о ну – Сте ла и Сте -

ван Ни ко лов; 17. ма ја: Јо ва ну – Би се ра Но ва ко вић и Јо ца Ђор ђе вић; 19. ма ја: Јо -

ва ну – Је лена Кру шко вић Ко ма ти на и Ми лан Ко ма ти на; 22. ма ја: Ни ко ли ну – Јо ва -

на Сто кић и Жар ко Пе тро вић; 24. ма ја: Миу – Мо ни ка Сел Пут ник и Бо јан Пут ник,

Ан ђе лу – Јо ва на Сми ља нић и Ми лош Кр стић; 25. ма ја: Пе тру – Ја дран ка и Игор

Илић, Лен ку – Со ња и Вла дан Ко стић; 26. ма ја: Хе ле ну – Ива на и Дар ко Ан тић; 28.

ма ја: Мар ту – Со фи ја Јо ва нов Гво зде но вић и Мар ко Гво зде но вић; 29. ма ја: Мар -

ти ну – Ма ри на и Сте фан Пет ко вић.

До би ли си на
18. ма ја: Алек су – Је ле на Фи ли по вић и Го ран Ђу рић, Уро ша – Кри сти на Гај тин и

Бра ни слав Стан чић; 21. ма ја: Лу ку – Ми ли ца и Мар јан Јо ва но вић, Ми хај ла – Сне -

жа на и Алек сан дар Ге де он; 22. ма ја: Ма те ју – Не ве на и Мар ко Јан дрић; 23. ма ја:

Ва си ли ја – Све тла на и Ду шко Или јев, Ан дре ја – Јо ван ка и Не над Си мић, Ла за ра –

Ра до ва на и Го ран Фи ли по вић; 25. ма ја: Дар ка – Је ле на и Бо јан Ђу кић; 26. ма ја:

Вик то ра – Ан дри ја на и Алек сан дар Бо ри чић, Ла за ра – Јо ва на Ра да ко вић и Да ни -

јел Пре лић, Ог ње на – Би ља на и Мар ко Кр стић, Ву ка ши на – Ран ка и Ми лан Ми шић;

27. ма ја: Па вла – Љи ља на Ста но је вић Ди ми три јев ски и Ми лан Ди ми три јев ски,

Иго ра – Дра га на и Вељ ко Ждр ња, Ср би сла ва – Љу би ца и Жи ван Да ви до вић; 28.

ма ја: Ва си ли ја – Да ни је ла и Ми лан Ко лар ски, Пе тра – Сне жа на и Во ји слав Па вло -

вић, Во ји на – Ма ри на и Иван Шљи вар, Па вла – Ма ри ја и Ни ко ла Вељ ко вић; 29.

ма ја: Ла за ра – Ива на и Бо шко Ру деж.

ВЕН ЧА НИ

26. ма ја: Ти ха на Па сер и Алек сан дар Јан ко вић, Алек сан дра Ду ба јић и Не над Ко вја -

нић, Ми ли ца Жур бан и Дра ган Мир ко вић; 27. ма ја: Зве зда на Ог ња нов и Сло бо дан

Гам би ро жа, Мир ја на Мак си мо вић и Алек сан дар Ба шча ре вић; 31. ма ја: Зла ти ца

Миљ ко вић и Ду шан Чан ча ре вић, Ма ри на Та сић и Вла ди мир Ра ден ко вић, Та ти а на

Ива нић и Мар ко Је пу ре, Ана Ба ри ла и Ђерђ Ереш.

УМР ЛИ

24. ма ја: Ра ди сав Гр чак (1939), 25. ма ја: Дра ган Ку зма но вић (1954), Емил Хан -

злић (1938), Су за на Урс (1967); 26. ма ја: Нов ка Јо жи ка (1941), Кон стан тин Мо рар

(1942), До бри ца Сте ва но вић (1931); 27. ма ја: До бри во је Дми тро вић (1950); 28. ма -

ја: Ја ро слав Ива нић (1959), Мла ден ко Пје вић (1950), Та ма ра Жи ва но вић (1949),

Ми лан Стој шин (1946), Сте ван Ву ко вић (1933), Де јан Ба ра ше вић (1968), Ле по са ва

Ђор ђев (1945), Ру жи ца Џам то ски (1948); 29. ма ја: Ми ле на Сре те но вић (1937), Пе -

тра Шљи во вац (1936); 30. ма ја: Со фи ја Стој ко вић (1934), Ан тал Вар га (1946); 31.

ма ја: Ју ли ја на Кен де ре шки (1969).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ком би но ва на укр ште ни ца: при ста нак, ре гал, ама,
Аман, скор, Кил, сла ни, т, оста нак, ик, на ва ла, ко ви ље, ит, ока ми на,
у, ве ран, Тар, атак, Га ри, тан, Ке рес, ин тер нист. Укр ште ни сло го ви
4 х 4: ра о ни ци, обри ја ти, ни ја га ра, ци ти ра ње. Ана гра ми: (1) Алис
Кор не, (2) Са ра Пак стон. (3) „Ни кад ни је ка сно”. Су до ку: 627394815,
853261749, 194758263, 781643592, 435912678, 268587134,
576839421, 942175386, 318426957.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА

Код ове укр ште ни це да ти су опи си са мо за пој мо ве ко је тре ба упи са -

ти во до рав но, а по азбуч ном ре ду на ве де ни су сви пој мо ви ко је тре ба

упи са ти ус прав но. У лик су већ упи са на сло ва у изо ло ва ним по љи ма.

ВО ДО РАВ НО: 1. при хва та ње пред ло га, 2. део кућ ног на ме шта ја – уз вик

не стр пље ња, 3. пре сто ни ца Јор да на – од нос да тих и при мље них го ло ва,

4. град у Не мач кој – за чи ње ни со љу, 5. озна ка за то ну – за др жа ва ње,

оста ја ње, 6. из бор на ко ми си ја (скр.) – на па дач ки део фуд бал ског ти ма,

7. биљ ка из по ро ди це тра ва – ре ка у Ру си ји, при то ка Кли ме са, 8. фо сил

– пред лог уз ло ка тив, 9. одан – пу сти ња у Ин ди ји, 10. на пад, на ва ла –

име ша хи сте Ка спа ро ва, 11. ја пан ска ме ра за по вр ши ну – бив ши естон -

ски ша хи ста (Па ул), 12. ле кар спе ци ја ли ста за уну тра шње бо ле сти.

УС ПРАВ НО: А, АМО НА ЛИ, АРЕС, АТА РИ, ВА РАНТ, ГЕН, Е, ИГА ЛО,

КА РИ КА ТУ РИСТ, КО КЕ ТАН, КР, НА КА НА, ПРАК ТИ КО ВА ТИ, РЕ МИ,

САН, СЛА ВЕН, СНИ МАК, СТА ЉИН, ТЛ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Те ни сер ка ова

дубл рет ко игра,

НEК СOЛИРА за то

у син глу је чи гра.

АНАГРАМИ

(2) AМЕРИЧКА ГЛУ МИ ЦА

(1) ФРАН ЦУ СКА ТЕ НИ СЕР КА

OПАСКА:
СTРAН(A)

СУДОКУ

6 3 5

2 1

9 4 5

7 8 6 4 5

5 6

9 8 7 3 4

3 4 2

1 5

3 6 7

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.

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. део плу га (мн.), 2. ски ну ти бра ду и бр -

ко ве, 3. ре ка у Се вер ној Аме ри ци, 4. до слов но на во ђе ње не чи јих ре чи

или тек ста.

(3) MУЗИЧКИ TВ ШOУ

АНАГРАМ

НЕ НА ДА НИ ЈИ  СКOК



Сво је ли ков не ра до ве на из ло жби
под на зи вом „Три да ме” при ка за -
ло је исто то ли ко ама тер ских умет -
ни ца у ор га ни за ци ји Клу ба за од -
ра сла и ста ра ли ца, ко ја је отво ре -
на у че твр так, 31. ма ја, у про сто -
ри ја ма по ме ну те ор га ни за ци је.

Јед на од њих, Зо ри ца Ра шај ски,
у том по гле ду има не што ви ше
ис ку ства у од но су на пре о ста ле

две, јер јој је ово тре ћи пут да пред -
ста вља сво је сли ке. Њој је бли зак
мо де ран при ступ аква ре лу, а ра до ви

оди шу све жи ном, рас ко шним ко -
ло ри том и све де ним цр те жом.

Ани Дам ња но вић је ово пр -
ва са мо стал на из ло жба, а она
ка же да је за не се на при ро дом
и цве ћем и те мо ти ве ра до пре -
но си уљем и па сте лом.

Сне жа на Ми ла но вић На у мо -
вић ства ра ду жи низ го ди на и свој
та ле нат опро ба ва у раз ли чи тим
умет но сти ма, а овог пу та се опре -
де ли ла да те ме ко је је оку пи ра ју
при ка же у тех ни ци аква рел .

Еду ка тив ни оби ла зак гра да на -
ме њен основ ци ма из на се ље -
них ме ста ко ји је осми сли ла
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан -
че во по чео је у че твр так, 31.
ма ја, ка да су при ви ле ги ју да
пр ви ор га ни зо ва но ви де све
што је вред но и за ни мљи во у
Пан че ву, има ли ђа ци из бре -
сто вач ке шко ле „Ол га Пе тров”.
Реч је о уче ни ци ма пр вог, тре -
ћег и пе тог раз ре да, ко ји су тог
да на пу те ше стви је за по че ли у
Му зе ју мо то ра и на ста ви ли га
пло вид бом ка та ма ра ном по Та -
ми шу и по се том Же ле знич ком
му зе ју, а ту ра је за вр ше на раз -
гле да њем град ског је згра.

Све вре ме уз њих су би ле и
учи те љи це. Пре ма ре чи ма јед -
не од њих, Ива не Об ра до вић,
де ца су би ла оду ше вље на овом
иде јом.

– По ред то га што им је све
то при ја ло, не сум њи во је да ће
им ве о ма ко ри сти ти, јер је ма -
ло њих има ло при ли ку да на
ова кав на чин упо зна свој град.

Ово је ван на став на ак тив ност,
за ко ју смо ђа ке при пре ма ли
јер смо бла го вре ме но до би ли
нео п ход не ин фор ма ци је. О ути -
сци ма ће мо раз го ва ра ти и ка -
да се вра ти мо у учи о ни це, а
ми слим да де ца тре ба да упо -
зна ју и сво је се ло на сли чан
на чин – на ве ла је учи те љи ца.

На рав но, ма ли ша ни су упо -
зо ре ни да мо ра ју да слу ша ју
све што им се ка же. То се на -
ро чи то од но си ло на пло вид бу
ка та ма ра ном, чи ји је ка пе тан
стрикт но ин си сти рао на свим
за кон ским пра ви ли ма, због че -
га им се чак пред ста вио као
ве о ма стро ги ка пе тан Ку ка.

ад ми ни стра ци је, под ра зу ме ва
и око ше зде сет хек та ра зе мљи -
шта на ко јем се уз га ја ју од ре -
ђе не ле ко ви те биљ не си ро ви -
не. Ме ђу тим, осам де сет од сто
биљ них вр ста сти же нам ди -
рект но из при ро де од љу ди ко -
ји их кон тро ли са но са ку пља ју,
па је са рад ња с до ба вља чи ма
од ве ли ког зна ча ја. Сто га се
тру ди мо да уна пре ђу је мо од -
но се с парт не ри ма и кон тро -
ли ше мо њи хо ве си ро ви не с ци -
љем обез бе ђе ња здрав стве но
без бед них про из во да, а у ту
свр ху по сто ји цео си стем упра -
вља ња ква ли те том. По ред то -
га, са рад ни ци смо и мно гих
фа кул те та и шко ла, па на прак -
су при ма мо и број не уче ни ке
и сту ден те, што су штин ски
пред ста вља дру штве но ко ри -
стан рад у до ме ну струч ног уса -

ди ти до вољ не ко ли чи не ква ли -
тет ног се ме на и дру гог сад ног
ма те ри ја ла, чи ме се, уз од го ва -
ра ју ће агро е ко ло шке и агро тех -
нич ке усло ве, под ми ру ју по тре -
бе до ма ће фар ма це ут ске и пре -
храм бе не ин ду стри је и ства ра -
ју усло ви за из воз ових ле ко ви -
тих си ро ви на. Мно ги од ре зул -
та та на шег ми ну лог ра да у до -
ме ну се ме нар ства мо гу се при -
ме ти ти и на под руч ју ју жног
Ба на та – ка же овај струч њак.

Још јед на од осо бе но сти Ин -
сти ту та је и ко лек ци ја ле ко ви -
тог, аро ма тич ног, за чин ског и
оста лог би ља ко ја се на ла зи у
Пан че ву, не да ле ко од про из -
вод них по го на Ин сти ту та, и у
се би са др жи пре ко сто ти ну га -
је них и са мо ни клих би ља ка.

– Ова ква ко лек ци ја пред ста -
вља је дан од мо гу ћих на чи на
очу ва ња ге не тич ких ре сур са
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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.

Чупава фамилија
Пре див ни ма чи ћи, ста ри око
два и по ме се ца, че ка ју удо -
мља ва ње. Очи шће ни су од
бу ва и па ра зи та и на у че ни
на по сип, што је при лич но
рет ко за ова ко ма ле ма це.

Ови чу пав ци се сла жу и с
ку ца ма, што је ве ли ка пред -
ност за по тен ци јал не удо ми -
те ље ко ји има ју ку цу, а у об -
зир до ла зе са мо озбиљ ни и од го вор ни љу ди.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 601-
688.

Чоко
Овај ле по тан је био два ме се -
ца у град ском при хва ти ли шту
и на кон те шког вре ме на про -
ве де ног та мо ус пео је да на ђе
дом. На жа лост, тре нут на удо -
ми тељ ка не мо же ви ше да га
за др жи услед објек тив них раз -
ло га, а он не сме по но во на
ули цу.

Чо ко је сте ри ли сан и вак -
ци ни сан; пр вен стве но је пас за дво ри ште, од ли чан је и ве ран
чу вар и при ја тељ и сла же се с дру гим пси ма.

Кон такт-те ле фон је 060/70-11-322.

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.

Ин сти тут за про у ча ва ње ле ко -
ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чић”
ове го ди не сла ви ре спек та би -
лан ју би леј – се дам де сет го ди -
на по сто ја ња. Иа ко је 25. ма ја
1948. ука зом Вла де На род не
Ре пу бли ке Ср би је фор ми ран,
пре све га, као на уч но и стра жи -
вач ка уста но ва, са се ди штем у
Бе о гра ду, убр зо је уве де на и
при вред на де лат ност, а про из -
вод ни по гон се на ла зи упра во
у на шем гра ду, на Ба ва ни штан -
ском пу ту.

У ме ђу вре ме ну је ова ин сти -
ту ци ја ста са ла у истин ског чу -
ва ра тра ди ци је упо тре бе ле ко -
ви тог би ља.

Две го ди не на кон на стан ка Ин -
сти ту та за про у ча ва ње ле ко ви тог
би ља, ка ко се та да звао, ње гов
осни вач Јо ван Ту ца ков, про фе -
сор Фар ма це ут ског фа кул те та у
Бе о гра ду, као ве ли ки за љу бље -
ник у ле ко ви то би ље, по чео је да
пре тва ра сво ју ви зи ју у ре ал ност
и по ве зу је на у ку и при вре ду.

Од 1978. го ди не, на част свих
бив ших и са да шњих за по сле -
них, Ин сти тут за про у ча ва ње
ле ко ви тог би ља но си име ве -
ли ког ле ка ра, бо та ни ча ра и на -
уч ни ка др Јо си фа Пан чи ћа, и
то уз са гла сност Ане Пан чић,
ње го вог је ди ног жи вог пре тка.

Не рас ки ди ви спој
Де це ни је су про те кле и тај спој
је остао не рас ки див, што пре -
ма ре чи ма др Ду брав ке Би го -
вић, ди рек тор ке сек то ра про -
из вод ње Ин сти ту та у Пан че ву,
омо гу ћа ва не сме та ну ре а ли за -
ци ју раз вој них и на уч но и стра -
жи вач ких про је ка та и мно гих
дру гих по слов них по ду хва та.

– Сек тор про из вод ње ло ци -
ран у Пан че ву, по ред по го на и

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ИН СТИ ТУ ТА „ДР ЈО СИФ ПАН ЧИЋ”

ЧУ ВА РИ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ УПО ТРЕ БЕ ЛЕ КО ВИ ТОГ БИ ЉА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

вр ша ва ња мла дих љу ди. Не гу -
је мо до бре од но се и с град ским
ин сти ту ци ја ма, по пут За во да
за јав но здра вље и ЈКП-а „Зе -
ле ни ло” – на во ди ди рек тор ка.

У Ин сти ту ту се про из во де ча -
је ви, чај не ме ша ви не, тинк ту -
ре и екс трак ти, а од њих се
пра ве кре ме, ге ло ви, си ру пи,
ка пи, кап су ле, пре па ра ти на
ба зи пче ли њих про из во да и
дру го.

– Бу ду ћи да спа да мо у про -
из вод њу хра не, има мо уве ден
HACCP си стем и ISO стан дард,
чи ме се га ран ту је вр ло ви сок
сте пен ква ли те та. Ши ри мо се
и на ино стран ство, пре све га
смо за сту пље ни у бив шим ју -
го сло вен ским ре пу бли ка ма, а
про би ја мо се и на дру га тр жи -
шта, па се на ши ча је ви про да ју
чак и у Аме ри ци, јер су при ла -
го ђе ни њи хо вим зах те ви ма –
ка же Би го ви ће ва.

Она још на во ди да три на ест
већ афир ми са них про из во да
чи ни пре ко по ло ви не укуп не
про из вод ње Ин сти ту та, али због
ими џа, ку ћа по се ду је ши рок
асор ти ман. Нај тра же ни ји су си -
ру пи за ис ка шља ва ње, кап су ле
„па ли септ” и ра зни ча је ви, док
се у по след ње вре ме ис ти чу
фи то пре па ра ти, по пут „га вез
ге ла”, а кре ну ло се и с ли ни ја -
ма ко зме тич ких про из во да, пре
све га оних на ба зи не ве на и
пло да аро ни је, као и про ду ка -
та про по ли са с до да ци ма екс -

тра ка та ле ко ви тог би ља, ко ји
су на ро чи то тра же ни у вре ме
ин фек ци ја ди сај них пу те ва и
па да иму ни те та.

Ри го ро зна кон тро ла ква ли те та
По во дом вред ног ју би ле ја еки -
па „Пан чев ца” об и шла је и са -
ме по го не за пре ра ду би ља, про -
из вод њу ча је ва, као и онај за
про из вод њу фи то пре па ра та, чи -
ји шеф Ви о ле та Иса и ло вић на -
во ди да их има теч них, чвр -
стих и по лу чвр стих.

– Днев но иза ђе око пет хи -
ља да ко ма да, ме ђу ко ји ма су
нај тра же ни ји „ал ти прим” си ру -
пи за де цу и од ра сле. Сви они
од го ва ра ју тра же ним стан дар -
ди ма и про ла зе кроз ри го ро зан
си стем кон тро ле, ко ју спро во де
за то ком пе тент не ку ће, а ми
пу тем опе ра ци о не ли сте пра ти -
мо сва ки сег мент про из вод ње –
ис ти че Иса и ло ви ће ва.

По ред то га, Ин сти тут за про -
у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др
Јо сиф Пан чић” за по чео је пре
два де се так го ди на про грам уво -
ђе ња и раз ви ја ња се ме нар ства,
па пре ма ре чи ма др Вла ди ми -
ра Фи ли по ви ћа, струч ња ка за -
ду же ног за се ме нар ство и ко -
лек ци ју би ља, до да нас умно -
жа ва, до ра ђу је и про да је се ме -
на сор ти че тр де се так вр ста.

– За успе шно га је ње би ља ка,
а ти ме и за до би ја ње ве ћих при -
но са и биљ не си ро ви не бо љег
ква ли те та, по треб но је обез бе -

све га за по тре бе про је ка та ко је
по др жа ва Ми ни стар ство про -
све те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја – об ја шња ва Фи ли по вић.

У скло пу обе ле жа ва ња ве ли -
ког ју би ле ја то ком це ле го ди не
пла ни ран је низ ма ни фе ста ци -
ја, па је већ одр жа на еду ка ци ја
до ба вља ча биљ них си ро ви на, а
у Ет но граф ском му зе ју су при -
ре ђи ва не ра ди о ни це на те му из -
ра де ча је ва. Све ча на ака де ми ја
упри ли че на је у Срп ској ака де -
ми ји на у ка и умет но сти, у чи јој
га ле ри ји је це лог ма ја ста ја ла
из ло жба под на зи вом „Моћ би -
ља”, ко ја го во ри о исто ри ја ту,
раз во ју и функ ци ја ма Ин сти ту -
та. Ова по став ка уско ро ће би -
ти пре се ље на у На род ни му зеј
Пан че во.

На Кон гре су фар ма це у та у
ок то бру би ће пред ста вљен раз -
вој Ин сти ту та, јер је ове го ди не

по ме ну тог би ља ван ње го вог
ста ни шта. С дру ге стра не, њен
прак ти чан зна чај огле да се у
еду ка ци ји раз ли чи тих су бје ка -
та дру штва, као што су сту ден -
ти фар ма це ут ских, ме ди цин -
ских и по љо при вред них фа кул -
те та, као и ђа ци сред њих струч -
них и основ них шко ла, ко ји
нас ма хом по се ћу ју то ком ма -
ја и ју на. Ту је и ис тра жи вач ка
де лат ност, по пут по ста вља ња
раз ли чи тих вр ста огле да, пре

и по ла ве ка „Биљ не апо те ке” у
Бе о гра ду, по ко јој је Ин сти тут
на да ле ко чу вен. Увре же но је
оче ки ва ње ко ри сни ка да та мо
мо гу на ба ви ти сва ку вр сту ча ја
ко ја се тра ди ци о нал но ко ри -
сти.

Јед но став но, тра ди ци ја је у
ле ко ви том би љу ве о ма ва жна,
а њен нај бо љи чу вар је, не ма
сум ње, Ин сти тут за про у ча ва -
ње ле ко ви тог би ља „Др Јо сиф
Пан чић”.

ИЗ ЛО ЖБА У КЛУ БУ ЗА ОД РА СЛА И СТА РА ЛИ ЦА

Три да ме

ПО ЧЕ ЛИ ЕДУ КА ТИВ НИ УЧЕ НИЧ КИ ОБИ ЛА СЦИ

Ђа ци са се ла упо зна ју свој град

Директорка са школарцима

У погону...



та ко ђе има ле опре му ко ја је
сим бо ли зо ва ла је дин ство у по -
др шци мла дом асу.

На три би ни се оку пи ло ви -
ше од хи ља ду љу ди и сви су
де ло ва ли као је дан, с јед ним
је ди ним ци љем – да по др же
ак ци ју. Сва ко је да вао по др -
шку на свој на чин, а са ми клу -
бо ви су при пре ми -
ли нов ча ни из нос
за Сте фа на, док је
сва ки по се ти лац
ове ху ма ни тар не
утак ми це сам од -
ре дио су му ко ју је
же лео да упла ти,
уба ци ва њем нов ца
у ку ти ју спе ци јал -
но на ме ње ну за ту
при ли ку.

Ре зул тат ове утак -
ми це био је пот пу -
но у дру гом пла ну.
Сви они ко ји су ди -
рект но или ин ди -

рект но уче ство ва ли у њој су по -
бед ни ци. Ипак, сви су је окон -
ча ли са са мо јед ном же љом –
да по бе ди Сте фан Чи кић.

На кра ју, тре ба ре ћи и то да
је на овој ху ма ни тар ној утак -
ми ци при ку пље но 205.800 ди -
на ра, а тај но вац ће би ти про -
сле ђен по ро ди ци Чи кић.

Пан че во је још јед ном по ка за -
ло дух за јед ни штва. Он да ка да
је то нај по треб ни је. Ср би јом се
не дав но бр зо про ши ри ла вест
да је мла дом фуд ба ле ру Сте -
фа ну Чи ки ћу ди јаг но сти ко ва -
на ле у ке ми ја, а ње го ви при ја -
те љи и спор ти сти ре а го ва ли су
још бр же. Ја вља ју се до бро вољ -
ни да ва о ци кр ви са А-гру пом,
а мла ди Сте фан до би ја по др -
шку са свих стра на.

Да зна да ни је сам у сво јој нај -
ва жни јој утак ми ци у жи во ту, по -
бри ну ли су се и чел ни љу ди Же -
ле зни ча ра и Ди на ма 1945, па је
на СЦ-у „Мла дост” од и гра на при -
ја тељ ска фуд бал ска утак ми ца,
ка ко би и на тај на чин Сте фан
уви део ко ли ко су ње го ви су гра -
ђа ни уз ње га и ка ко би до био но -
ву сна гу у сво јој бор би.

Фуд ба ле ри су ис тр ча ли на
те рен у пла вим и бе лим дре со -

ви ма, с гр бо ви ма оба ју клу бо -
ва на сво јим гру ди ма, а на ле -
ђи ма су сви но си ли број 11 и
име Сте фан Чи кић. Су ди је су

Пр ви тур нир Пр вен ства Ср -
би је у раг би ју се дам одр жан
је у не де љу, 3. ју на, у Вр шцу.
Над ме та ло се осам еки па, ко -
је су би ле по де ље не у две гру -
пе, па је стар че вач ки Бо рац за
ри ва ле имао Цр ве ну зве зду,

Вој во ди ну и Ло зни цу. Гру пу
Б су чи ни ли: Рад, Пар ти зан,
Вр шац и По бед ник.

Еки па Бор ца је као де би -
тант на сту пи ла у се ни ор ској
кон ку рен ци ји, а тре ба ис та -
ћи да је би ла убе дљи во нај -
ста ри ја на тур ни ру, с про се -
ком од 38 го ди на. У ме че ви -
ма с про шло го ди шњим шам -
пи о ном Цр ве ном зве здом и
Вој во ди ном Стар чев ци су пре -
тр пе ли убе дљи ве по ра зе од

3З:0 и 36:5, али су за то по -
ста ли нај при јат ни је из не на -
ђе ње по бе дом од 12:0 над
мла дом еки пом Ло зни це, па
су та ко за у зе ли тре ће ме сто у
гру пи. У укуп ном пла сма ну
Бо рац је за у зео пе то ме сто.

– Пред по че так тур ни ра
наш циљ је био да се не обру -
ка мо и да по стиг не мо бар је -
дан есеј. Мом ци су ис по што -
ва ли до го вор, а у ме чу с Ло -
зни цом уи гра ну ак ци ју су од -
и гра ли Ди ми три је вић и Сто -
јо ски, па смо уз Ћо си ћев есеј
оства ри ли по бе ду. Ве о ма сам
за до во љан по стиг ну тим ре -
зул та том и за ла га њем сво јих
игра ча – ре као је тре нер РК-а
Бо рац Мар ко Се ку ло вић.

Еки па из Стар че ва игра ла је
у са ста ву: Ђу ри шић, Пе јо вић,
Ко стић, Сто јо ски, Ди ми три је -
вић, То ма шић, Ва сић и Ћо сић.

Дру ги тур нир би ће на про -
гра му 10. ју на у Ло зни ци.

ТК Та миш је у не де љу, 3. ју -
на, два де сет пе ти пут био до -
ма ћин и ор га ни за тор спринт-
тр ке по зна те и као „Пан че -
вач ки три а тлон”. Над ме та ла
су се 144 так ми ча ра свих уз -
ра ста из го то во свих срп ских
клу бо ва.

Ни ве ли ка спа ри на и вру -
ћи на ни су сме та ли три а тлон -
ци ма да по ка жу мно го број -
ној пу бли ци шта зна ју и ко -
ли ко мо гу. У глав ној тр ци, на
дис тан ца ма од 750 м пли ва -
ња, 20 км во жње би ци кла и
пет ки ло ме та ра тр ча ња, нај -
бо ље се сна шао па ра три а тлон -
ски тан дем Фи ли по вић –Тра -
кић, ко ји је тр ку за вр шио у
вре ме ну 01:05,10, а од мах иза
њих кроз циљ је про шла ап -
со лут на по бед ни ца тр ке, чла -
ни ца ТК-а „Ми хај ло Пу пин”
из Бе о гра да Ви да Ме дић, ко -
ја је три јум фо ва ла с вре ме -
ном од 01:08,11, што је би ло
пре бр зо за све дру ге так ми -
ча ре на ста зи и у му шкој и у
жен ској кон ку рен ци ји. Пр во -
пла си ра ни му шки так ми чар
био је ју ни ор Ла зар Де дић из
Сом бо ра, а ме ђу так ми ча ри -
ма смо за па зи ли и бив шу од -
бој ка ши цу и ка пи те на ЖОК-а
Ди на мо Ми ли цу Јан ко вић.

Чла но ви ТК-а Та миш осво -
ји ли су се дам на ест ме да ља,

„од бра ни ли су до ма ћи те рен”
и по твр ди ли да за у зи ма ју сам
врх овог спор та у Ср би ји.

У над ме та њу по чет ни ка
три јум фо ва ла је Ана Ко стић,
док је Сте фан Је ла ча за у зео
тре ће ме сто. Код мла дих на -
да је по бе дио Во јин Да ви до -
вић, Алек са Ке жић је био
дру ги, а брон зе су за ра ди ли
Ива Бо жич ко вић и Бог дан
Је ла ча. У кон ку рен ци ји на -
да Лу ка Гли го рић је осво јио
сре бро, а Ни ко ла Га ло вић
брон зу.

Ања Да ви до вић је би ла нај -
бо ља у ју ни ор ској кон ку рен -
ци ји, док је Вла ди мир Ко ка -
нов тре ћи сти гао на циљ. У
елит ној ка те го ри ји је по бе -
дио Фи лип Ру да ко вић, а сре -
бро је при па ло Иго ру Ву ко -
ви ћу. У ап со лут ној кон ку рен -
ци ји сре бр не ме да ље су за -
ра ди ли Ања Да ви до вић и
Мар јан Лу кић, ко ји је три -
јум фо вао у гру пи так ми ча ра
од че тр де сет јед не до пе де -
сет го ди на. У над ме та њу три -
а тло на ца ста ри јих од пе де -
сет јед не го ди не Јо ван Опа -
чић је за у зео тре ће ме сто.

Се зо на се на ста вља 10. ју -
на тр ком у Бач ком Но вом Се -
лу, а ТК Та миш ће 24. ју на
би ти ор га ни за тор Пр вен ства
Ср би је у спринт-аква тло ну.

„Бр зи воз” над и грао
Мла дост

„Ди зел ка” до бра у
Зре ња ни ну

Спу ште на је за ве са на још је -
дан шам пи о нат у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на”. Ка да се све
са бе ре и са гле да, љу би те љи нај -
ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у на шем гра ду ипак су
ви ше оче ки ва ли од Ди на ма
1945 и Же ле зни ча ра, ко ји су
пред ста вља ли Пан че во у тре -
ћем фуд бал ском ран гу у Ср би -
ји. „Бр зи воз” је ду го ва жио за
јед ног од глав них кан ди да та за
пла сман у ви ши ранг, а пр вен -
ство је за вр шио као че твр ти,
док је „ди зел ка” на кра ју за у -
зе ла де ве то ме сто, с три бо да
ви ше од еки пе ко ја се пре се -
ли ла у ни жи ранг.

Ипак, при лич но лош фи ниш
пр вен стве не тр ке за бо до ве и
се ри ју по ра за ти мо ви из на шег
гра да пре ки ну ли су у по след -
њем ко лу, ко је је би ло на про -
гра му про шлог ви кен да, па су
ко ли ко-то ли ко по пра ви ли блед
ути сак.

„Бр зи воз” је на свом те ре ну
уго стио ри ва ла из Бач ког Јар -
ка, а око 200 гле да ла ца на Град -
ском ста ди о ну у Пан че ву ужи -
ва ло је у до број и ефи ка сној
игри до ма ћег ти ма: Ди на мо
1945 – Мла дост 3:0 (2:0).

Пан чев ци су од са мог по чет -
ка утак ми це за и гра ли офан зив -
но и све за ми сли свог тре не ра
Пе тра Ди ви ћа спро ве ли су у де -
ло, а та ква игра до не ла је ре -
зул тат већ у 22. ми ну ту. Је дан
фуд ба лер го сту ју ћег ти ма играо
је ру ком у свом ше сна е стер цу,
а си гу ран ре а ли за тор оправ да -
но до су ђе ног је да на е стер ца био
је Не бој ша Ар бу ти на. Са мо пет
ми ну та ка сни је до су ђен је још
је дан пе нал за до ма ћи тим. Сто -
ја нов ски је обо рен у ка зне ном
про сто ру Мла до сти, а по том је

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

БО ДО ВИ ЗА КРАЈ СЕ ЗО НЕ
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Стране припремио

Александар
Живковић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ТРИ А ТЛОН, 25. ПУТ

„ОД БРА ЊЕН” ДО МА ЋИ ТЕ РЕН

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

СТАР ЧЕВ ЦИ ПРИ ЈАТ НО 
ИЗ НЕ НА ДИ ЛИ

пре у зео од го вор ност и с бе ле
тач ке је био пре ци зан. С пред -
но шћу Ди на ма 1945 од 2:0 оти -
шло се и на од мор.

„Бр зи воз” је на ста вио офан -
зи ву и у дру гом по лу вре ме ну,
а тач ку на овај су срет и се зо ну
ста вио је Ја вор у 85. ми ну ту,
ка да је по ста вљен и ко на чан
ре зул тат.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: Ча но вић, Мар ко вић,
Да шић, Јо ва но вић, Ве лич ко -
вић, Мар ја но вић, Ра шић, Сто -
ја нов ски, Ја вор, Тер зић и Ар -
бу ти на, а при ли ку су до би ли
и Ја њо вић, Ни ко ла јев и Гли -
го ри је вић.

По след њи су срет ове се зо не
фуд ба ле ри Же ле зни ча ра од и -
гра ли су у Зре ња ни ну, где су
од ме ри ли сна гу с до ма ћим Рад -
нич ким. Био је то та ко ђе су -
срет без так ми чар ског зна ча -
ја, јер су оба ри ва ла и пре ове
утак ми це од ра ди ла свој глав -
ни за да так и обез бе ди ла оп -

ста нак у срп ско ли га шком дру -
штву. Ипак, сто ти нак љу би те -
ља по пу лар не „бу ба ма ре” ви -
де ло је до бру утак ми цу, у ко -
јој на кра ју ни је би ло по бед -
ни ка: Рад нич ки –Же ле зни чар
1:1 (1:0).

До ма ћи тим је по вео у 35.
ми ну ту, евро го лом Ра до са вље -
ви ћа, али мом ци ко је пред во -
ди тре нер Го ран Мр ђа ни су
устук ну ли, већ су за и гра ли још
агил ни је и бо ље, же ле ћи да
што пре до ђу до из јед на че ња.
Ипак, на од мор се оти шло с
ми ни мал ном пред но шћу до -
ма ћег ти ма.

На ста вак су сре та до нео је
још бо ље из да ње по пу лар не
пан че вач ке „ди зел ке”, а у 58.
ми ну ту ка пи тен Да ни ло Ко ва -
че вић је го лом из је да на е стер -
ца по ста вио и ко на чан ре зул -
тат: Рад нич ки –Же ле зни чар 1:1.

Не ка оста не за бе ле же но да
је по след њу утак ми цу у Срп -
ској ли ги „Вој во ди на” у се зо ни

2017/2018. „Же ља” од и грао
у са ста ву: Ни ко лов ски, Спа -
сков ски, Па вло вић, Ша ли пу -
ро вић, Шо бат, Ко ва че вић, Це -
лин, Ра до ји чић, Ру ња ић,
Трип ко вић и Ста ној ко вић, а
игра ли су и Стај чић, Сав ков
и Ву кај ло вић.

За вр ше но је пр вен ство и у
Вој во ђан ској ли ги „Ис ток”. Ве -
о ма до бру се зо ну фуд ба ле ри
Мла до сти из Омо љи це кру ни -
са ли су не ре ше ним ре зул та том
у ме чу од и гра ном у го сти ма
код ли де ра и но вог срп ско ли -
га ша Вр шца.

Око 500 гле да ла ца ужи ва ло
је у сјај ној утак ми ци у ко јој су
оба ри ва ла по ка за ла због че га
се на ла зе у са мом вр ху: Вр -
шац –Мла дост 3:3 (1:2).

Го ло ве за тим ко ји пред во ди
тре нер Ду шан Ђо кић по сти гли
су Ги го вић (два) и Пе ште рац,
па је Мла дост та ко се зо ну окон -
ча ла на пе том ме сту, са 49 бо -
до ва.

ХУ МА НИ ТАР НА ФУД БАЛ СКА УТАК МИ ЦА

ПО ДР ШКА СТЕ ФА НУ ЧИ КИ ЋУ



су има ли мно го про бле ма јер
им је јак ве тар ду вао ди рект но
у пр са, па је би ло не мо гу ће тр -
ча ти ис под 23 се кун де. Сте фан
је по бе дио у сво јој гру пи, с ре -
зул та том од 23,35, али је так -
ми чар из дру ге гру пе, ко ји је
имао ве тар у пр са од јед ног
ме тра у се кун ди, тр ку за вр шио
с вре ме ном 23,34 и та ко у ге -
не рал ном пла сма ну по бе дио за
је дан сто ти део се кун де, па је
Сте фа ну при па ла ви це шам пи -
он ска ти ту ла.

Без об зи ра на све, мла ди пан -
че вач ки сприн тер је у Срем -
ској Ми тро ви ци оства рио исто -
риј ски успех и упи сао се злат -
ним сло ви ма у исто ри ју пан -

че вач ке атле ти ке. У по след њих
не ко ли ко де це ни ја је ди ни је
му шки сприн тер ко ји је оства -
рио нор му за бал кан ско и
европ ско пр вен ство.

– Пре за до во љан сам. На пор -
но сам тре ни рао, по го то во у по -
след њих ме сец да на, ко ји су ми
би ли и нај ва жни ји за ово так -
ми че ње. Имао сам нај бо љи ре -
зул тат у се зо ни на 100 ме та ра
и знао сам да ћу по бе ди ти. Про -
бао сам да „по ју рим” нор му за
Европ ско пр вен ство у фи на лу
и ус пео сам. Вре ме од 11,09 се -
кун ди до вољ но је за над ме та -
ње с нај бо љи ма на Ста ром кон -
ти нен ту – ре као је но ви шам -
пи он Ср би је Сте фан Ми хај лов.

Се лек тор ју ни ор ске ре пре -

зен та ци је Ср би је Един Зу ко -

вић је у спи сак атле ти ча ра ко -

ји ће на сту пи ти у на ци о нал -

ном ти му увр стио и на шег су -

гра ђа ни на. Сте фан је већ 6. ју -

на от пу то вао у Ис тан бул на

Бал кан ско пр вен ство; у дру гој

по ло ви ни ју на, уко ли ко до би је

по ве ре ње се лек то ра, на сту пи -

ће и с ре пре зен та ци јом ста ри -

јих ју ни о ра у Бур си, а по чет -

ком ју ла ће се над ме та ти на

нај ва жни јем так ми че њу до са -

да – Пр вен ству Евро пе, у ма -

ђар ском гра ду Ђе ру.

Срећ но, мај сто ре!
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Про шло не дељ ни 

ре зул та ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ДИ НА МО – Ц. ЗВЕ ЗДА 38:24

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Пан че во: ДИ НА МО 1945 – МЛА ДОСТ 3:0

Зре ња нин: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 3:3

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Вр шац: ВР ШАЦ –МЛА ДОСТ 3:3

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Стар че во: БО РАЦ – ВОЈ ВО ДИ НА (С) 6:0

Б. Н. Се ло: СЛО ГА –ДУ НАВ 7:1

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –СТРЕ ЛА 2:2

Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ВОЈ ВО ДИ НА (ЦЦ) 5:1
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Baird

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Зла то и сре бро из
Срем ске Ми тро ви це

Нор ма за Бал кан ско
и Европ ско пр вен ство

Пан че во је до би ло још јед ног
спорт ског хе ро ја – мом ка ко ји
круп ним ко ра ци ма кр чи сво ју
ста зу ка успе ху, и то у атле ти -
ци, „кра љи ци спор то ва”, у ње -
ној нај по пу лар ни јој и мо жда
нај зах тев ни јој ди сци пли ни:
сприн ту. Он је Сте фан Ми хај -
лов, члан АК-а Ди на мо, ју нак
пр вог да на Пр вен ства Ср би је
за мла ђе ју ни о ре, ко је је одр -
жа но про шлог ви кен да у Срем -
ској Ми тро ви ци.

У кон ку рен ци ји три де сет нај -
бр жих мо ма ка у Ср би ји, ко ји
су би ли рас по ре ђе ни у пет гру -
па, наш та лен то ва ни су гра ђа -
нин је три јум фо вао нај пре у
по лу фи нал ној тр ци на 100 ме -
та ра, а по том је у фи на лу, у
над ме та њу осам нај бр жих мла -
ђих ју ни о ра у др жа ви, убе дљи -
во пр ви сти гао на циљ, с вре -
ме ном од 11,09 се кун ди, што
је ње гов лич ни ре корд.

Овим ре зул та том Сте фан
Ми хај лов је ујед но оства рио
нор му за уче шће на Бал кан -
ском пр вен ству у Тур ској на -
ред ног ви кен да, као и за европ -
ски шам пи о нат, ко ји ће би ти
одр жан по чет ком ју ла у Ма -
ђар ској.

По пу лар на „му ња са Стре ле”
се дру гог да на над ме та ла у ди -
сци пли ни на 200 ме та ра. У не -
ве ро ват ној тр ци нај бр жих у овој
ди сци пли ни Сте фан је по но во
пр ви сти гао на циљ. На жа лост,
иа ко је ве тар ду вао бр зи ном од
пре ко три ме тра у се кун ди, тр -
ка је ипак стар то ва ла. Мом ци

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СПРИН ТЕ РА

СТЕ ФАН МИ ХАЈ ЛОВ ШАМ ПИ ОН СР БИ ЈЕАН ДРИ ЈА НА 
НАЈБОЉА

На Пр вен ству Ср би је за ста -
ри је пи о ни ре, одр жа ном про -
шлог ви кен да, Џу до клуб Је -
дин ство из Ка ча ре ва на сту пио
је са шест так ми ча ра.

Шам пи он ску ти ту лу је осво -
ји ла Ан дри ја на Кр те нић, сре -
бром се оки тио Ми хај ло Ан ђе -
ло вић, а брон за ну ме да љу је
за слу жи ла Ана Ве лич ков ски.

– При ка зан је од ли чан џу до.
За до во љан сам по стиг ну тим

ре зул та ти ма, иа ко увек мо же
бо ље. Ова де ца су тек ушла у
уз ра сну ка те го ри ју ста ри јих пи -
о ни ра, па од њих пра ве ре зул -
та те тре ба оче ки ва ти тек сле -
де ће го ди не – ре као је тре нер
ка ча ре вач ких џу ди ста Са ша Ан -
ђе ло вић.

Та ко су за хва љу ју ћи овим та -
лен то ва ним бор ци ма у Ка ча -
ре во сти гле три др жав не ме да -
ље, што је за и ста ве ли ки успех.

МЕ ДА ЉЕ ИЗ 
ПРО ГА РА

У не де љу, 3. ју на, у Про га ру на
Са ви одр жа на је тра ди ци о нал -
на ка ја ка шка ре га та, као и дру -
го ко ло Ми ни ли ге Бе о гра да у
том спор ту. Уче ство ва ло је 180
так ми ча ра из се дам на ест клу -
бо ва, а тр ке су одр жа не на ста -
за ма од 200 и 500 ме та ра.

Тре нер Ка јак-ка ну клу ба Пан -
че во Зо ран Жив ко вић по вео је
на ово над ме та ње три на ест так -

ми ча ра, ко ји су оства ри ли за -
па жен ре зул тат.

Пи о нир Лу ка Стан чев ски
осво јио је пр во ме сто у јед но -
се ду на 500 м, дво сед МК-2 ко -
ји су чи ни ли Мар ко Жив ко вић
и Вла ди мир Бо ја нић оки тио се
сре бром, а че тве рац МК-4 у са -
ста ву: Бо ја нић, Жив ко вић, Цве -
тић и Јо ва но вић осво јио је нај -
вред ни ји тро феј.

Ка ја ка ши с Та ми ша су и овог
пу та по твр ди ли да за бу дућ -
ност овог спор та у на шем гра -
ду не тре ба бри ну ти.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КУП СР БИ ЈЕ У КА РА ТЕУ

НЕ МА ША ЛЕ С ПАН ЧЕВ ЦИ МА
У Бе о чи ну је про шлог ви кен да
одр жан Куп Ср би је у ка ра теу
за ка де те, ју ни о ре, мла ђе се -
ни о ре и се ни о ре, на ко јем су
бор ци из на шег гра да по сти -
гли из ван ред не ре зул та те.

Так ми ча ри КК-а Ди на мо су
ве о ма  успе шно на ста ви ли про -
лећ ну се зо ну, па су овог пу та
осво ји ли шест тро фе ја и до -
при не ли да њи хов клуб бу де
ме ђу нај у спе шни ји ма на тур -
ни ру.

Злат ну ме да љу је осво јио Сло -
бо дан Би те вић у ка те го ри ји пре -
ко 84 кг, па је та ко по твр дио да
је и да ље нај бо љи срп ски ка ра -
ти ста. Сјај на Та ма ра Жи вић за -
ра ди ла је два сре бр на од лич ја

у ка те го ри ји до 61 кг, и то у
над ме та њу мла ђих се ни ор ки и
се ни ор ки. При јат но је из не на -
дио ју ни ор Ми лош Сте фа но -
вић, ко ји се та ко ђе оки тио сре -
бром у ка те го ри ји до 68 кг. Ју -
ни ор ка Ја на Ко ји чић се од лич -
но бо ри ла и осво ји ла је брон -
за ну ме да љу у ка те го ри ји до 53
кг. Брон зу је за слу жио и ка дет
Алек сан дар Зде шић у ка та ма,
оства рив ши три сјај не по бе де.
Од лич но су се бо ри ли и: Алек -
сан дар Ан ђел ко вић, Урош Пе -
тро вач ки, Мар ко Пу ља ре вић,
Де јан Кр кљу шић и Лу ка Бог -
да нов, али су овог пу та оста ли
без тро фе ја. Успех Ди на ма био
би још ве ћи да због по вре да и
бо ле сти са овог так ми че ња ни -
су из о ста ли Дар ко Спа сков ски,
Ни ко ла Ива но вић и Ни ко ла Јо -
ва но вић.

Иако тренирају мање од годину
дана, чланови Рвачког клуба
Динамо, предвођени тренером
Миливојем Тодосијевићем,
освајају медаље на готово свим
турнирима на којима учествују.

Прошлог викенда у
Зрењанину је одржано

Првенство Србије за рваче до
тринаест година, а у наш град
је с тог значајног надметања
стигла – вицешампионска
титула.

Заслужио ју је Огњен
Тодосијевић, који се борио у
категорији до 39 кг. Сјајан је
био и његов брат Стефан, у
категорији до 46 кг, али је
несрећно поражен у мечу за
бронзано одличје.

СРЕБРО ЗА ОГЊЕНА
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ДВА ОД ЛИЧ ЈА ЗА ТА МИШ

За па жен успех на Пр вен ству Ср би је у Срем ској Ми тро ви ци

оства ри ли су и атле ти ча ри Та ми ша.

Је ле на Ва си ље вић је осво ји ла брон за ну ме да љу у бр зом хо -

да њу на 2.000 ме та ра, по ста вив ши но ви лич ни ре корд, ко ји

са да из но си 10 ми ну та и 16 се кун ди.

Сте фан Ла зић је осво јио сре бр ну ме да љу на де о ни ци од

3.000 ме та ра.

Пред Је ле ном и Сте фа ном је Пр вен ство Ср би је за ста ри је ју -

ни о ре, на ду пло ду жим дис тан ца ма.

ДУ НАВ КУП

На тра ди ци о нал ном тур ни ру „Ду нав куп”, ко ји је одр жан

про шлог ви кен да у Бе о чи ну, над ме та ли су се и нај мла ђи

ка ра ти сти Ди на ма.

Злат ну ме да љу је осво ји ла Ми ли ца Га гић, а брон зе су за -

слу жи ли Те о до ра Га гић, Вук Вор ка пић и Лу ка До бро та.

Уче ство ва ли су и: Ан дреа Ку ка, Јо ва на Сто ил ков ски, Алек -

са Јо ва но вић, Јан ко Гли шић и Ми хај ло Ди мов ски.

Иа ко је би ла осла бље на због
опо рав ка по сле по вре да и бо -
ле сти Ми ло ша Ма ки та на, Бра -
ни сла ва Чо ке ше и Јо ва не Но -
ва ков, еки па КК-а Мла дост из
на шег гра да оства ри ла је за па -
же не ре зул та те у Бе о чи ну.

Мла ђи се ни ор Ср ђан Јо кић
осво јио је сре бр ну ме да љу у ка -
те го ри ји до 84 кг. Иа ко су оста -
ли без тро фе ја, за па же ни су би -
ли и: Ана ста си ја и Ан ђе ли на
Ја ре дић, Ема ну ел Ди ми три је и
Ана ста си ја Чо ло вић.



– Цр ве на зве зда има мно го про бле -
ма, игра ла је без осам ис ку сних игра -
ча, па бо ље и ни је мо гла, иа ко тре нер
Пе ру ни чић сјај но ра ди с мла дим мом -
ци ма. Пред на ма је ана ли за све га ура -
ђе ног то ком се зо не – ис та као је тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма „жу то-цр них”
би ли су Ми љан Бу њев че вић и Сте фан Ша -
по њић, са по осам го ло ва, а ис та као се
и Са во Сла ву љи ца, ко ји је се дам пу та
био пре ци зан.

Ди на мо је у плеј-офу за у зео пе то ме -
сто, што мо жда и ни је за до во љи ло ам -
би ци је клу ба, али не тре ба за бо ра ви ти
да је у пре ми јер ној се зо ни у СЕ ХА ли -
ги играо за па же ну уло гу. Сле ди вре ме
ана ли зи ра ња и пла ни ра ња...

А. Живковић

си мал но ан га жо ва но и мо ти ви са но
ушли у меч, ис ко ри сти ли су то што
су го сти у Пан че во до шли у осла бље -
ном са ста ву, па су за слу же но сти гли
до убе дљи вог три јум фа.

– Иа ко овај меч ни је имао ре зул -
тат ски зна чај, че сти там са и гра чи ма
на ан га жо ва њу и за ла га њу – ре као је
нај бо љи ак тер овог ду е ла, ру ко ме таш
Ди на ма Са во Сла ву љи ца.

По след њи меч у овој се зо ни имао
је и ма лу „пред и гру”. На и ме, од ак -
тив ног су ђе ња опро сти ле су се на ша
су гра ђан ка Бран ка Ма рић и ње на
парт нер ка из Зре ња ни на Зо ри ца Ма -
шић, а ка ри је ру је за вр шио и де ле гат
Во ји слав Ан дрић. Сви они су до би ли
при год не по кло не од пред став ни ка
Ди на ма и Цр ве не зве зде.
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Мар ко Ву кић,
гим на зи ја лац:
– Пла ни рам да
играм те нис, а по се -
ти ћу и не ку од град -
ских ма ни фе ста ци ја.
Оба ве зно ћу не ко
вре ме про ве сти и у
уче њу. 

Фи лип Ма то вић,
гим на зи ја лац:
– Ићи ћу с дру штвом
на „Да не Вај фер та”,
али ма ло ћу и учи ти. 

Ка та ри на 
Пе тро вић, 
гим на зи јал ка:
– У су бо ту ћу пре ко
да на ићи на час у
ау то-шко ли, а уве че
ћу оти ћи на про сла -
ву осам на е стог ро -
ђен да на. У не де љу
ћу учи ти. 

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Чвор но ва то
Ка да ствар тре ба да се рас пе тља, не ма јед но став ног ре ше ња.

    Не ма из ла за. На пр ви по глед.

    Он да ти се отво ри про зор.

    Па њи хо ва мно жи на.

    И, кре неш, не ка ко, да ми слиш. Да ре ша ваш.

    Да се ни кад ви ше не ћеш за пе тља ти, иа ко знаш да је но ви

чвор ту, иза ћо шка.

    То мо раш да знаш.

До ку ће
Тре ба има ти петљу да би се оти шло од ку ће.

    Јер, ти идеш, а та мо оста вљаш нај дра же.

    Љу де.

    Успо ме не.

    Ход ни ке и со бе.

    Пса или мач ку.

    Емо ци је но сиш са со бом.

    До но ве ку ће. Ако имаш петљу.

Пли ва ју ћи
На и ван сам.

    Кре нем да пли вам, па ме пре пли ва ју.

    Ско ро уда ве.

    Од лу чим да не пли вам.

    Он да то нем. Не ва ља ни то.

    За то, пли ва ћу, па нек ме пре пли ва ва ју и да ве.

    Ако уме ју! Али не дам се.

    То сам ја и ра дим за се бе.

Убедљива победа за крај

Следе анализе свега
рађеног

За вр ше но је над ме та ње нај бо љих ру -
ко мет них еки па у на шој зе мљи. У јед -
ној од нај не и зве сни јих за вр шни ца, у
по след њем ко лу плеј-офа, до шам пи -
он ске ти ту ле, ше сте за ре дом, сти гла
је но во сад ска Вој во ди на, па је та ко на
нај бо љи на чин ис ко ри сти ла кикс ли -
де ра из Ни ша у Шап цу. У утак ми ци
без ре зул тат ског зна ча ја, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту, Ди на мо се од сво -
јих на ви ја ча, али и од ове се зо не,
опро стио убе дљи вом по бе дом над Цр -
ве ном зве здом од 38:24 (23:14).

Све је у овом су сре ту, бар ка да је
по бед ник био у пи та њу, ре ше но у пр -
вом по лу вре ме ну. Мом ци ко је пред -
во ди тре нер Иван Пет ко вић су мак -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СЕ ЗО НА ЗА НА УК И НА ДУ

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

МЕ ДА ЉЕ, МЕ ДА ЉЕ...
На Пр вен ству Ср би је за ста ри је пи о ни -
ре џу ди ста Ди на ма Фи лип Фран цуз осво -
јио је брон за но од лич је, а Вла ди мир
Бог да нов ски се пла си рао на пе то ме сто.

Ди на мов ци су има ли мно го успе ха
и на ме ђу на род ном тур ни ру „Све ти
Вид” у Ри је ци, где су осво ји ли три на -
ест ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за ра ди ли: Ни -
ко ла Ми тић (два), Алек са Ђу ро вић (два),
Ма те ја Зу бо вић (два), Фи лип Мак си мо -
вић, Ан ђе ла Ран ђе ло вић и Не ма ња Ру -
со. Сре бром су се оки ти ли Ни ко ла Ми -
тић и Фи лип Мак си мо вић, а брон за ма
Ђор ђе Ја ки мов ски и Не ма ња Ру со.

На ме ђу на род ном тур ни ру „Ср ђан
Јан ко вић” у Бе о гра ду Ди на мо је на сту -
пио са шест бо ра ца.

Урош Ђу ри шић је осво јио зла то,
а брон за ма су се оки ти ли Ни ко ла
Мир ко вић и Мар ко и Ни ко ла Ан -
ђел ко вић.

За па же ни су би ли и так ми ча ри ЏК-а
Пан че во на овом тур ни ру. Вук Вељ ко -
вић и Ни на Ал би ја нић су осво ји ли нај -

вред ни је тро фе је. Ма те ја Ка ли нић и
Алек сан дар Лу пу лов за ра ди ли су сре -
бр на од лич ја, док је Са ра Ђур ђев за -
слу жи ла брон зу. 

А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ КИК-БОК СЕ РА

ДРА ГО ЈЕ РАЦ НЕ МА ПРЕМ ЦА
Сен та је про шлог ви кен да уго сти ла
нај бо ље кик-бок се ре у на шој зе мљи,
ко ји су се над ме та ли на Пр вен ству Ср -
би је, што је би ло и из бор но так ми че -
ње за ре пре зен та ци ју на ше зе мље ко -
јој пред сто је уче шћа на бал кан ском и
европ ском шам пи о на ту.

Свог пред став ни ка на овом ве ли ком
так ми че њу има ло је и Пан че во. Члан
КБК-а Срп ска Спар та Ог њен Дра го је -
рац још јед ном је по твр дио да је тре -
нут но нај бо љи бо рац у на шој зе мљи.

Он се над ме тао у по лу те шкој ка те го -
ри ји и по но во је до ми ни рао. С об зи ром
на то да је био но си лац у сво јој гру пи, у
ко јој је уче ство ва ло се дам бо ра ца, тур -

нир је за по чео бор бом у по лу фи на лу, у
ко јој је с 3:0 са вла дао ри ва ла из Ба тај -
ни це. У ме чу за зла то Ог њен је, та ко ђе с
3:0, са вла дао ис ку сног бор ца из Ни ша.

– Оба ме ча су би ла из у зет но те шка
и из и ски ва ла су мно го на по ра. Мо рао
сам да бу дем мно го бо љи од ри ва ла да
бих ус пео да их са вла дам и дра го ми
је да сам ус пео. За хва лио бих сви ма
ко ји су ми по мо гли да до ђем до још
јед ног успе ха – ре као је Дра го је рац.

Ог њен је по сле од лич ног на сту па у
Сен ти из бо рио и ме сто у на ци о нал -
ном ти му Ср би је ко ји ће се над ме та ти
на Бал кан ском пр вен ству у БиХ и
европ ском шам пи о на ту у Сло ве ни ји.


