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Усво јен ре ба ланс, по 50
ми ли о на за АТП и ште ту
од гра да

Узур па то ри др жав них 
њи ва оста ју без ле ти не

Власт по че ла да бра ни
сво је пред ло ге

Пан че вач ка скуп шти на је по сле ду -
жег вре ме на у по не де љак, 4. ју ла, по -
но во за слу жи ла то име. То под ра зу -
ме ва све оно што не ко ли ко го ди на
ни смо има ли при ли ку да ви ди мо:
власт и ди рек то ри град ских пред у зе -
ћа су обра зла га ли сво је пред ло ге и
бра ни ли их, а опо зи ци ја их је кри ти -
ко ва ла и пред ла га ла ре ше ња за ко ја
сма тра да су бо ља. Све као у ре пу -
блич кој скуп шти ни, са мо без увре да
и псов ки. За ову про ме ну је за слу жна
пре све га ло кал на власт, ко ја је очи то
ре ши ла да од у ста не од до са да шње
так ти ке иг но ри са ња опо зи ци је, чи ме
јој је оста вља ла сав про стор за по ли -
тич ко де ло ва ње у скуп штин ској са ли.

Раз ло га за рас пра ву би ло је на пре -
тек, јер су усво је ни ре ба ланс бу џе та
и из ме на од лу ке о кре дит ном за ду -
же њу Гра да, пред лог о рас пи си ва њу
кон кур са за ди рек то ре у не ко ли ко
град ских и се о ских ко му нал них
фир ми, од лу ка о ски да њу усе ва са
узур пи ра них др жав них ора ни ца и
низ дру гих ака та.

Због превоза и града
Пре драг Жив ко вић, за ме ник гра до -
на чел ни ка и члан Град ског ве ћа за -
ду жен за фи нан си је, обра зла жу ћи
пред лог дру гог ре ба лан са бу џе та, ре -
као је да је он у су шти ни ком би на ци -
ја уве ћа ња при хо да и при ма ња у из -

Жив ко вић је ре као ка ко је би ло
до ста зах те ва бу џет ских ко ри сни ка
за по моћ, али је уме сто то га мо ра ла
да бу де обез бе ђе на ве ли ка бу џет ска
ре зер ва због гра да ко ји је пао 20. ју на.
Ни је пре ци зи рао ко ли ко ће нов ца
би ти да то да се по мог не гра ђа ни ма,
јер се тек оче ку ју из ве шта ји о ви си -
ни ште те.

Чему кредит?
Опо зи ци ја је „осу ла паљ бу” по ре -

ба лан су кри ти ку ју ћи ви со ко кре дит -
но за ду же ње од 674 ми ли о на ди на ра
у си ту а ци ји ка да из го ди не у го ди ну
оста је ви ше до 900 ми ли о на ди на ра
не у тро ше ног нов ца. Зо ран Јо ва но -
вић (ДС) ре као је ка ко је ре ба ланс
„вра ћа ње у ре ал ност на кон из бор не
кам па ње”.

– Оче ки вао сам да ће те сма њи ти
кре дит но за ду же ње за ову го ди ну,
јер прет по ста вљам да ни сте ни шта
по че ли да ра ди те од ка пи тал них ин -
ве сти ци ја. Не ма те о рет ске шан се да
по тро ши те сав тај но вац, што сте по -
ка за ли у прет ход не че ти ри го ди не.
За то ће те на ред не го ди не про би ти
исто риј ску гра ни цу од ми ли јар ду
ди на ра пре не тих сред ста ва – оце нио
је Јо ва но вић.

Жив ко вић је од го во рио да се на
то ли ки пре нос сред ста ва мо же гле -
да ти као на уште ду.

– Ре ал но, то се мо же ока рак те ри -
са ти као уште да у бу џе ту, јер ни сте
по тро ши ли та сред ства. Да ле ко је
лак ше по тро ши ти их не го уште де -
ти – оце нио је за ме ник гра до на чел -
ни ка.

На то је Јо ва но вић уз вра тио да
уште ду ко ја је оства ре на та ко што је
узет кре дит за ре кон струк ци ју ули -
це, а он да она ни је ура ђе на, не вре ди
ко мен та ри са ти.
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ЗА СЕ ДА ЛА СКУП ШТИ НА ПАН ЧЕ ВА

ПО ВРА ТАК ПАР ЛА МЕН ТА РИ ЗМА
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но су од 46 ми ли о на ди на ра и пре на -
ме не по сто је ћих бу џет ских сред ста -
ва, па ће на кон ове ко рек ци је јав ни
при хо ди и рас хо ди Пан че ва из но си -
ти 6,1 ми ли јар ду ди на ра.

Пре ци зи рао је да се оче ку је по ве -
ћа ње при хо да од по ре за на за ра де у
из но су од 19 ми ли о на ди на ра, од до -
би ти ко му нал них пред у зе ћа, ко ја ће
би ти 16 ми ли о на ве ћа од пла ни ра не,
те још се дам до дат них ми ли о на од
так се на ле га ли за ци ју обје ка та. Оче -
ку је се да ће за се дам ми ли о на ди на -
ра би ти по ве ћан соп стве ни при ход
„Деч је ра до сти”, кул тур них уста но ва
и ТОП-а, а за исто вет ни из нос би ће
сма ње но кре дит но за ду же ње, јер Ди -
рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан -
че ва и „Во до вод” ни су ус пе ли да ре а -
ли зу ју од ре ђе не по сло ве.

Ако се има у ви ду да је на зах тев
АТП-а том пред у зе ћу да то 50 ми ли о -
на ди на ра за фи нан си ра ње те ку ћег
по сло ва ња и да је Не бој ша Га јић, ди -
рек тор те ко му нал не фир ме, упо зо -
рио да је она већ по че ла да го ми ла
ду го ве за го ри во, ја сно је шта је био
глав ни раз лог ре ба лан са. По ред то га,
власт је од лу чи ла и да по ве ћа стал ну
и те ку ћу бу џет ску ре зер ву за укуп но
50 ми ли о на ди на ра. Још је дан раз лог
за из ме не пла на бу џе та је сте обез бе -
ђи ва ње 2,5 ми ли о на ди на ра за на бав -
ку про тив град них ра ке та ка ко се не
би по но ви ло не дав но не вре ме. 

Уз по ве ћа ње при хо да, ре ба ланс је
омо гу ћи ло и од у ста ја ње од не ких ка -
пи тал них ин ве сти ци ја, по пут уре ђе -
ња Пе ска не, ко је је тре ба ло да ко шта
44 ми ли о на ди на ра.

РАЂАЊЕ...

Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku
Мултијезички додатак – на словачком језику » стране I-VIII



ни ко ни је мо гао пред ви де ти да ће се
до го ди ти та ква тра ге ди ја.

За стра шу ју ћи је по да так да је од
по чет ка го ди не у Ср би ји у по ро дич -
ном на си љу жи во те из гу би ло је да на -
ест же на. По сле сва ког од тих уби -
ста ва о том слу ча ју се го во ри ло нај -
ви ше не ко ли ко да на и ни је ни шта
пред у зи ма но. На кон то га би у фо кус
па жње јав но сти до шла не ка дру га
афе ра.

По ред про шло не дељ ног ви ше -
стру ког уби ства, под јед на ко мо ра ју
да за бри ну и че стит ке уби ци, као и
по зи тив не ре ак ци је мно го број них
по се ти ла ца „Феј сбу ка” и дру гих дру -
штве них мре жа на тај до га ђај.

Шта дру го мо гу зна чи ти њи хо ве
сим па ти је пре ма оном ко је од у зео
то ли ке жи во те не го да у на шем дру -
штву има још мно го оних ко ји су
спрем ни да учи не исто уко ли ко про -
це не да их је не ка же на увре ди ла као
му шкар це и до ве ла у пи та ње њи хов
бал кан ски ма чи зам. Да ли је мо гу ће
оче ки ва ти не што дру го у си ту а ци ји
ка да нас го то во све те ле ви зи је „бом -
бар ду ју” фил мо ви ма пре пу ним по ре -
ме ће них ли ко ва и сце на ма на си ља?

Про шло не дељ ни ма са кр у Жи ти -
шту је по ка зао да су за та ји ли и пси -
хо ло зи и пси хи ја три, иа ко су мо ра ли
да по ну де ва ли дан од го вор на пи та -
ње от куд у на шем дру штву то ли ко
мр жње и по ти сну те агре си је, ко ја све
че шће „екс пло ди ра” на нај стра шни -
је мо гу ће на чи не.

У њи хо вим ре ак ци ја ма на тра ге -
ди ју у ма лом ба нат ском се лу и по те -
зе уби це мо гло се чу ти да се на та ко
не што мо гу од лу чи ти са мо они ко ји
су си ро ма шни, не за по сле ни, нео -
ства ре ни и не за до вољ ни сво јим жи -
во ти ма, што је са мо де ли мич но
исти на.

Ана ли зе кри вич них при ја ва ко је
су под но ше не за на си ље над же на ма
по ка за ле су да ме ђу на сил ни ци ма
има „нео ства ре них и не за до вољ них
сво јим жи во ти ма”, али да је још ви -
ше про фе со ра, ди рек то ра, адво ка та,
док то ра, по ли ца ја ца, као и при пад -
ни ка дру гих углед них про фе си ја. То
је оно што за бри ња ва и по ка зу је да
су на си ље и агре си ја про др ли у све
по ре на шег дру штва.

М. Г.

О одговорности, целокупној
Но во сад ске пти це, по сле број них са ста на ка по ли тич ких ко ме са -
ра у том гра ду, ових да на пе ву ше да ће со ци ја ли сти на осно ву до -
го во ра по стиг ну тог у пре сто ни ци Вој во ди не уско ро ући у власт у
свим гра до ви ма и оп шти на ма у ју жном Ба на ту. Чу ли то пан че -
вач ки врап ци и га вра ни, а бо га ми и не ки ес-пе-ес сла ву ји, па пре -
но се пе сму да ље.

Али су де ћи по „шу мо ви ма” на тек одр жа ној сед ни ци град ске
скуп шти не, ло кал ни со ци ја ли сти и на пред ња ци не се де по пар ко -
ви ма и не слу ша ју пти ца пој; же сто ко су се вер бал но ту кли за го -
вор ни цом.

На рав но, ово по след ње у Ср би ји, па ни у Пан че ву, ни шта не
зна чи. Да ли је ико ме по треб но под се ћа ње на то по сле ка квих су
се све ки кем ба ци ја ства ра ли „до бит ни ли сти ћи” на свим ни во и ма
вла сти. Ко ха би та ци ја као ин спи ра ци ја, пер вер зи ја као по ли тич ка
ре ла ци ја, обо жа ва ње ра ди фе ла... То сте ви ре кли... У сва ком слу -
ча ју, у пи та њу је ком би на ци ја ра ди ком би на ци је, од но сно по ли -
тич ки лар пур лар ти зам.

Евен ту ал но „спа ја ње” СНС-а и СПС-а ни шта но во не ће до не ти
Пан чев ка ма и Пан чев ци ма. Би ће са мо за ни јан су мо но то ни је на
тим сед ни ца ма Скуп шти не, јер ће он да Аша ни ну из не на да ис па -
сти из ру ку ар гу мен ти за над гор ња ва ње са Сан дром Бо жић у ве зи
с ви шко ви ма и мањ ко ви ма „Гре ја ња”, а не ће се ка чи ти ни Дан гу -
бић и Су шец око не че га што мо же да бу де део ко а ли ци о ног до го -
во ра о не на па да њу.

Су шти на оста је иста: шта год да они за ко је (ни)смо гла са ли ис -
ком би ну ју, за то ће на ћи не ко су ви сло оправ да ње ти па да је „на
тај на чин во ља гра ђа на у нај ши рем мо гу ћем сми слу ис по што ва -
на” (у, ово је су пер, баш за то што ни шта не зна чи, ста вља мо па -
тент-жи г!).

На пред ња ци, из не на ди те нас, оста ни те до след ни: до би ли сте
по ла од свих мо гу ћих гла со ва оних што су иза шли на из бо ре, пре -
у зми те це ло куп ну од го вор ност. У за ви сно сти од ре зул та та ва шег
ра да то ком овог ман да та, мо гу ће је да ће вам гла са чи апла у ди ра -
ти, као и да ће ма сов но за о кру жи ва ти ред ни број ис пред ва ше ли -
сте на сле де ћим из бо ри ма. Или не ће, са мо од вас за ви си.

* * *
Мно же се у Ср би ји ма сов не уби це, си ло ва те љи, пљач ка ши... Све
је ви ше жр та ва свих об ли ка на си ља. Ова зе мља одав но ли чи на
хо рор-ленд.

И док ак ти со ци о па та, пси хо па та, али и са мо глад них љу ди, до
ју че до брих ком ши ја, пу не цр не хро ни ке, са лон ске па три о те
иска чу из сво јих „би бли о те ка” и, оправ да ва ју ћи нео прав ди во, го -
во ре нам да је та ко и још мно го го ре на „тру лом За па ду”, а по себ -
но у САД. Овај „ар гу мент” по ста је и сме шни ји и ту жни ји не го на
пр ву лоп ту ка да се узме у об зир да у тој зе мљи жи ви не ко ли ко
сто ти на ми ли о на љу ди свих ра са, ре ли ги ја и свет ских на ци о нал -
но сти, те да су мно ги од њих та мо по бе гли из сво јих др жа ва у ко -
ји ма ни су има ли основ не усло ве за жи вот због ра то ва или бе де.

Ов де ра то ва, хва ла здра вој па ме ти, ви ше не ма. Али јед на од по -
сле ди ца стра хо та ко је су гра ђа ни Ср би је са стра не гле да ли или у
њи ма уче ство ва ли, упра во је мно же ње кри ми на ла ца свих сор ти.
А исти ну да жи ви мо бед но не мо же да про ме ни ни је дан од икс
ста ти стич ких по да та ка што нам се сва ко днев но сер ви ра ју.

За то су и ко ло не оних што на пу шта ју на шу зе мљу све ду же.
Има ли овај тренд, че тврт ве ка ак ту е лан, свој крај?

те ре сант ни је би ло до зна ти ко ја је то
тач ка ки да ња. Та ко ђе, ка квим се то
по ли тич ко-тај кун ским ути ца ји ма
она опи ра ла? Је л’ има ју ти „ути ца ји”
не ко име или су се по ја вљи ва ли у га -
со ви том агре гат ном ста њу? И ко ји
по ли ти ча ри?! На пред ња ци си гур но
не би; они су по све ће ни европ ском
пу ту и за ла жу се за све гра ђан ске
сло бо де ко је он под ра зу ме ва. Хмм,
да – ве ро ват но Бо шко Об ра до вић,
Са ша Ра ду ло вић, Зо ран Жив ко вић;
мо жда „за вет ни ци” или су то вас кр -
сли „јо ги ле та чи”?! Уо ста лом, ваљ да
не ко од чла но ва ко ле ги ју ма не што
кон крет ни је зна, или не сме ју да зуц -
ну по оном „ко ви ди нин џи но ли це...”

Ма, да, сто по сто је та ко – не ви -
дљи ве ја пан ске нин џе др ма ју на шим
нај ва жни јим пи са ним ме ди ји ма, не -
ма дру ге...

А да, насупрот овоме, све може да
буде и транспарентно, добар пример
је наш лист: зна се и де фак то и де ју -
ре ко је вла сник „Пан чев ца”.

Ј. Ф.

До но вог 
Жи ти шта

Про шло не дељ ни зло чин у Жи ти шту
код Зре ња ни на, у ко јем је уби је но
пе то ро, а лак ше или те же ра ње но
два де сет дво је мла дих, от крио је по -
ра жа ва ју ћу исти ну да на ша др жа ва
још увек не ма од го вор на про блем
на си ља над же на ма.

Уме сто да над ле жни из Цен тра за
со ци јал ни рад у Зре ња ни ну ре а гу ју
на кон што се су пру га уби це ви ше пу -
та жа ли ла да је он мал тре ти ра, они
ни су ни шта пред у зе ли. Би ли су па -
сив ни иа ко јој је он још на су ђе њу на -
кон ко га су раз ве де ни отво ре но пре -
тио пред сви ма, го во ре ћи да ће или
би ти ње го ва или не ће би ти ни чи ја и
да ће је уби ти ако оде за дру го га!

Уме сто ре ак ци је на то и под но ше -
ња кри вич не при ја ве про тив уби це,
за шта је би ло до вољ но еле ме на та,
ис па ло је, ка ко је из ја вио ми ни стар
уну тра шњих по сло ва, да је уби ца пре
про шло не дељ ног ма са кра био мир -
на, ти ха и по ву че на осо ба, без ијед -
ног кри вич ног де ла, и да због то га

Ко ви ди 
вла сни ко во ли це...

Љи ља на Смај ло вић је пре не ки дан
под не ла остав ку на ме сто глав ног и
од го вор ног уред ни ка „По ли ти ке”.

Уз, мо же се ре ћи, по ма ло шту ро
обра зло же ње – има ла је про бле ма с
ме наџ мен том, пр вен стве но у ве зи са
са мо стал но шћу упра вља ња ре дак ци -
јом. Она да ље у свом са оп ште њу на -
во ди да ни ко ме из ван ре дак ци је ни -
је до зво ли ла да се ме ша у уре ђи вач -
ку по ли ти ку ли ста, као и да је пр ва
спрем на да при зна ка да (као са да!)
ствар не сло бо де не ма та мо где је ре -
дак ци ја раз вла шће на, а ме наџ мент
де лу је без кон тро ле, што ни ка ко не
би мо гло без са гла сно сти вла сни ка.

До са да шњу уред ни цу је по др жао
ко ле ги јум но ви на ра „По ли ти ке”, на -
гла сив ши да је Смај ло ви ће ва во ди ла
ис цр пљу ју ћу бор бу про тив тај кун ско-
по ли тич ких ути ца ја. По том су за јед -
нич ки ре а го ва ла и два од три нај зна -
чај ни ја но ви нар ска удру же ња –
НУНС и НДНВ (за ни мљи во је да је
из о стао баш УНС, чи ја је пред сед ни -
ца упра во Љи ља на Смај ло вић) та ко
јед но став ним, а та ко ком пли ко ва ним
пи та њем: ко је вла сник „По ли ти ке”
(и ус пут – „Ве чер њих но во сти”)?

Сва ка ко тре ба по здра ви ти ова кав
чин по зна те но ви нар ке, али она ни -
јед ном реч ју не су ге ри ше с ким то
ни је ус пе ла да се из бо ри. Још би ин -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ходање на точковима, шетња током вожње

Ових дана, у центру града

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ки не ски пред сед ник је по се тио Ср би ју. О то ме је пи са ла сва жу -
та штам па.

• Ја сам оп ти ми ста и ве ру јем у то да ни ко ни кад не ће мо ћи да
уби је мој пе си ми зам.

• Све је ма ње исти не у ме ди ји ма, јер се но ви на ри тру де да за -
шти те ње ну при ват ност.

• И на ши фуд ба ле ри игра ју ама тер ски, али ни су Ислан ђа ни.

• Ни је дан до га ђај у срп ској исто ри ји ни је про шао а да га ме диј -
ски ни су про пра ти ли гу сла ри.

• Оно што ни је ус пе ло по ли ти ча ри ма, ус пе ло је жан дар ме ри ји.
Она је де мон стран ти ма про ме ни ла ста ње све сти.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЛАВ ЈЕ ЦАР СВИХ ЖИ ВО ТИ ЊА, АЛИ ЈЕ ЧО ВЕК ИПАК НАЈ ВЕ ЋА ЗВЕР.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Још не у се ље на згра да на углу
ули ца Све то за ра Ми ле ти ћа и
Ру жи не би ла је ен те ри јер у
ко јем су од че тврт ка до су бо те
сни ма не сце не фил ма „Ста -
до”, ко ји ре а ли зу ју про ду -
цент ска ку ћа К12 у ко про дук -
ци ји с Те ле ви зи јом „Пр ва” и
„Cineplex-ом ”, уз по др шку
Филм ског цен тра Ср би је. Ра -
ди се о са ти рич ној ко ме ди ји у
ко јој се Ни ко ла Ко јо пр ви пут
опро ба ва као ре ди тељ. Он је и
про ду цент и глу мац у овом
фил му, а сце на рио је пи сао
Не бој ша Ром че вић.

Ко ме ди ја се ба ви жи во том
филм ских рад ни ка – глу ма ца
и љу ди „иза ка ме ре”. За и ста
ве ли ку глу мач ку еки пу пред -
во де Ни ко ла Ђу рич ко, Ве сна
Три ва лић, Зо ран Цви ја но вић,
Пе тар Стру гар, На та ша Нин -
ко вић, Во јин Ћет ко вић, Ми ра
Ба њац, Го ран Шу шљик, Бра -
ни слав Три фу но вић, Ср ђан
Ти ма ров, Мар ко Гве ро... Сни -
ма ње се на ста вља у Бе о гра ду,
а оче ку је се да ће би ти за вр -
ше но сре ди ном ав гу ста. Пре -
ми је ра је пла ни ра на за крај
но вем бра. M. M.

По ет ско ве че „Глум ци – пе -
сни ци” би ће одр жа но у че -
твр так, 14. ју ла, у дво ри шту
На род ног му зе ја Пан че во.
Пе сме ко је су пи са ли глум ци
пред ста ви ће њи хов ко ле га
Не бој ша Илић.

– Од ка да тра гам за овим
рет ким би се ри ма, по ла ко

схва там да пу но глу ма ца пи -
ше по е зи ју. То је та ко при -
род но, ло гич но и да је не ки
но ви увид у те глу мач ке лич -
но сти – об ја шња ва Илић.

Пу бли ка ће има ти при ли ку
да чу је сти хо ве Љу би ше Ба је
Ба чи ћа, Па вла Ву и си ћа, Зо ра -
на Рад ми ло ви ћа... M. M.

АКТУЕЛНО
Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У НА ШЕМ ГРА ДУ СНИ МА НЕ СЦЕ НЕ ЗА ФИЛМ „СТА ДО”

Ни ко ла Ко јо ре жи ра пр ви пут

Ви ше од 700 Пан че ва ца и
Пан чев ки при су ство ва ло је у
пе так, 1. ју ла, ве ли ком кон -
цер ту Сер ге ја Ћет ко ви ћа на
Лет њој по зор ни ци Кул тур ног
цен тра. Пан че во је са мо је дан
од гра до ва уцр та них у ру ту ве -
ли ке тур не је „Мој сви јет”, у
окви ру ко је овај, мно ги ма
оми ље ни поп-из во ђач про мо -
ви ше исто и ме ни ал бум об ја -
вљен кра јем про шле го ди не.

Пан че вач ка пу бли ка је би -
ла ви ше не го оду ше вље на не
са мо Сер ге јо вим гла сом и
при ли ком да ужи во чу је не -
ке од ста рих или но вих ну -
ме ра већ и ње го вом ду хо ви -
то шћу, не по сред но шћу и
шар мом. Хи то ви као што су

„По гле ди у та ми”, „По ла мо -
га сви је та”, „Ни су ми да ли да
те во лим” или пак но ви –
„Љу ска ора ха” или „Ре ци да”
пе ва ни су хор ски, а так то ве
му зи ке пра ти ли су и су зе и
плес за љу бље них и осме си и
уз ви ци оду ше вље ња. На рав -
но, Сер геј на кон та ко до брог
кон цер та, про же тог то плим
емо ци ја ма и по зи тив ним ви -
бра ци ја ма, ни је мо гао да оде
са сце не без још не ко ли ко
ну ме ра из ве де них на бис.

За ни мљи во је и то да ће се
ка дро ви сни мље ни с фа но ви -
ма не по сред но пред кон церт
на ћи у Ћет ко ви ће вом но вом
спо ту, за пе сму „Ре ци да”.

Д. К.

СЕР ГЕЈ ЋЕТ КО ВИЋ НА СТУ ПИО 
НА ЛЕТ ЊОЈ ПО ЗОР НИ ЦИ

То пле но те 
осве жи ле вре лу ноћ

ЛЕ ПА ВЕСТ ЗА РЕ КРЕ А ТИВ ЦЕ

БЕС ПЛАТ НИ ТРЕ НИН ЗИ НА ОТВО РЕ НОМ
Обновљена теретана
на Кеју Радоја Дакића

Ком па ни ја „Ко ка-Ко ла” је у
по не де љак, 4. ју ла, у на шем
гра ду зва нич но обе ле жи ла
по че так на ци о нал ног про гра -
ма бес плат них тре нин га на
отво ре ном. Све ча ном „отва -
ра њу” те ре та не на Ке ју Ра до ја
Да ки ћа при су ство ва ли су др -
жав ни се кре тар у Ми ни стар -
ству омла ди не и спор та Ср би -
је Пре драг Пе ру ни чић, пред -
став ник ОКС-а Ђор ђе Ви шац -
ки, пред сед ник Са ве за за
школ ски спорт Ср би је Жељ ко
Та на ско вић, град ски ме на џер
Алек сан дар Фар каш, на ше
олим пиј ке Ни ко ли на Мол до -
ван и Бо ба на Ве лич ко вић,
али и мно ги дру ги го сти из
све та спор та и ре кре а ци је.

Зва ни ца ма и јав но сти су
пред ста вље ни про фе си о нал ни
тре не ри ко ји ће овог ле та, под
ти ту лом „Ко ка-Ко ла ам ба са -
до ра По кре та за ра дост”, свим
за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма
ко ји бу ду по се ћи ва ли те ре та не
на отво ре ном, де ли ти са ве те
за ве жба ње и фи зич ку ак тив -
ност при ла го ђе ну њи хо вом уз -
ра сту и фор ми.

Струч но во ђе ни тре нин зи ће
се одр жа ва ти до но вем бра
2016. го ди не с ци љем по ди за -
ња све сти гра ђа на о ва жно сти

да је ре кре а ци ја не што што је
по треб но свим на шим гра ђа -
ни ма – ре као је Алек сан дар
Фар каш оку пље ним го сти ма,
али и број ним пред став ни ци ма
ме диј ских ку ћа.

Јав ни бес плат ни тре нин зи
ће се то ком овог ле та, по ред
Пан че ва, одр жа ва ти и у Бо га -
ти ћу, Бо ру, Ди ми тров гра ду,
Ки кин ди, Лај ков цу, Ле сков цу,
Не го ти ну, Ни шкој Ба њи, Но -

ре дов не ре кре а ци је за здра вље
це ло куп ног ор га ни зма.

– За хва љу јем сви ма ко ји су
уче ство ва ли у ре а ли за ци ји овог
про јек та. Град Пан че во је не -
дав но усво јио Стра те ги ју раз -
во ја спор та, у ко јој ре кре а ци ја
за у зи ма ме сто ко је јој при па да.
За до во љан сам што је с на ма и
др жав ни се кре тар у Ми ни стар -
ству спор та, што са мо по ка зу је
да је ово је дан до бар пра вац и

вом Па за ру, Оџа ци ма, Опо ву,
Осе чи ни, Пе тров цу на Мла ви,
Пи ро ту, При бо ју, Ту ти ну, Ужи -
цу, Сом бо ру и Ва ље ву.

Тер ми не струч но во ђе них тре -
нин га и ли сту гра до ва у ко ји ма
ће се они одр жа ва ти сви за ин те -
ре со ва ни мо гу пра ти ти на сај ту
www.coca-colaaktivnezone.rs,
али и на „Феј сбук” стра ни ци
„Фа бри ка ра до сти”. 

A. Живковић

Сплав „У при пре ми”, бер бер -
ни ца „Gentleman Style” и Дру -
штво за за шти ту жи во ти ња и
при ро де „Еко ли бри јум” по зи -
ва ју све ко ји во ле псе и мач ке
да до ђу на дру же ње ко је ће би -
ти при ре ђе но 10. ју ла на спла ву
„У при пре ми”, од 14 до 20 са ти.

По вод за тај до га ђај је
же ља ор га ни за то ра да се

ску пи још нов ца за сте ри -
ли за ци ју на пу ште них жи во -
ти ња, па ће они ко ји до ђу,
уко ли ко же ле, мо ћи да по -
кло не но вац.

Они ко ји то учи не, али и
дру ги ко ји се не од лу че на та -
кав ко рак, би ће по ча шће ни
ри бљом чор бом, а уко ли ко бу -
ду хте ли, ту ће би ти и фри зер,

ко ји ће им по кло ни ти не ку од
лет њих фри зу ра.

Зо ра Ко лар ски, пред сед ни -
ца „Еко ли бри ју ма”, из ја ви ла
је да ће при сут ни на дру же њу
има ти при ли ку и да чу ју од
струч ња ка ко је су пред но сти
сте ри ли за ци је. Они ће го во ри -
ти о тој те ми та ко да бу де ра -
зу мљи во сви ма. М. Г.

АК ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ”

По др жи те сте ри ли за ци ју на пу ште них жи во ти ња

На ша су гра ђан ка и тре нут -
но нај бо ља срп ска пли ва чи -
ца Ања Цре вар по но во је по -
ме ри ла соп стве не гра ни це,
али и гра ни це срп ског пли -
ва ња. Осво ји ла је још јед но
зла то, по но во је по ста ви ла
но ви на ци о нал ни ре корд...

У сре ду, 6. ју ла, пр вог да -
на Европ ског пр вен ства за
ју ни о ре, ко је се одр жа ва у
Ма ђар ској, фе но ме нал на
Ања је три јум фо ва ла у тр -
ци на 400 ме та ра ме шо ви -
тим сти лом и та ко по ста ла
нај бо ља ју ни ор ка на Ста -
ром кон ти нен ту. До још
јед не ти ту ле сјај на пли ва -
чи ца је до шла с вре ме ном
4:41,54, што је и но ви на -

ци о нал ни ре корд у овој ди -
сци пли ни.

Та ко је уче сни ца Олим -
пиј ских ига ра у Рио де Жа -
не и ру већ пр вог да на
Европ ског шам пи о на та до -
не ла злат ну ме да љу Ср би -
ји, што ће јој сва ка ко би ти
под стрек за на ред не тр ке у
Ма ђар ској, али и за нај ве -
ћу свет ску спорт ску смо тру
у ав гу сту.

До кра ја Европ ског пр -
вен ства у Ма ђар ској, ко је
се за вр ша ва 10. ју ла, Ања
Цре вар ће се над ме та ти и у
тр ка ма на 400 ме та ра сло -
бод ним сти лом, али и на
200 ме та ра ме шо ви то.

А. Ж.

ПР ВЕН СТВО СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА У ПЛИ ВА ЊУ

Ања Цре вар нај бо ља 
у Евро пи!

ВЕ ЧЕ ПО Е ЗИ ЈЕ У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Глум ци – пе сни ци

Онима који су једва чекали
лето ради купања, на распола-
гању су купалишта на Тамишу
у нашем граду и у Јабуци, По-
њавица у Банатском Брестов-
цу и језеро у Качареву, јер је
вода на тим местима добра.

Белу стену лево и десно од
шпица, као и купалиште у
Омољици, требало би заоби-
лазити, јер се на тим местима
купање не препоручује – истиче
се у извештају градског Секре-
таријата за заштиту животне
средине о квалитету повр-
шинских вода на територији
Панчева.

Контролу су и ове године из-
вршили стручњаци Завода за
јавно здравље Панчево, а у из-
вештају који су поднели Се-
кретаријату за заштиту животне
средине пише да купалишта

на Тамишу у нашем граду и у
Јабуци спадају у другу и трећу
класу вода, што значи да се
могу користити за купање.

„У контролисаном узорку
воде из језера у Качареву от-
кривено је повећано прису-
ство суспендованих материја,

али на основу стручног ми-
шљења не постоји никакав ри-
зик по здравље људи”, такође
пише у извештају.

Вода на Белој стени није до-
била прелазну оцену јер се у
извештају Завода за јавно
здравље може прочитати да је
у оба узета узорка откривен
вишак гвожђа, као и велика
концентрација суспендованих
материја у узорку који је узет
десно од шпица.

У извештају о чистоћи воде
на омиљеним купалиштима
може се прочитати и да се не
препоручује купање на Поња-
вици у Омољици. Вода на том
месту спада у четврту катего-
рију, што значи да се може
користити само за наводња-
вање и за индустријску упо-
требу. М. Г.

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

За купање Тамиш, Поњавица и језеро у Качареву

Летња задовољства на реци



СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

„Гре ја ње” не сме да гу ли ко жу гра ђа ни ма

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 6. ју -
ла, чла но ви Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је ка за ли су да
је ин фор ма тив на тач ка
днев ног ре да на по след њој
сед ни ци скуп шти не за пра во
би ло са оп ште ње о из град њи
елек тра не на под руч ју Пан -
че ва и да је ре че но ка ко су
већ пот пи са ни ме мо ран дум
и про то кол. Они сма тра ју да
је нео п ход но да се из ра зи
во ља на ро да и да Град ско
ве ће не сме са мо да од лу чу -
је о та ко бит ним те ма ма.

– Хте ли смо да нам се на
сед ни ци об ја сни ко ји су раз -
ло зи за из град њу та квог
објек та у Пан че ву и сма тра -
мо да је из у зет но бит но да о
то ме од лу че гра ђа ни. Ми ни -
смо про тив из град ње тер мо -
е лек тра не на те ри то ри ји Ре -

пу бли ке Ср би је и све сни смо
чи ње ни це да она мо же да до -
ве де до сма ње ња ко му нал ног
от па да и про из вод ње елек -
трич не и то плот не енер ги је
за гре ја ње Гра да, а и ве ро ват -
но са со бом но си еко ло шке
ко ри сти. ме ђу тим, тре ба да
зна мо да је та ква стру ја при -
лич но ску пља од оне ко ју са -
да ко ри сти мо – из ја ви ла је
На да Кир бус, чла ни ца Из вр -
шног од бо ра СПС-а.

Она је ис та кла да се со ци -
ја ли сти за ла жу за ре а ли зо ва -
ње јав не рас пра ве на ко јој би
гра ђа ни би ли оба ве ште ни о
до број и ло шој стра ни овог
про јек та, на кон ко је би се до -
не ла де фи ни тив на од лу ка.
Ре кла је да Пан че во ина че
има ре ше не све про бле ме у
ве зи са од ла га њем ко му нал -
ног от па да, с об зи ром на то
да има но ву де по ни ју ко ја је
ура ђе на по свим за кон ским
нор ма ма и по се ду је све до -
зво ле, до дав ши да уме сто да
се у наш град до во зи от пад,
он би из Пан че ва мо гао да се
од во зи у Вин чу.

Град ски од бор Срп ске ра ди -
кал не стран ке ис та као је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у сре ду, 6. ју ла, да
је био за пре па шћен хва ли са -
њем вла сти на сед ни ци
Скуп шти не да по сто ји ве ли -
ка за ра да од на пла те гре ја ња.

– На ша од бор нич ка гру па
по ку ша ла је да об ја сни ка ко
ЈКП „Гре ја ње” не тре ба да гу -
ли ко жу гра ђа ни ма да би им
пла ти ли ха рач. С об зи ром на
пад це на енер ге на та на свет -
ском тр жи шту, сма тра мо да
гре ја ње тре ба да бу де упо ла
јеф ти ни је – из ја вио је Ср ђан
Гла мо ча нин, шеф од бор нич -
ке гру пе СРС-а.

Он је ка зао ка ко су ра ди ка -
ли по ку ша ли да у днев ни ред
сед ни це увр сте и пи та ње за -
пра ши ва ња ко ма ра ца, јер је,
пре ма ње го вим ре чи ма, оно
нео п ход но, али да им је зах -
тев од би јен.

– Са оп ште но ми је ка ко је
Европ ска уни ја за бра ни ла пр -
ска ње ко ма ра ца из ави о на, а
да се са зе мље ра ди све што је
мо гу ће – на гла сио је Гла мо -
ча нин.

Овом при ли ком је го во -
рио и о од лу ци Ве ли ке Бри -
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ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Зах те ва мо 
ре фе рен дум

ТЕ ПИ ЋЕ ВА НА ЧЕ ЛУ ОД БО РА ЗА ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

ЈЕ ДИ НИ И ПРА ВИ ПУТ РАЗ ВО ЈА
Уло га рад ног те ла 
ве о ма зна чај на

При су ство евро скеп ти ка
до дат ни иза зов

Ма ри ни ка Те пић, на род на по -
сла ни ца из ре до ва Ли ге со ци -
јал де мо кра та Вој во ди не, иза -
бра на је за пред сед ни цу Од бо ра
за евро ин те гра ци је Скуп шти не
Ср би је у пе так, 1. ју ла.

Она је за „Пан че вац” из ја ви -
ла да ће рад на аген да тог од бо -
ра би ти вр ло ан га жо ва на, као
и да је он је дан од нај ак тив ни -
јих и да је ве о ма че сто до ма -
ћин и са го вор ник свим слу -
жбе ним по се ти о ци ма Ср би је
ко ји до ла зе из пар ла мен та,
рад них те ла и др жа ва чла ни ца
ЕУ, као и њи хо вим пред став -
ни ци ма у на шој зе мљи.

– У том сми слу уло га Од бо ра
за европ ске ин те гра ци је јед на
је од нај зна чај ни јих у др жа ви
на том пу ту, уз сво ју за ко но -
дав ну над ле жност као основ ну
кроз ко ју про ла зе сви за ко ни и
ак ти или њи хо ви де ло ви у ве зи
са евро ин те гра ци ја ма. Већ у
пе так ћу би ти до ма ћин по сла -
ни ци ма Европ ског пар ла мен та
– чла но ви ма гру пе „При ја те љи
Ср би је”, а од мах за тим у не де -
љу пу ту јем у Бра ти сла ву на са -
ста нак пред се да ва ју ћих Кон -
фе рен ци је Од бо ра за европ ске
по сло ве зе ма ља чла ни ца ЕУ.
Као пред сед ни ца на шег пар ла -
мен тар ног од бо ра за ЕУ би ћу у

би је. Ме ђу тим, ка да сам на
кон крет ним при ме ри ма об ја -
сни ла шта то за пра во зна чи,
на ро чи то за ло кал ни ни во, и
њи хов нај ди рект ни ји и нај -
бли жи ни во од лу чи ва ња, плус
по пи та њу бу џе та и по ве ћа ња
над ле жно сти, сви су би ли за
де цен тра ли за ци ју – ре кла је
Те пи ће ва.

До да ла је ка ко на исти на -
чин ви ди и пи та ње евро ин те -
гра ци ја и због то га сма тра да
ће ша ро ли кост у На род ној
скуп шти ни би ти до бар по вод
да се на нај у ти цај ни јем ме сту,
уз нај ве ћу ме диј ску па жњу
кроз пре но се за се да ња, мно го
ви ше и ши ре об ја сне ти про це -
си и по тре бе. Ка за ла је и да
гра ђа ни тре ба да има ју у ви ду
да су све др жа ве чла ни це, не -
ка да шње кан ди дат ки ње, та ко ђе
има ле осци ли ра ју ћу по др шку
сво јих гра ђа на у раз ли чи тим
фа за ма при кљу чи ва ња, али да
се оно ни ка да ни је до во ди ло у
пи та ње.

да нас у ве ћи ни гра ђа на ко ји су
ма кар и по сле две и по де це -
ни је на ших жи во та схва ти ли
да су евро ин те гра ци је је ди ни
пут раз во ја, али пре све га ре -
фор ме на ше зе мље – на ве ла је
Те пи ће ва.

Она сма тра да је нео п ход но
да се не пре ста но об ја шња ва
шта је Европ ска уни ја са сво -
јим стан дар ди ма, ка ко и за што
је та за јед ни ца на ста ла, ко је су
ко ри сти за ње не гра ђа не.

– То об ја шња вам при ме ром
де цен тра ли за ци је. На и ме, док
сам ра ди ла као за ме ник ди -
рек то ра вла ди не кан це ла ри је
На ци о нал ног са ве та за де цен -
тра ли за ци ју Ре пу бли ке Ср би је,
спро ве ли смо јед но те мељ но
ис тра жи ва ње ши ром др жа ве
на ре пре зен та тив ном узор ку
гра ђа на о не ким пи та њи ма
де цен тра ли за ци је. Нај ве ћи
број њих је на пр ву лоп ту од -
го во рио да је про тив ње, до -
жи вља ва ју ћи је као не ку стра -
шну ма ши ну за „мле ве ње” Ср -

ни ра за но вем бар – ис та кла је
Те пи ће ва.

Го во ре ћи о ра ду Од бо ра и
са ме На род не скуп шти не, она
је на гла си ла да ће сли ка гра -
ђа на, ко је пред ста вља ју по сла -
ни ци, би ти при мет но дру га чи -
ја, с об зи ром на то да по сле ду -
жег пе ри о да у пар ла мен ту има
отво ре них про тив ни ка евро -
ин те гра ци ја Ср би је.

– У то ме ви дим са мо до дат -
ни иза зов и при ли ку да из но ва
и у сва ком тре нут ку об ја шња -
ва мо да је је ди ни пра ви пут
на шег раз во ја та при вред на,
кул тур на, обра зов на и на уч на,
еко ло шка и уо ста лом сва ко вр -
сна по ро ди ца европ ских др -
жа ва, а не азиј ско-ну кле ар на
ис по ста ва ко ја од нас и на ше
зе мље пра ви мо не ту за пот ку -
су ри ва ње ста рих мај сто ра „но -
вог Бер лин ског зи да”. За то је
нео пи си во ва жно оно што је
Ли га со ци јал де мо кра та Вој во -
ди не чи ни ла два де сет пет го -
ди на у дра стич ној ма њи ни, а

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Спро ве сти 
јав ну рас пра ву

Де мо крат ска стран ка зах те -
ва ре фе рен дум о из град њи
тер мо е лек тра не у ко јој би се
спа љи вао ко му нал ни от пад
с те ри то ри је це ле др жа ве.

– Ова те ма је нај бит ни ја у
по след њих три де сет го ди на
за ло кал ну са мо у пра ву. Ми
же ли мо да ис цр пи мо све
пар ла мен тар не мо гућ но сти
ка ко би се до не ла пра ва од -
лу ка о из град њи тер мо е лек -
тра не. Же ли мо да се одр жи
ван ред на сед ни ца с јед ном
тач ком днев ног ре да, то јест
о до но ше њу ре фе рен ду ма о
тој те ми – из ја вио је Зо ран
Јо ва но вић, од бор ник ДС-а у
Скуп шти ни гра да, на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре одр жа -
ној у сре ду, 6. ју ла.

Он је ка зао да је нај бит ни -
је да се гра ђа ни из ја сне о то -
ме да ли уоп ште же ле да до -
ђе до ње не из град ње. На вео
је и ка ко је у прет ход них не -
ко ли ко ме се ци Вла да Ре пу -
бли ке Ср би је пот пи са ла ме -
мо ран дум са две ки не ске
фир ме, и то без на зи ва гра да
у ко јем ће се из гра ди ти тер -
мо е лек тра на, а да се за то
са зна ло при уру че њу ма те -
ри ја ла за прет ход ну сед ни цу
Скуп шти не.

– На ше град ско ве ће је де -
мон стри ра ло не ве ро ват но
од су ство осе ћа ја за од го вор -
ност. Сма тра ло је да де ве то -
ро љу ди мо же да од лу чу је о
та ко бит ној те ми и ре ши ло
да при хва ти ме мо ран дум.
Ми сли ли су да о то ме не
тре ба да од лу чу је ни 70 од -
бор ни ка, с об зи ром на то да
је та тач ка днев ног ре да би -
ла ин фор ма тив на – ис та као
је Јо ва но вић.

Ни ко ла Ћур чин, та ко ђе
од бор ник из ре до ва ДС-а,
овом при ли ком је ка зао да
тре ћи на од бор ни ка мо же да
за ка же ван ред ну сед ни цу на
ову те му, а да ће де мо кра те
по ну ди ти свим од бор ни ци -
ма да по др же пред лог за ње -
но одр жа ва ње.

– Уко ли ко ван ред на сед -
ни ца из од ре ђе них раз ло га
не бу де одр жа на, ми ће мо на
ре дов ним за се да њи ма на -
ста ви ти да се тру ди мо ка ко
би смо је ста ви ли на днев ни
ред. На кон то га мо ра ће мо
да по зо ве мо и гра ђа не. По -
сто ји оп ци ја да они са зо ву
сед ни цу ло кал ног пар ла -
мен та, а по сто ји и мо гућ -
ност про те ста – под ву као је
Ћур чин.

та ни је о исту па њу из ЕУ и
на вео ка ко је за пре па шћу ју -
ће то што Ср би ја на ста вља
да иде пу тем европ ских ин -
те гра ци ја.

– Увек смо сма тра ли да
је то по гре шан и по гу бан
пут и да се у су шти ни све
сво ди на за ма ја ва ње на ро да.
Та при ча слу жи про е вроп -
ским пар ти ја ма, а за рад
пљач ка ња гра ђа на Ср би је.
Ре ше ње је у ин те гра ци ја ма
с Ру си јом. Та ко ђе, ве ли ку
шан су за по бољ ша ње ста -
ња у др жа ви пред ста вља ју
на ред ни пред сед нич ки из -
бо ри, а ми оче ку је мо по бе ду,
јер Во ји слав Ше шељ и не -

ма пра вог про тив кан ди да -
та – ре као је Гла мо ча нин.

Он је до дао да су ра ди -
ка ли је ди на пра ва опо зи -
ци ја у град ском пар ла мен -
ту, с об зи ром на то да ука -
зу ју на го ру ће про бле ме, а
и због то га што се њи хо -
вих ше сто ро од бор ни ка
увек про ти ви пред ло зи ма
СНС-а.

– Бо ри мо се за то да у Ср -
би ји по сто је гра ђа ни ко ји ће
увек кри ти ко ва ти власт, а
наш циљ је да им, кад бу де -
мо на том ме сту, да мо што
ма ње раз ло га да нам за ме -
ра ју – под ву као је Гла мо ча -
нин.

Го ра на Пе тро вић, од бор -
ни ца из ре до ва ове пар ти је,
ре кла је ка ко је то ком по -
след њег за се да ња ло кал ног
пар ла мен та по ста вља ла пи -
та ња у ве зи с при кљу че њем
до ло вач ког во до во да на
град ску мре жу.

– У До ло ву го ди на ма про -
блем пред ста вља ју ста ре
азбест не це ви, ко је су штет -
не по здра вље, а власт же ли
да при кљу чи до ло вач ки во -
до вод на град ски. Спор но је
то што се ни ко не из ја шња ва
о то ме да ли ће про ме ни ти
те це ви, а не зна се ни ко ли -
ка би би ла це на во де – из ја -
ви ла је Пе тро ви ће ва.

Уло га Од бо ра за
европ ске ин те гра ци је
јед на је од 
нај зна чај ни јих 
у др жа ви

свој ству го ста, то јест по сма -
тра ча, али ћу ис ко ри сти ти
пра во да се обра тим и ин фор -
ми шем при сут не о те ку ћим
евро ин те гра циј ским ак тив но -
сти ма Ср би је. Ве ру јем да је то
на ро чи то зна чај но, јер се пле -
нар на сед ни ца овог те ла пла -



Пан чев ци же ле кон такт 
с функ ци о не ри ма и бо ље
ко му нал не услу ге

Пред став ни ци На ци о нал не али јан -
се за ло ка ни еко ном ски раз вој (НА -
ЛЕД) из ло жи ли су у уто рак, 5. ју ла,
град ским зва нич ни ци ма у Пан че ву
ре зул та те раз го во ра с фо кус гру па -
ма са ста вље ним од не ко ли ко спе -
ци фич них ка те го ри ја гра ђа на на те -
му раз во ја гра да, ра да ло кал не ад -
ми ни стра ци је и уче шћа Пан че ва ца
у до но ше њу од лу ка. Та ра ди о ни ца
део је про јек та „Ја ча ње ка па ци те та
ло кал них са мо у пра ва у ју го и сточ -
ној Евро пи”, ко ји НА ЛЕД спро во ди
под по кро ви тељ ством Свет ске бан -
ке и Вла де Ау стри је. У том про гра -
му од срп ских гра до ва уче ству ју са -
мо Пан че во и Ша бац. 

Фо кус гру пе чи ни ли су мла ди из
се о ских сре ди на, не за по сле ни ста -
ри ји од 50 го ди на, осо бе са ин ва ли -
ди те том и пред став ни ци не вла ди -
ног сек то ра чи ја је уло га да бу ду
спо на из ме ђу гра ђа на и ло кал не ад -
ми ни стра ци је, а раз го во ри с њи ма
одр жа ни су то ком ју на.

– На кон то га смо иден ти фи ко ва -
ли не ке по тре бе тих љу ди у ве зи с
пру жа њем услу га и ин фор ма ци ја у
Град ској упра ви. Циљ ра ди о ни це је

да за јед но с град ским зва нич ни ци -
ма и пред став ни ци ма ових гру па
раз мо три мо мо де ле ко је би смо мо -
гли да при ме ни мо ра ди за до во ље ња
њи хо вих по тре ба, али и по тре ба
дру гих гра ђа на – из ја ви ла је Ива на
Бо го са вље вић Чи кић из НА ЛЕД-а и
до да ла ка ко ће би ти пред ло же на
нај ма ње три мо де ла уна пре ђе ња ра -
да ло кал не вла сти и уче шћа гра ђа на
у до но ше њу од лу ка. Пр ви је при ла -
го ђа ва ње зва нич не ин тер нет пре -
зен та ци је Пан че ва осо ба ма с по себ -
ним по тре ба ма, дру ги ор га ни зо ва ње
отво ре них вра та гра до на чел ни ка и
град ских већ ни ка за гра ђа не, а тре ћи
пра вље ње ак ци о ног пла на за та ко -
зва ни ци вил ни сек тор. 

Ива на Бо го са вље вић Чи кић је на -
ве ла ка ко би тре ба ло да ови за да ци
бу ду спро ве де ни до кра ја го ди не.
Ис тра жи ва ње ко је је ура ђе но у ве зи
с до са да шњим спро во ђе њем про јек -
та „Ја ча ње ка па ци те та ло кал них са -
мо у пра ва у ју го и сточ ној Евро пи”
по ка за ло је да су Пан чев ци за до -
вољ ни сај том Гра да и ње го вом стра -
ни цом на „Феј сбу ку”, те Си сте мом
48 и ра дом Услу жног цен тра. По ка -
за ло се, ме ђу тим, да је по треб но
уна пре ди ти ко му нал не услу ге и
при бли жи ти ло кал не чел ни ке гра -
ђа ни ма. Д. В.

ХРОНИКА
Петак, 8. јул 2016.
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Ове не де ље смо пи та ли на ше су гра -
ђа не шта ми сле о до дат ку у „Пан чев -
цу” ко ји из ла зи сва ке дру ге не де ље
на не ком од је зи ка на ци о нал них ма -
њи на. Реч је о тек сто ви ма на ма ке -
дон ском, ру мун ском, ма ђар ском и
сло вач ком је зи ку, с пре во ди ма на
срп ски. За ни ма ло нас је и ко ли ко је
то ва жно, с об зи ром на то да жи ви мо
у мул ти кул ту рал ној сре ди ни.

ЈЕ ЛЕ НА ТЕР ЗИЋ, за по сле на:
– За и ста не мам ни шта про тив до -

дат ка на је зи ци ма на ци о нал них ма -
њи на. На про тив, сма трам да сва ко
тре ба да не гу је свој ма тер њи је зик.
Ми слим да им је на овај на чин то
још бо ље омо гу ће но и да им мно го
зна чи. Пан че во је ипак мул ти ет нич -
ка сре ди на.

ФИ ЛИП МОЈ СИ ЛО ВИЋ, за по слен:
– Иа ко не чи там но ви не, сма трам

да сва ко има пра во да не гу је свој ма -

тер њи је зик. Ми слим да у окол ним
се ли ма има мно го при пад ни ка на ци -
о нал них ма њи на и да сам ја на њи хо -
вом ме сту, ве ру јем да би ми та кав
до да так у но ви на ма за и ста мно го
зна чио.

ЈЕ ЛЕ НА ОБРЕ НОВ ПО ПОВ, 
за по сле на:

– Сла жем се са иде јом да при пад -
ни ци на ци о нал них ма њи на тре ба да
има ју при ли ку да чи та ју но ви не на
сво јим ма тер њим је зи ци ма. У на шем
гра ду за и ста жи ви до ста и Ма ђа ра и
Ма ке до на ца, те сма трам да им та кав
до да так мно го зна чи.

НИ КО ЛА ЛЕ ШТА ВИЋ, пен зи о нер:
– Ап со лут но се сла жем с тим и

ве о ма ми се до па да то што је при -
пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на
омо гу ће но да чи та ју но ви не на
свом је зи ку. Жи ви мо у мул ти кул -
ту рал ној сре ди ни и сма трам да

сва ко тре ба да не гу је сво ју тра ди -
ци ју и је зик.

НИ КО ЛА МАР КО ВИЋ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Сма трам да је нео п ход но да по -
ка же мо Евро пи да смо то ле рант ни и
да по шту је мо при пад ни ке на ци о нал -
них ма њи на. До па да ми се то што
они са да мо гу да чи та ју но ви не на
сво јим је зи ци ма. Пан че во је ипак
мул ти ет нич ка сре ди на и тре ба да бу -
ду за до во ље не по тре бе свих гра ђа на.

ЈО ВАН КА ЛУ ГО ЊА, пен зи о нер ка:
– Ми смо сви љу ди и ве о ма је по -

треб но да бу де мо то ле рант ни и да
по шту је мо јед ни дру ге. Сма трам да
при пад ни ци на ци о нал них ма њи на
тре ба да има ју но ви не на сво јим је -
зи ци ма, ка ко би не го ва ли сво ју тра -
ди ци ју и је зик. Бит но је да сви бу де -
мо за до вољ ни.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Н. ЛЕШТАВИЋЈ. ОБРЕНОВ ПОПОВ Н. МАРКОВИЋ Ј. ЛУГОЊА

НАША АНКЕТА

ШТА МИ СЛИ ТЕ О ДО ДАТ КУ У „ПАН ЧЕВ ЦУ” НА ЈЕ ЗИ ЦИ МА НА ЦИ О НАЛ НИХ МА ЊИ НА?

Ве ли ки по ка за тељ то ле ран ци је

Ф. МОЈСИЛОВИЋJ. ТЕРЗИЋ

» Наставак са стране 1

Жив ко вић је на по ме нуо ка ко ће од
Ми ни стар ства фи нан си ја сти ћи ту -
ма че ње да на мен ски при хо ди из бу -
џет ског сал да ни су на мен ски и да се
мо гу мо гу тро ши ти на би ло ко је по -
тре бе, и до дао да ће мо с об зи ром на
пла ни ра не из ме не За ко на о фи нан -
си ра њу ло кал не са мо у пра ве на ред не
го ди не би ти срећ ни што ће мо има ти
ми ли јар ду ви шка из 2016.

Јо ва но вић је, као и Зо ран Аша нин
(СПС), пи тао за што АТП-у ни је већ
при ли ком пра вље ња ово го ди шњег бу -
џе та да то до вољ но нов ца за по сло ва ње.
До дао је и ка ко су го то во све до са да -
шње вла сти по ку ша ва ле да „на у че во за -
че АТП-а да во зе без го ри ва”. Аша нин
та ко ђе ни је за ме рио што се том пред у -
зе ћу по ма же, већ због на чи на на ко ји се
то ра ди. Он је пи тао и от куд „Гре ја њу”
до бит од 12,5 ми ли о на ди на ра ка да је
то ко му нал но пред у зе ће чи ји је по сао
да обез бе ђу је услу гу гре ја ња и на кон
по кри ва ња тро шко ва по сло ва ња бу де
„на ну ли”. Аша нин је ра ни је био ди рек -
тор „Гре ја ња” као члан „Но ве Ср би је”.

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ РА ДА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Отво ре на вра та за гра ђа не

ЗА СЕ ДА ЛА СКУП ШТИ НА ПАН ЧЕ ВА

ПО ВРА ТАК ПАР ЛА МЕН ТА РИ ЗМА
зби ја у пу ној ме ри, на бав ка но вих ау -
то бу са је ка сни ла, а и це на го ри ва је
знат но ви ша не го про шле го ди не.

По во дом из ме не од лу ке о кре дит -
ном за ду же њу за ме ник гра до на чел -
ни ка је ре као да се из нос од 674 ми -
ли о на не ће ме ња ти, већ струк ту ра
ин ве сти ци ја ко је ће би ти фи нан си ра -
не тим нов цем. Пре ци зи рао је да се
од не ких ра ни је пла ни ра них од у ста -
је, док ће по је ди не ин ве сти ци је ко је
су има ле да бу ду пла ће не из сал да бу -
џе та са да пре ћи на кре дит, ка ко би се
до шло до нов ца за по ме ну то уве ћа ње
бу џет ске ре зер ве.

Оли вер Пет ко вић (ЛСВ) оце нио је
да је у су шти на реч о об ма ни би ра ча,
јер је уре ђе ње Пе ска не, вред но 44
ми ли о на ди на ра, ко је је би ло из бор -
ни адут на пред ња ка, укло ње но из
пла на ин ве сти ци ја.

Капитално или „капитално”
Аша нин је оце нио да се мно штво по -
сло ва те ку ћег и пе ри о дич ног одр жа -
ва ња тро то а ра, ра све те и слич них
оба ве за не мо же на зва ти ка пи тал ним
ин ве сти ци ја ма и пи тао за што се Град
за ду жу је за та кве ства ри уме сто да их

мекс” и ње но пред у зе ће „Ста ри Та -
миш”. Па си ван ста тус је уки нут пред
ово го ди шње из бо ре, а из во ри „Пан -
чев ца” у СНС-у твр де да је Ми ро слав
Алек са, вла сник „Ал мек са”, не што
пре то га при сту пио на пред ња ци ма.

Су шец је још ре као да је Сне жа на
Бо го са вље вић Бо шко вић, над ле жна
ми ни стар ка и функ ци о нер ка СПС-а,
кри ва што су пан че вач ке ата ре узур -
пи ра ли по љо при вред ни ци из су сед -
них оп шти на ко ји та мо има ју па си ван
ста тус, те не мо гу да за ку пљу ју зе мљу.
Он је оп ту жио СПС да шти ти јед ног
од узур па то ра из Ко ви на ко ји је у бре -
сто вач ком ата ру за у зео 500 хек та ра
др жав них и при ват них по се да.

Сумња у конкурсе
Пред сед ник пан че вач ког СНС-а по -
ле ми сао је и с пред ла га чи ма из ме не
од лу ке о рас пи си ва њу кон кур са за
ди рек то ре ко му нал них пред у зе ћа.
Ни ко ла Ће бић и Жар ко Је ли сав чић
за тра жи ли су да јав ност до би је пра во
да при су ству је раз го во ри ма ко ми си је
за из бор ди рек то ра с кан ди да ти ма.
Обра зло жи ли су то сум њом да је то
тре ну так ка да је мо гу ће „ште ло ва ње”
кон кур са у ко рист пар тиј ски по доб -
них кан ди да та, јер ни ко не зна ка ко
ти раз го во ри про ти чу, а оце на ко ми -
си је на кон њих је пре суд на за из бор
ди рек то ра. Ли гаш Пет ко вић је до дао
да о сум њи у не при стра сност ко ми -
си је го во ри чи ње ни ца да се на те кон -
кур се ја вља са мо по је дан кан ди дат.

Су шец је на вео да СНС не ма ни шта
про тив тран спа рент но сти ра да, али
да ло кал на скуп шти не не мо же да
ме ња за кон, у ко ме се не на во ди та -
ква мо гућ ност. Ће бић је од го во рио
ка ко тај про пис за пра во не за бра њу је
при су ство јав но сти, али од лу ка ипак
ни је из ме ње на.

Опо зи ци о ни од бор ни ци су не го до -
ва ли и због ин фор ма ци је да је Град -
ско ве ће при хва ти ло спо ра зум Ми -
ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке са
две ки не ске ком па ни је о из ра ди ела -
бо ра та ко ји тре ба да по ка же оправ да -
ност из град ње елек тра не на ко му нал -
ни от пад у Пан че ву. Зо ран Јо ва но вић
(ДС) упо зо рио је да би у Пан че ву био
спа љи ван от пад из це ле Ср би је, а На -
да Кир бус (СПС) пи та ла је због че га
то по стро је ње тре ба да бу де из гра ђе -
но ов де, а не у Бе о гра ду, Но вом Са ду
или Ни шу, ко ји про из во де мно го ви -
ше сме ћа од нас.

Д. Ву ка ши но вић

Ашанин се кандидовао за најнемирнијег одборника

– Су штин ско пи та ње је чи ји је то
но вац. То је но вац ко ри сни ка, јер су
пла ти ли ви ше због по гре шног на чи -
на об ра чу на. Зи ма је би ла бла жа, по -
тро ше но је ма ње га са, а не об ра чу на -
ва се по по тро шњи, ка ко за кон на ла -
же, и са да има те до бит. То ни је ко -
рект но – ре као је Аша нин.

Уме сто од го во ра, Сан дра Бо жић,
ак ту ел на ди рек тор ка „Гре ја ња”, уз -
вра ти ла је да је „да ле ко бо ље оства -
ри ти до бит и упла ти ти је у бу џет за
до бро бит гра ђа на не го има ти ми нус
од 65 ми ли о на као 2009. го ди не”,
алу ди ра ју ћи на вре ме ка да је Аша -
нин био ди рек тор. Овај је ви ше пу та
до ба ци вао раз ли чи те ко мен та ре с
ме ста, па га је Ти гран Киш, пред сед -
ник пар ла мен та, не ко ли ко пу та опо -
ми њао. 

Питања без одговора
Ни ди рек тор АТП-а Не бој ша Га јић и
Алек сан дар Сте ва но вић, већ ник за -
ду жен за ко му нал ну област, ни су об -
ја сни ли због че га том пред у зе ћу ни је
од мах да то до вољ но нов ца за функ -
ци о ни са ње. Исти на, за Га ји ћа је то
за те че но ста ње. Он је ре као да јав ни
пре во зник са да ра ди са 16 ми ли о на
ди на ра гу бит ка сва ког ме се ца, те да
план по сло ва ња ни је ре а ли зо ван због
то га што се не ле гал ни пре воз не су -

фи нан си ра из бу џе та. Жив ко вић је
од го во рио ка ко је одо бре ње та квог
пла на ка пи тал них ин ве сти ци ја до би -
је но од Ми ни стар ства фи нан си ја.

Пред лог од лу ке по ко јој ће ло кал на
са мо у пра ва убу ду ће мо ћи да ски да
усе ве са узур пи ра них њи ва у вла сни -
штву Ре пу бли ке на и шао је на раз у ме -
ва ње нај ве ћег де ла опо зи ци је, али је
иза звао вер бал ни ду ел ше фо ва пан че -
вач ких со ци ја ли ста и на пред ња ка –
Ни ко ле Дан гу би ћа и Жељ ка Су ше ца.

Дан гу бић је оп ту жио ло кал ну власт
да је до при не ла та квој си ту а ци ји јер
ни је спро ве ла јав но над ме та ње и пи -
тао за што је у ве ћи ни ло кал них са мо -
у пра ва ли ци та ци ја спро ве де на, а у
Пан че ву ни је. Су шец је од го вор ност
пре ба цио на Ми ни стар ство по љо при -
вре де и ње го ву Упра ву за по љо при -
вред но зе мљи ште, ко ји ни су да ли са -
гла сност. До дао је ка ко „мно ги по љо -
при вред ни ци ко ји су би ли у па сив ном
ста ту су го ди ну да на ни су до би ли од -
го вор на жал бу иа ко је за кон ски рок
за то 60 да на” и да због то га ли ци та -
ци ја ни је спро ве де на.

Иа ко Су шец ни је из но сио име на,
упу ће ни зна ју да се из ја ва о „мно гим
по љо при вред ни ци ма” ко ји су не за ко -
ни то ду го др жа ни у па сив ном ста ту су
за пра во од но си на ком па ни ју „Ал -

Градоначелник Панчева Саша Па-
влов и председник Скупштине града
Тигран Киш честитали су свим гра-
ђанима исламске вероисповести Ра-
мазански бајрам, са жељом да тај
празник проведу у миру, слози, толе-
ранцији и добром здрављу.

Бајрам је тродневни празник сла-
вља и весеља, а почиње одмах након
завршетка рамазана, односно месеца

поста, током којег се муслимани уз-
државају од јела, пића и злих мисли
и дела. Ове године Бајрам је просла-
вљен од 5. до 7. јула. Овај празник
верници један другоме честитају из-
говарајући: „Бајрам шериф мубарек
олсун”, што у слободном преводу са
арапског језика значи: „Нека је че-
стит и благословен Бајрам”.

Д. В.

ЧЕСТИТКА ЗА РАМАЗАНСКИ БАЈРАМ

Крај поста



Окон ча на обу ка 
за ин те ре со ва них за
услу ге у ор ган ској
про из вод њи

По ла зни ци ше сто днев не обу ке
„Раз вој стар тап ком па ни ја у
обла сти услу га у ор ган ској по -
љо при вре ди”, спро ве де не кра -
јем про шлог ме се ца, до би ли су
у че твр так, 30. ју на, цер ти фи -
ка те у Ре ги о нал ној при вред ној
ко мо ри Пан че во. Ко мо ра је те
тре нин ге ор га ни зо ва ла у са рад -
њи с На ци о нал ном асо ци ја ци -
јом за раз вој ор ган ске по љо -
при вре де „Serbia organica”, а
под по кро ви тељ ством ГИЗ-а,
Не мач ке вла ди не ор га ни за ци је
за ме ђу на род ну са рад њу.

Ме ђу по ла зни ци ма је би ло
љу ди раз ли чи тих про фе си ја и
обра зо ва ња, али са за јед нич -
ким опре де ље њем да уна пре -
де сво је тре нут не по сло ве или
за поч ну но ве у вр ло ши ро кој
обла сти услу га по ве за них с
про из вод њом здра ве хра не.

Ти ја на Се ку лић, је дан од
тре не ра, на гла си ла је да је
глав ни циљ обу ке био да по ла -
зни ци до ђу до сво јих иде ја о
то ме чи ме би тре ба ло да се ба -
ве у обла сти по сре до ва ња из -
ме ђу про из во ђа ча ор ган ске
хра не и ку па ца.

– ГИЗ је уви део да то не до -
ста је, а услу ге се мо гу од но си -
ти на област ту ри зма, пре ра де
или ди стри бу ци је про из во да.
Учи ли смо ко ли ко дру штве не
мре же и ме ди ји мо гу да нам
по мог ну, јер ово тр жи ште ни је
са мо ло кал но. Осим то га, куп -
ци ор ган ских про из во да су
нај че шће мла ђе ге не ра ци је
ко је су све сне по тре бе за здра -
вим на чи ном жи во та, а они су
нај че шће на ин тер не ту, па смо
се за то упо зна ва ли с на чи ном
пра вље ња соп стве ног сај та и
про мо ци је ор ган ске хра не –
из ја ви ла је Се ку ли ће ва.

Ма ри ја Ста ни шић, се кре тар
Од бо ра за по љо при вре ду и
пре храм бе ну ин ду стри ју РПК

Пан че во, ре кла је ка ко је нај ве -
ћи број ор ган ских про из во ђа ча
на ју гу Ср би је, док их у Вој во -
ди ни има вр ло ма ло. Оце ни ла
је да би ја ча ње пре ра ђи вач ког
сек то ра и пла сма на ове вр сте
хра не до ве ло до по ве ћа ња при -
мар не про из вод ње у тој обла -
сти, а по сле дич но и све сти гра -
ђа на да је нео п ход но хра ни ти
се здра ви је. Ста ни ши ће ва је
до да ла ка ко би тре ба ло да др -
жа ва по мог не раз вој ор ган ске
по љо при вре де. 

Уче сни ца ра ди о ни це би ла је
и Ви о ле та Миц ков ски Сте фа -
но вић, док тор тех но ло шких
на у ка, за по сле на у Са ве то дав -
ној слу жби Ин сти ту та „Та -
миш”. Она је на ве ла да ће ве -

шти не ко је је сте кла упо тре би -
ти у бу ду ћем ра ду с по љо при -
вред ним га здин стви ма ка ко
би им по мо гла да схва те по -
тре бу тр жи шта за ор ган ским
про из во ди ма, за поч ну соп -
стве ни би знис те вр сте и пла -
си ра ју ро бу.

Дра ган Фи шћаг про из во ди
рен и по вр ће, а има на ме ру да
за не ко ли ко го ди на то исто ра -
ди на ор ган ски на чин. Он, ме -
ђу тим, на ме ра ва да по ред то га
отво ри пред у зе ће ко је би се
ба ви ло на бав ком ре про ма те -
ри ја ла за ор ган ску про из вод -
њу и пла сма ном про из во да,
јер оце њу је ка ко то не до ста је
по љо при вред ни ци ма.

Ор га ни за то ри тре нин га сма -
тра ју да Ср би ја има до бру бу -
дућ ност у овој гра ни агра ра, као
и да на стра ном тр жи шту знат -
но ра сте по тре ба за здра вом
хра ном. Про блем је што Ср би ја
тре нут но ни је за ни мљи ва
стран ци ма, јер они тра же ве ли -
ке ко ли чи не те ро бе, а ка па ци -
те ти на ше ор ган ске про из вод ње
тре нут но су при лич но ма ли.

АК ТИВ НО СТИ ПРИ ВРЕД НЕ КО МО РЕ

Нај ва жни је су иде је
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Радмила Хераковић, мастер инжењер за шти те животне средине у пољопривреди

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Град ће ски ну ти 
усе ве с бес прав но 
за у зе тих њи ва

Удру же ња 
по љо при вред ни ка 
по др жа ла ова кву 
од лу ку

Град ска власт је од лу чи ла да
кре не у об ра чун са узур па то ри -
ма др жав ног по љо при вред ног
зе мљи шта, а ди рек тан по вод је
ак ту ел на си ту а ци ја на ста ла због
не спро ве де ног по ступ ка ли ци та -
ци је за про из вод ну 2015/2016.
го ди ну. На пред лог град ске из -
вр шне вла сти, Скуп шти на
Пан че ва је на по след њој сед ни -
ци, у по не де љак, 4. ју ла, до не ла
Од лу ку о ски да њу усе ва са по -
љо при вред ног зе мљи шта у др -
жав ној сво ји ни на те ри то ри ји
Пан че ва, ко ја је већ сту пи ла на
сна гу.

Тај акт про пи су је ме ре обез -
бе ђе ња на пла те на кна де за ко -
ри шће ње др жав них ора ни ца
без прав ног осно ва та ко што ће
Град ор га ни зо ва ти ски да ње ле -
ти не са узур пи ра них по вр ши на
да би у крај њој ли ни ји ње ном
про да јом обе ште тио др жа ву и
спре чио не за ко ни те ко ри сни ке
зе мљи шта да се бо га те.

Тим по слом ба ви ће се рад на
гру па са чи ње на од пред став -
ни ка Ве ћа, По љо чу вар ске слу -
жбе и Се кре та ри ја та за по љо -
при вре ду, на осно ву за пи сни -
ка с те ре на ко ји ће уз аси стен -
ци ју по љо чу ва ра са чи ни ти по -
љо при вред ни ин спек тор.

Зо ри ца Ре пац, ре сор на чла -
ни ца Ве ћа, из ја ви ла је да је на -
кон пре по ру ке Вла де Ср би је
ви ше од 5.000 хек та ра на те -
ри то ри ји Пан че ва по де ље но
ме ђу по љо при вред ни ци ма без
ли ци та ци је и на не ки на чин
ле га ли зо ва но кроз скла па ње
спо ра зу ма о ван суд ском по -
рав на њу, а до бар део за у зе тих
по вр ши на је и пла ћен по це ни
од 191 евра по хек та ру.

Она про це њу је да је не што
ви ше од 3.000 хек та ра узур пи -
ра но, јер они ко ји су об ра ди ли
ту зе мљу ни су се при ја ви ли
ни ти пла ти ли.

– Хо ће мо да и то ста ви мо у
ле гал не то ко ве. По зи ва ли смо
узур па то ре да се при ја ве и

ВЛАСТ ОД ЛУ ЧИ ЛА ДА КА ЗНИ УЗУР ПА ТО РЕ

ПЛА ТИ, ИЛИ ОДЕ ЛЕ ТИ НА

Удру же ње по љо при вред ни -
ка „Но во се љан ски па о ри” ће
ово го ди шњу „Трак то ри ја ду”
одр жа ти 17. ју ла на ва ша ри -
шту у Ба нат ском Но вом Се -
лу. Ма ни фе ста ци ја по чи ње у
9.30 на сту пом фол клор них
ан сам ба ла, а пре ма уста ље -
ном оби ча ју би ће са ста вље на
од из ло жби ме ха ни за ци је и
се мен ске ро бе, ко ри сних
струч них пре да ва ња, ига ра и
ку ли нар ства.

Пла ни ра ни су раз го во ри о
ак ту ел ним про бле ми ма у
агра ру у ко ји ма ће уче ство ва -
ти струч ња ци По љо при вред -
ног фа кул те та у Но вом Са ду
и Ин сти ту та „Та миш ”. Про -
из во ђа чи ма ће се пред ста ви -
ти укуп но 25 из ла га ча. У
обла сти про из вод ње и про да -
је ме ха ни за ци је би ће при сут -
ни „Агро вој во ди на”, „Agro-
globe New Holland”, RTI,
„Agrostadt Deutz Fahr Srbija”
и дру ги. Се мен ску ро бу ће
пред ста ви ти по зна ти про из -
во ђа чи „Syngenta”, „НС се -
ме”, „LG seeds”, „Agrimax”,
BASF и „АС хи бри ди”. Сво је
про из во де пред ста ви ће и не -
ко ли ко про из во ђа ча уља, ма -
зи ва и ре зер вних де ло ва за
ме ха ни за ци ју, а би ће при сут -
ни и пред став ни ци по је ди -
них по слов них ба на ка.

Би ће одр жа но и не ко ли ко
так ми че ња, од че га ће нај -
мла ђи ма би ти на ме ње ни тр -
ка у џа ко ви ма и пре вр та ња
пред ње трак тор ске гу ме. Од -
ра сли ће мо ћи да се при ја ве
за уче шће у ди сци пли на ма
над вла че ње трак то ра, пре вр -
та ње зад ње гу ме и по ли гон -
ска во жња трак то ра с при ко -
ли цом. За ин те ре со ва ни се
мо гу ја ви ти Со ри ну Ар де ља -
ну на број 069/16-16-717.

„Трак то ри ја ду” су по др жа -
ли Ми ни стар ство по љо при -
вре де, Се кре та ри јат за по љо -
при вре ду, во до при вре ду и
шу мар ство Вој во ди не, Град
Пан че во, те фир ме „Слимс”,
„Ба нат ско зр но”, ЗЗ „Ми ле -
ни јум”, „Агро Ђор ђе”, „Авив
аграр” и „Но во се љан ка”.

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА „ТРАК ТО РИ ЈА ДУ”

Ко ри сно дру же ње

Ви ли на ко си ца је па ра зит на
цвет ни ца ко ја па ра зи ти ра на
ве ли ком бро ју га је них и ко -
ров ских биљ них вр ста. Ње но
штет но де ло ва ње на га је не
биљ ке огле да се кроз мор фо -
ло шке, ана том ске и фи зи о -
ло шке про ме не ко је на ста ју
на тим вр ста ма. Пре ци зни је,
до ла зи до сла бље ња ви тал но -
сти на пад ну тих усе ва, а ти ме
и њи хо ве про дук тив но сти.
Уко ли ко су ду же из ло же не
деј ству ви ли не ко си це, га је не
биљ ке се осу ше и про па да ју.

Ова па ра зит ска биљ ка је
рас про стра ње на на це лој те -
ри то ри ји Ср би је и мо же се
на ћи на свим по љо при вред -
ним и не по љо при вред ним

по вр ши на ма. Нај зна чај ни је
ште те ви ли на ко си ца при чи -
ња ва лу цер ки, ше ћер ној ре -
пи, кром пи ру и дру гом по вр -
ћу, а у по след ње вре ме се уо -
ча ва и на њи ва ма под сун цо -
кре том и ку ку ру зом.

Су зби ја ње ове па ра зит ске
цвет ни це се нај лак ше мо же
оба ви ти на не по љо при вред -
ним по вр ши на ма, као што су
око ли на пу те ва и кра је ви
пар це ла. Ме то де су ме ха -
нич ко укла ња ње, од но сно
ко ше ње и спа љи ва ње, те при -
ме на не се лек тив них хер би -
ци да. Пре по ру чу ју се пре па -
ра ти на ба зи ак тив них ма те -
ри ја гли фо са та, па ра ква та,
ди ква та и има за мок са.

Ви ли на ко си ца

Држава решила да узме шта јој припада

пла те тро стру ки нај ви ши из -
ли ци ти ра ни из нос у ју жном
Ба на ту, али смо скеп ти ци да
ће они то при хва ти ти, јер се
ра ди о вр ло ви со ким су ма ма.
Ако су иг но ри са ли це ну од 191
евра, још ма ње ће хте ти да
пла те ову. На кон то га ће мо, на
осно ву од лу ке рад не гру пе, да
ски не мо усе ве с тих по вр ши на.
То до са да ни је би ла прак са, па
смо хте ли да не дво сми сле но
по ка же мо од луч ност вла сти да
спре чи да ље зло у по тре бе – из -
ја ви ла је Зо ри ца Ре пац.

Ове пар це ле ће до ски да ња
усе ва чу ва ти по љо чу ва ри. Ком -
бај ни ће би ти ан га жо ва ни пре -
ко јав ног по зи ва, а ле ти на ће
би ти сме ште на у ре ги стро ва на
скла ди шта. Узур па то ри зе мље
мо гу пре у зе ти те усе ве ако до -
ка жу да су њи хо ви и да су пла -
ти ли на кна ду за бес прав но ко -
ри шће ње по љо при вред ног зе -
мљи шта, као и све тро шко ве
на ста ле због ски да ња усе ва и
њи хо вог скла ди ште ња.

У су прот ном ће ле ти на би ти
про да та по тр жи шним усло ви -
ма, а но вац ће на кон од бит ка
свих тро шко ва би ти рас по ре -
ђен, у скла ду са за ко ном, у ре -
пу блич ки, по кра јин ски и
град ски бу џет.

Зо ри ца Ре пац на во ди да је
не мо рал но да се не ки љу ди
бо га те на та кав на чин, док
дру ги уред но из ми ру ју сво је
оба ве зе за ко ри шће ње др жав -
них њи ва. До да ла је ка ко
оче ку је са рад њу ме сних за -
јед ни ца и удру же ња по љо -
при вред ни ка ра ди утвр ђи ва -
ња иден ти те та узур па то ра.
На гла си ла је да ће про тив та -
квих ра та ра би ти под но ше не
кри вич не при ја ве, а они ко ји
бу ду от кри ве ни, до би ће па -
си ван ста тус.

Со рин Ар де љан, пред сед -
ник удру же ња „Но во се љан ски
па о ри”, из ја вио је ка ко по др -
жа ва ову од лу ку за то што има
оних ко ји два де сет го ди на ко -
ри сте ове ора ни це а да ни су
пла ти ли ни ди на ра. Он је
ипак оце нио да је ова ме ра до -
не та са за ка шње њем, јер је на -
кон ме ђу соб них до го во ра по -
љо при вред ни ка и њи хо вих
удру же ња с Град ском упра вом
о рас по де ли др жав не зе мље
све па ло у во ду.

– По сле то га се де сио фи ја -
ско, јер је сва ко орао где је
хтео, за тим су до шли и из дру -
гих се ла и на стао је „Ди вљи за -
пад”. Не ве ру јем да ће по чи -
ни о ци би ти про на ђе ни, јер је

те шко ући им у траг – оце нио
је Ар де љан.

Мар ко Бој тар, пред сед ник
„До ло вач ких па о ра”, из ја вио
је да би ова кву од лу ку и сам
пред ло жио.

– Ни ко ни је луд да пла ти за -
куп ако то не ки не ће да учи не.
Ка ква ће би ти он да мо ти ва ци ја
љу ди да уче ству ју на сле де ћој ли -
ци та ци ји кад зна ју да су они ко ји
ни су пла ти ли ко ри шће ње зе мље
бо ље про шли? – ре као је Бој тар.

До дао је ка ко зна да ни је
сва зе мља у До ло ву пла ће на.

Око 1.200 хек та ра у том ата ру
по де ље но је на рав не ча сти
из ме ђу „До ло вач ких па о ра” и
„Пан че вач ких ра та ра”, та ко
што је ше зде се так чла но ва пр -
вог удру же ња узе ло 600 хек та -
ра, а пре о ста лих 600 хек та ра
раз де ли ло је шест или се дам
чла но ва дру гог удру же ња.
Бој тар твр ди да су сви чла но -
ви „До ло вач ких па о ра” пла ти -
ли за куп, док је око 380 хек та -
ра зе мље ко ја је при па ла
„Пан че вач ким ра та ри ма”
оста ло не пла ће но.

Јо ван Не го ван, пред сед ник
тог удру же ња, ни је имао ко -
мен тар. Ре као је да не ко ри сти
др жав ну зе мљу, ни ти је уче -
ство вао у ње ној рас по де ли.

Од мандатара будуће владе
Србије удружење „Панчевач-
ки ратари” и Аграрни форум
Панчево затражили су да бу-
дућа републичка извршна
власт почне да води другачи-
ју пољопривредну политику
од садашње и да уважи егзи-
стенцијалне и развојне инте-
ресе пре свега домаћих при-
марних произвођача.

Те две организације затра-
жиле су да власт „престане с
непромишљеним и погубним
подилажењем страним тако-
званим стратешким партне-
рима” и окрене се нашим по-
љопривредницима и струч-
њацима. Оцењено је да би

потпуно окретање странцима
„раскомадало” српску пољо-
привреду, нарочито у случају
да им се дозволи куповина
земље.

Констатовано је како „још
увек није касно да мандатар
прекине досадашњу антиа-
грарну политику”, која је про-
извела бројне лоше последи-
це, а произвођаче држи у
сталном страху за опстанак. 

Аграрни форум Панчево и
„Панчевачки ратари” закљу-
чују да би у супротном било
корисније одмах расписати
нове изборе како би се дошло
до тражених промена пре ула-
ска Србије у Европску унију.

ЗАХТЕВ ПАНЧЕВАЧКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Нова влада – нова 
политика 
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Únik z chudoby

Osídlili spustnutú krajinu

Slováci vo Vojlovici tvoria
kompaktnú, homogénnu
etnickú skupinu

Kolonizácia Vojvodiny Slovákmi z úze-
mia dnešného Slovenska (alebo Hornej
zeme, ako radi hovoria v Slovenskej re-
publike) sa začala už v prvej polovici 18.
storočia. Prví osídlenci sa prisťahovali z
okolia Tatier a usadili sa najprv v Báčke:
v roku 1720 v Bajši, v roku 1740 v Báč-
skom Petrovci a roku 1742 v Bezdane. 

Jedným z kľúčových dôvodov na pre-
sídlenie bolo podľa názoru historikov
prenasledovanie protestantov na území
Hornej zeme. Okrem toho pre habsburs-
kú monarchiu malo rozhodujúci význam
osídlenie spustnutého Banátu a Báčky,
kde je zaznamenaná vysoká miera mor-
tality z dôvodu častých vojen, tureckých
vpádov, nepriaznivého miazmatického
podnebia a ničivých záplav. V Báčke na-
príklad v roku 1720 žilo 30 888 obyvate-
ľov, teda tri až päť osôb na 1 km2. V Ba-
náte v roku 1717 po vyhnaní tureckých
dobyvateľov bola situácia ešte horšia: iba
dvaja až traja obyvatelia na 1 km2.
Udržalo sa len 65 sídel, kým až 135 bolo
opustených. Bečkerek ako vtedajšie naj-
väčšie sídlo tvorilo iba 100 domov. 

Usilovní, a so skromnými
potrebami
Slováci sa z tohto hľadiska zdali veľmi
žiaducimi kolonistami: snaživí, znášanli-
ví, mierumilovní, nábožensky tolerantní,
disciplinovaní, s vysokou mierou natali-
ty a ľahkou naturalizáciou na rôznoro-
dých terénoch. Aj rakúske aj uhorské
úrady žíznili predovšetkým po vojakoch
a poriadnych daňových poplatníkoch vo
Vojvodine. Keďže Slováci boli usilovní,
so skromnými potrebami jedla, skôr vý-
robcovia než spotrebitelia, mohli ekono-

koncom siedmeho desaťročia predminu-
lého storočia presťahovali bližšie k Du-
naju, do dediny Marienfeld (približne 3
km juhozápadne od Starčeva). Menší
počet slovenských rodín tam prišiel z
Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Hlo-
žian, Báčskeho Petrovca, Pivnice a Lali-
te, ako aj priamo zo Slovenska. V dedine
s dvomi školami žilo 560 Slovákov a 500
Nemcov. Pre časté záplavy sa tieto dve
spoločenstvá ani tu dlho nezdržali. 

Medzi rokmi 1881 až 1883 sa obyvate-
lia Marienfeldu presunuli do vyšších po-
lôh, nachádzajúcich sa v blízkosti klášto-
ra Vojlovica. Územie vedľa kláštorného
lesa bolo na príkaz torontálskeho veľké-
ho župana Jozefa Hertelendyho odstú-
pené nemeckým, slovenským a maďar-
ským kolonistom (prišlým z Bukoviny,
Rumunsko). Na jeho počesť sídlo získalo
meno Hertelendyfalva. Keďže od Rakús-
ko-Uhorska dostali pôdu, prví Vojlovi-
čania sa zaoberali poľnohospodárstvom
(roľníctvom, zeleninárstvom, vinohrad-
níctvom, chovom oviec, chovom ošípa-
ných a pod.), klčovaním okolitých lesov,
kopaním kanálov a budovaním hradieb
na Dunaji. Jednotliví historici tvrdia, že
existujú dôkazy o tom, že Slováci žili v
Pančeve omnoho skôr než prišli do Ma-
rienfeldu z Hajdušice. 

Od príchodu Slovákov na územie
Pančeva sa ich počet nepretržite  zvyšo-
val, pričom svoje maximum dosiahol v
siedmom desaťročí minulého storočia, v
ktorom sa podľa výsledkov sčítania z ro-
ku 1961 stotožnilo so slovenskou národ-
nosťou 2 075 občanov. Odvtedy sa slo-
venská komunita z dôvodu negatívneho
prirodzeného prírastku, ekonomickej
migrácie a zrýchlenej asimilácie ustavič-
ne zmenšuje. Podľa sčítania z roku 2011
v Pančeve žije 1 411 Slovákov. Najväčší
počet z nich (1 275) žije v meste Panče-
vo. Z celkového počtu žije 755 Slovákov
vo Vojlovici, kde ešte vždy tvoria koľko-
toľko kompaktnú, homogénnu etnickú
skupinu, zatiaľ čo sú inde roztrúsení v
početných sídliskách. 

Ivan Zafirović

O PRÍCHODE SLOVÁKOV DO TÝCHTO OBLASTÍ

Z BIELYCH KARPÁT NA BANÁTSKU ROVINU

micky oživiť slabo obývané južné časti
Uhorska, zásobovať veľké vojenské kon-
tingenty a ekonomicky podporovať časté,
dlhotrvajúce vojny monarchie. Slovákov
na Dolnú zem okrem sľúbenej slobody
(protestantského, luteránskeho) viero-
vyznania lákali aj zadarmo získateľné
pôdne komplexy, ktoré cisársky úrad
udeľoval prisťahovalcom. Na vtedajšom
skalnatom Slovensku sa ťažko žilo. 

Hoci Rakúsko bolo katolíckou kraji-
nou (v 16. a 17. storočí dokonca jedným
z pilierov Svätej rímskej ríše nemeckého
národa, zástancom oživenia katolíckeho
univerzalizmu a najrozčúlenejším od-
porcom reformácie), podporovalo neka-
tolíkov, zvlášť protestantov, proti rímsko-
katolíkom v Uhorsku, snažiac sa pro-
stredníctvom náboženských nezhôd
predísť nadmernému zosilneniu Uhrov v
monarchii. Habsburgovci súčasne dbali
aj na to, aby si rímskokatolíci udržali do-
minantnú väčšinu v Uhorsku, kde vedľa
seba mali menšie, nábožensky tolerantné
religiózne spoločenstvá, ktoré postupne
ľahko privedú k Únii. Vzhľadom na to, že
Uhorsko malo vždy v bezprostrednom

susedstve bojovnú, dobyvačne naladenú
Osmanskú ríšu, bolo potrebné zabrániť
každému podnecovaniu náboženských
konliktov a hlbším rozporom.  

Okrem náboženského pluralizmu bola
vo Vojvodine podnecovaná aj etnická
rôznorodosť a heterogénnosť, s cieľom
výrazného zníženia možnosti združova-
nia nespokojných kolonistov proti mo-
narchii. 

Z Hajdušice, cez Marienfeld, 
do Vojlovice
Podľa údajov matičných kníh slovenské-
ho evanjelického a. v. cirkevného zboru
vo Vojlovici boli predkami pančevských
Slovákov napospol kolonisti, ktorí prišli
na územie južného Banátu začiatkom 19.
storočia z územia dnešného západného a
severozápadného Slovenska, z obcí Seni-
ca, Vrbovce a Myjava.

Oni sa najprv prisťahovali spolu s
Nemcami do dediny Hajdušica. Pre
uskutočnené zmeny na území Vojenskej
hranice a ťažké životné podmienky (mo-
čaristá oblasť, vysoká hladina podzem-
ných vôd, nedostatok kvalitnej pitnej vo-
dy a iné) sa nemecké a slovenské rodiny

Na skutočnosť, že je slobodná tvorba generickou,
vnútornou, neukojiteľnou potrebou človeka vyjadriť
sa dobre poukazuje takmer neznáme maliarstvo
našej niekdajšej spoluobčianky Evy Petríkovej (1939
– 2004). Aj keď sa, podobne ako niekoľko iných
Sloveniek vo Vojlovici, remeselnícky zaoberala vý-
robou i predajom rezancov a podobných cestovín,
ako mladá matka a domáca si našla čas venovať sa

aj maľovaniu. Zostane tajomstvom, prečo jej tvorba
trvala iba tri roky (1972 – 1975). V priebehu toho
krátkeho obdobia pokúsila sa, podobne ako aj známi
naivní maliari z Kovačice, olejom na plátne znázor-
niť rôznorodé slovenské obyčaje a malebné pohľady
i kroje: autentický vojlovický tanec tapantoše, via-
nočnú obyčaj Betlehem, nedeľňajší odchod do kos-
tola, pranie odevu na Dunaji, tanec v známej

Kolárikovej krčme, rozhovor žien pred domom, staré
svadobné obyčaje a rituály, vinohrady, polia, zaľú-
bené páry a pod. Ako hovoria jej deti, Eva maľovala
z čistej lásky, pre svojich najbližších. Svoje dielo ne-
považovala za dôležité a snažila sa zostať anonym-
nou, hoci mala podporu zo strany manžela Jána,
ktorý taktiež mal široký okruh záujmov (hudobník,
kantor, novinár a básnik). Ivan Zafirović

NEUKOJITEĽNÁ TÚŽBA PO TVORBE A KRÁSE



notámi. Naša inteligencia musí
byt' vyškolená, naši obchodníci a
remeselníci musia byt' dobre pri-
pravení, náš pol'nohospodár
musí dobre obrábat' pôdu. Ked'
si nás  kvôli našej realite a zrelosti
budú vážit', niet tej sily, ktorá by
nás prekonala a zničila.“

Činnost' Matice slovenskej pred-
sa nebola nepretržitá. Aktívne pra-
covala v období rokov 1932-1941 a
po vojne v rokoch 1945-1948.

V poslednom desat'ročí mi-
nulého storočia, ked' sme čelili
nacionalistickým tlakom, došlo
k obnoveniu práce Matice slo-
venskej v Juhoslávii v auguste v
roku 1990 v Báčskom Petrovci.
Od tej doby sa začína nová éra
Matičnej činnosti, ako nepoli-
tickej, celonárodnej inštitúcie
Slovákov vo vtedajšej Juhoslá-
vii, ktorá mala kl'účovú úlohu v
boji za prežitie Slovákov na

tomto území, kde žijú už viac
ako 270 rokov.

Miestny odbor Matice sloven-
skej Vojlovica – Pančevo obno-
vil svoju činnost' v roku 1995, a
stal sa jedným z tridsiatich
miestných odborov, kol'ko ich
teraz počíta Matica slovenská v
Srbsku.

Aj napriek tomu, že sa Matica
slovenská najviac zaoberala otáz-
kami týkajúcimi sa školy a

ochrany jazyka a písma, čelíme
tomu, že kvôli menšiemu počtu
detí, alebo l'ahostajnosti rodičov,
nielen zo zmiešaných manžel-
stiev, v Základnej škole Bratstvo
a jednota od tohto roku niet vý-
učby slovenského jazyka. Matica
slovenská v Pančeve, SKOS Det-
van a Slovenská evanjelická a.v.
cirkev vo Vojlovici, v spolupráci s
Národnostnou radou, vykonali
akciu uvádzania výučby sloven-
ského jazyka od jesene v rámci
jednej z odbočiek. Rodičia a žiaci
sú oboznámení s významom
učenia sa materinského sloven-
ského jazyka, ktorý nie je žiad-
ným opt'ažením ani strašidlom
pre deti, ale viacnásobná výhoda.

Ako jedným zo zakladatel'ov
redakcie na slovenskom jazyku na
TV Pančevo v roku 1999, a polho-
dinovej relácie Dobrý deň,
MOMS aj nad'alej pomáha, aby
ten program aj dnes trval, napriek
tomu, že je televízia privatizovaná.

Počiatkom roku 2008 MOMS
dostal na použitie miestnosti
starej zdravotnej stanice v zni-
čenom stave. Vd'aka rôzným
donáciám a sponzorom priestor
bol zariadený tak, že je vo
dvoch miestnostiach vystavená
stála expozícia zachránených
pokladov tradičných odevov,
krojov a objektov naších pred-

kov, ako aj knižnica s asi 1000
kníh na slovenskom jazyku.

Aby mladí zdolali slovenský
jazyk, Matica ich zapojila do di-
vadelných predstavení: Pozdrav
niekoho, hrané vo Vojlovici,
Pančeve, Starej Pazove (najlep-
šie predstavenie na festivale
3XĎ), Padine, Báčskej Palanke;
Ženské rozhovory Duška Rado-
vića; Pani Margaréta a hudob-
no-scénske predstavenie Pla-
mienok o tradičných obyčajoch
na tomto území od jari až po zi-
mu (hrané aj na Slovensku). 

MOMS každý rok organizuje
podujatie na pamiatku prvej
predsedníčky vojlovickej Mati-
ce a prvej redaktorky televíznej
relácie po slovensky Terézie Ne-
deljovovej Hraškovej.

Organizujúc výstavy, literárne
večierky, posielajúc žiakov na
rekreačnú výučbu na Slovensko,
učinkujúc na rôzných manifes-
táciách v krajine a zahraničí,
MOMS nadviazal spoluprácu s
mnohými spolkami a ustanoviz-
niami (napríklad s Galériou in-
sitného umenia Babka z Kovači-
ce a svetoznámym festivalom
BIB v Bratislave) a rozhodujúco
prispel nadviazaniu partnerstva
medzi Pančevom a slovenským
mestom Michalovce.

Michal Marko

Piatok 8. júla 2016

pancevac@pancevac-online.rs

II

Aktívne pracovala v ob-
dobí rokov 1932–1941
a po vojne v rokoch
1945–1948

Miestny odbor obnovil
činnost' v roku 1995

Matice slovanských národov
boli založené prevažne počas
XIX storočia; Matica srbská –
1826, Matica česká – 1831, Ma-
tica ilýrska, neskoršie chorváts-
ka – 1842, Matica moravská –
1849.... Matica slovenská je za-
ložená 4. augusta v roku 1863.

Na valnom zhromaždení pri
príležitosti Slovenských národ-
ných slávností v Báčskom Pe-
trovci v auguste v roku 1932 voj-
vodinskí Slováci založili samo-
statnú Maticu slovenskú v Juho-
slávii so sídliskom v Báčskom
Petrovci. Za prvého predsedu
bol zvolený Dr. Janko Bulík,
právnik z Kovačice.

Aj dnes sú aktuálne reči, ktoré
on pri tej príležitosti vyslovil:
„Často sa pýtame, či prežijeme.
Prežijeme, ak budeme pracovat',
ak sa povznesieme na úroveň
najkultúrnejších národov. My
nemôžeme vplývat' počtom, ale
môžeme našimi dobrými hod-

Prvé divadelné 
predstavenie bolo
odohrané v krčme

Niekol’ko aktívnych
odbočiek vo viacerých
vekových kategóriách

S príchodom na toto územie
naši predkovia priniesli so se-
bou nie len nádej o lepšom ži-
vote, ale aj svoju materinskú
reč, vieru, obyčaje, tance a pies-
ne. Najprv pre nich bolo nevyh-
nutné zabezpečit’ si hmotný
podklad a existenciu, hned’ ako
sa im to podarilo, začali sa ak-
tívne venovat’ kultúrnemu ži-
votu. Folklórne a divadelné vý-
stupy nacvičovali vo svojich do-
mácnostiach, v škole a v hasič-
skom dome. Prvé divadelné
predstavenie Hrob lásky odo-
hrali v roku 1921 v slovenskej
Ferovej krčme. Prvý kultúrny
spolok založili v roku 1936, ale
jeho prácu prerušila druhá sve-
tová vojna. Spolok bol obnove-
ný v roku 1949, ale štát po nie-
kol’kých rokoch schválil zákon
o zakladaní kultúrnych centier,
pod ktorého záštitou museli
pracovat’ všetky etnické komu-
nity. Konečne v roku 1975 sú zí-
skané podmienky založit’ jed-
notného kultúrneho a umelec-
kého spolku Slovakov v Panče-
ve, a tak je 23. marca založený
Slovenský kultúrno-osvetový
spolok Detvan.

Prečo Detvan? Detvan je me-
no najkrajšieho slovenského li-
terárneho diela Anreja Sládko-
viča, najznámejšieho slovenské-

ho básnika v dobe romantizmu,
ked’ aj prišlo k prebúdzaniu ná-
rodnostného vedomia všetkých
národov.

Kultúrna identita sa dnes
charakteristicky manifestuje cez
etnokultúrne tradície, zvlášt’
kalendárne a rodinne obyčaje a
aktivíty kultúrno-osvetových
spolkov.

Aktivity v rámci spolku, ako
aj vedenie spolku, sú výlučne
amatérske, motivované nadše-
ním l’udí zachovat’ národnost-
nú identitu. Pančevskí Slováci
svoju náklonnost’ k Detvanu
nemanifestovali len kultúrnou,
ale aj fyzickou prácou pri rekon-
štrukcii a zariadení miestností
spolku. Spolok svoje miestnosti
dostal v roku 1978. Budova bola
viackrát renovovaná, a svoj ko-
nečný vzhl’ad dostala v roku
2011, ked’ vo dvore budovy bol
urobený etnodom. Financova-
nie spolku bolo umožnené
uchádzaním sa o projekty, ktoré
zverejňuje Úrad pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí, Ústav pre
kultúru vojvodinských Slová-
kov, Národnostná rada sloven-
skej národnostnej menšiny, Au-
tonómna oblast’ Vojvodina a
Mesto Pančevo.

V rámci spolku je aktívnych
niekol’ko odbočiek vo viacerých
vekových kategóriách: folklór-
na, hudobno-spevácka, divadel-
ná, výšivkárska a technická.

Tanec ktorým sú známi Slo-
váci z Pančeva, neskromne ho-
voriac aj šírom sveta, sa volá Ta-
pantoše. Tapantoše sú výsledok
pestovania a kreatívneho vývi-
nu kultúrnych vzorov, ktoré
predkovia priniesli zo svojej

rodnej krajiny a obohatili ich
mnohými cudzími elementmi.
Predstavujú súhrn rôzných ty-
pov európskych zložitých tan-
cov, zvlášt’ s prvkami polky, čím
z etnochoreologického stano-
viska predstavujú dôležitý pr-
vok v dokumentácii folklórne-
ho repertoáru Slovákov v oblas-
ti Vojvodiny od začiatku 20.
storočia  až dodnes.

Detvan bol dvakrát ogranizá-
torom najväčšieho folklórneho
festivalu Slovákov z územia
Srbska Tancuj, tancuj (v roku
1981 a 2011), z ktorého každý
rok prinášajú niekol’ko od-
mien. Taktiež v roku 2000 orga-

nizoval prehliadku amatérskych
slovesnkých divadiel z tohto
územia.

Spolok v rámci svojích akti-
vít, okrem práce v odbočkách,
pestuje niekol’ko tradičných
udalostí. Kedysi to bol hrozno-
vý bál, jesenný bál alebo bál
krojov. Dnes sa usporadúvajú:
novoročný a dožinkový bál,
maškarný ples pre deti, vel’ko-
nočná veselica, sút’až vo varení,
rezancová zábava, divadelné
premiéry, literárne večierky. V
spolupráci s MOMS Vojlovica
organizuje program v rámci
manifestácie Dni Terézie Ne-
deljovovej Hraškovej, a je aj jed-

ným z organizátorov vojlovic-
kých Dožinkových slávností.
Vel’kú úlohu mali členovia Det-
vana aj pri zakladaní rozhlaso-
vej a televíznej relácie v sloven-
skom jazyku na RTV Pančevo,
ako aj pri poskytovaní pomoci
autorskému tímu Filozoickej
fakulty z Nitry pri písaní mono-
graie o Vojlovici.

Spolok prácu svojich odbo-
čiek prezentoval vo všetkých
osadách v Srbsku, kde žijú Slo-
váci, ako aj mimo hraníc našej
krajiny, v rôzných mestách na
Slovensku a v Česku, a členovia
spolku už trikrát navštívili
d’alekú Austráliu. Dvakrát

predstavovali Slovákov zo
Srbska na folklórnych  slávnos-
tiach v Detve, na Slovensku.
Okrem vystúpení na domácich
slovenských festivaloch, Detvan
často vystupuje ako host’ujúci
súbor na koncertoch, ktoré or-
ganizujú iné etnické komunity,
zvlášt’ v svojom prostredí. Je
pravidlom, aby sa spolok každý
rok predstavil na jednom festi-
vale na Slovensku.

Je zaujímavé napomenút’, že
spolupráca divadelnej odbočky
z Hubovy na Slovensku a Det-
vana trvá už 25 rokov.

V roku 1994 bola založená
najmladšia tanečná skupina
Perličky a vtedy začína vážnej-
šia práca s mladšími kategória-
mi vo všetkých odbočkách. Od-
vtedy sa dietky pravidelne zú-
častňujú na festivaloch Zlatá
brána v Kysáči, Rozspievané
klenoty v Kovačici a 3xĎ v Sta-
rej Pazove a na mnohopočet-
ných manifestáciách v Srbsku a
na Slovensku.

Budúcnost’ Detvana je v ru-
kách súčastnej mladej generá-
cie. Čas ukáže kol’ko si vážia
svojich predkov a aký prístup si
zvolia pri výchove svojich detí.
„Rod môj, ty l’úb si tvojho Det-
vana, v ňom je duša tvoja
zmal’ovaná.” (Andrej Sládkovič)

Mirko Beracka

MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU

HISTÓRIA A ČINNOSŤ STREŠNEJ ORGANIZÁCIE

O SLOVENSKOM KULTÚRNO-OSVETOVOM SPOLKU

DETVAN – VEĽKÁ OCHOTNÍCKÁ RODINA 

PESTOVANIE HUDBY VO VOJLOVICI

Už štyridsat’ rokov sa v SKOS-e Detvan stretajú nadšenci a pripravujú výstupy pri slovenských
l’udový piesňach. Ale aj pred založením spolku, dedinčania sa  stretávali na oslavách a svadbách

a tancovali pri piesni a zvuku l’udového orchestra, ktorý vo svojom zložení mal husle, klarinet, basu,

kontru a cimbal.

Cimbal vo Vojlovici zanikol po druhej svetovej vojne, uvol’nujúc miesto harmonike. Už niekol’ko

rokov sa na cimbale znovu hrá. Cez Detvan prešiel vel’ký počet hudobníkov amatérov, ktorí mali za

úlohu nacvičit’ sólistov, spevácke skupiny a sprevádzat’ folklórne skupiny. Sólisti, spevácke skupiny

a orchester pravidelne učinkujú na festivaloch slovenskej hudby a folklóru vo Vojvodine a často zís-

kavajú prvé miestá.

Pre členov Detvana je odchod na festivaly na Slovensko vel’mi inšpiratívny, lebo môžu ukázat’

bohatstvo a tradíciu, ktoré zdedili od svojich predkov a ktoré už dlhé roky úspešne zachovávajú a

pestujú v t’ažších podmienkach, ako sú na Slovensku.
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Бег од си ро ма штва

На се ли ли опу сте ле пре де ле

Сло ва ци у Вој ло ви ци чи не
ком пакт ну, хо мо ге ну 
ет нич ку гру пу

Ко ло ни за ци ја Сло ва ка у Вој во ди ну с
про сто ра да на шње Сло вач ке (или
Гор ње зе мље, ка ко во ле да ка жу у Ре -
пу бли ци Сло вач кој) по чи ње још у
пр вој по ло ви ни XVIII сто ле ћа. Пр ви
до се ље ни ци су при сти гли из око ли не
Та три и на ста ни ли се нај пре у Бач -
кој: 1720. го ди не у Бај ши, 1740. у
Бач ком Пе тров цу и 1742. у Без да ну.

Пре ма исто ри ча ри ма, је дан од
кључ них раз ло га за пре се ље ње био је
про га ња ње про те ста на та у Гор њој зе -
мљи. Осим то га, Хаб збур шкој мо нар -
хи ји је од пре суд не ва жно сти би ло да
на се ли ста нов ни штвом опу сте ле Ба -
нат и Бач ку, где је бе ле же на вр ло ви -
со ка сто па мор та ли те та због че стих
ра то ва, упа да Ту ра ка, не по вољ не ми -
ја зма тич ке кли ме и ра зор них по пла -
ва. У Бач кој је, на при мер, 1720. го -
ди не жи ве ло 30.888 ста нов ни ка, што
зна чи три до пет осо ба на 1 km2. У
Ба на ту је 1717. го ди не, по сле из го на
тур ских осва ја ча, си ту а ци ја би ла још
го ра: све га два до три ста нов ни ка на
1 km2. Оп ста ло је са мо 65 на се ља,
док је чак 135 би ло на пу ште но. Беч -
ке рек, као та да нај ве ће на се ље, чи -
ни ло је са мо 100 ку ћа.

Вред ни, а скром них по тре ба
Сло ва ци су се, у том по гле ду, чи ни ли
као вр ло по жељ ни ко ло ни сти: мар љи -
ви, тр пе љи ви, ми ро љу би ви, вер ски
то ле рант ни, ди сци пли но ва ни, с ви со -
ком сто пом на та ли те та и ла ком до -
ми ци ли за ци јом на ра зно род ним те -
ре ни ма. И ау стриј ске и угар ске вла -
сти су у Вој во ди ни ва пи ле, пре све га,
за вој ни ци ма и уред ним по ре ским об -
ве зни ци ма. По што су Сло ва ци би ли
вред ни, скром них по тре ба за хра ном,

ћа, пре се ли ле бли же Ду на ву, у се ло
Ма ри јен фелд (на око 3 km ју го за -
пад но од Стар че ва). Ма њи број сло -
вач ких по ро ди ца је та мо при сти гао
из Ко ва чи це, Па ди не, Ста ре Па зо ве,
Гло жа на, Бач ког Пе тров ца, Пив ни це
и Ла ли ћа, као и ди рект но из Сло вач -
ке. У се лу, са две шко ле, жи ве ло је
560 Сло ва ка и 500 Не ма ца. Због че -
стих по пла ва две за јед ни це се ни ов -
де ни су ду го за др жа ле.

Из ме ђу 1881. и 1883. го ди не су
жи те љи Ма риј е нфел да пре шли на
ви ши те рен, бли зу ма на сти ра Вој ло -
ви ца. Про стор крај ма на стир ске шу -
ме је ука зом то рон тал ског ве ли ког
жу па на Јо же фа Хер те лен ди ја усту -
пљен не мач ким, сло вач ким и ма ђар -
ским ко ло ни сти ма (при сти глим из
Бу ко ви не, Ру му ни ја). У ње го ву част
је на се ље и до би ло име Хер те лен ди -
фал ва. По што су од Ау стро у гар ске
мо нар хи је до би ли зе мљу, пр ви Вој -
лов ча ни су се ба ви ли зе мљо рад њом
(ра тар ством, по вр тар ством, ви но гра -
дар ством, ов чар ством, сви њар ством
и сл.), кр че њем окол них шу ма, ко па -
њем ка на ла и из град њом бе де ма на
Ду на ву. По је ди ни исто ри ча ри твр де
да има до ка за да је Сло ва ка у Пан че -
ву би ло да ле ко пре њи хо вог до ла ска
у Ма ри јен фелд из Хај ду чи це.

Од до се ља ва ња Сло ва ка на пан че -
вач ку те ри то ри ју њи хов број се не -
пре ста но уве ћа вао, да би вр ху нац до -
сти гао у седмој де це ни ји про шлог
ве ка, ка да су се на по пи су 1961. го -
ди не 2.075 гра ђа на из ја сни ли као
Сло ва ци. Од та да се сло вач ка за јед -
ни ца, због не га тив ног при род ног
при ра шта ја, еко ном ске ми гра ци је и
убр за не аси ми ла ци је, не пре ста но
сма њу је. Пре ма по пи су из 2011. го -
ди не у Пан че ву има 1.411 Сло ва ка.
Нај ве ћи број њих, 1.275, жи ви у гра -
ду Пан че ву. Од то га, 755 Сло ва ка је у
Вој ло ви ци, где још увек чи не ко ли -
ко-то ли ко ком пакт ну, хо мо ге ну ет -
нич ку гру пу, док су дру где ра за су ти
по мно го број ним на се љи ма.

И. Зафировић

О ДО ЛА СКУ СЛО ВА КА НА ОВЕ ПРО СТО РЕ

СА БЕ ЛИХ КАР ПА ТА У БА НАТ СКУ РАВ НИ ЦУ

ви ше про из во ђа чи не го по тро ша чи,
мо гли су да еко ном ски ожи ве сла бо
на ста ње не ју жне де ло ве Угар ске, да
из др жа ва ју ве ли ке вој не кон тин ген те
и при вред но да под у пи ру че сте, ду го -
трај не ра то ве мо нар хи је. Сло ва ке је,
по ред обе ћа не сло бо де ис по ве да ња
(про те стант ске, лу те ран ске) ве ре, До -
ња зе мља при вла чи ла због бес плат не
зе мље ко ју је цар ска власт по кла ња ла
до се ље ни ци ма. У та да шњој кр ше ви тој
Сло вач кој се те шко жи ве ло.

Иа ко је Ау стри ја би ла ка то лич ка зе -
мља (у XVI и XVII ве ку, чак, је дан од
сто же ра Све тог рим ског цар ства, за го -
вор ник ожи вља ва ња ка то лич ког уни -
вер за ли зма и нај љу ћи про тив ник ре -
фор ма ци је), она је по др жа ва ла не ка -
то ли ке, по себ но про те стан те про тив
ри мо ка то ли ка у Угар ској, на сто је ћи да
вер ским не сла га њи ма спре чи пре те -
ра но ја ча ње Уга ра у мо нар хи ји. Исто -
вре ме но су Хаб збур гов ци во ди ли ра -
чу на да ри мо ка то ли ци за др же до ми -
нант ну ве ћи ну у Угар ској, где би по ред
се бе има ли ма ње, вер ски то ле рант не
ре ли гиј ске за јед ни це ко је ће ла ко, по -
сте пе но при ве сти Уни ји. Бу ду ћи да је
Угар ска у не по сред ном су сед ству има -

ла увек ра то бор но, осва јач ки рас по ло -
же но Осман лиј ско цар ство, тре ба ло је
спре чи ти сва ко рас пи ри ва ње вер ских
су ко ба и ду бље по де ле.

По ред вер ског плу ра ли зма, под -
сти ца на је и ет нич ка ра зно ли кост и
хе те ро ге ност у Вој во ди ни, да би се
знат но ума њи ла мо гућ ност удру жи -
ва ња не за до вољ них ко ло ни ста про -
тив мо нар хи је.

Од Хај ду чи це, пре ко 
Ма ри јен фел да, до Вој ло ви це
Пре ма ма тич ним књи га ма Сло вач ке
еван ге лич ке АВ цр кве не оп шти не у
Вој ло ви ци, пан че вач ки Сло ва ци во де,
углав ном, по ре кло од ко ло ни ста ко ји
су у ју жни Ба нат до шли по чет ком XIX
ве ка с под руч ја да на шње за пад не и се -
ве ро за пад не Сло вач ке, места: Се њи -
ца, Вр бов це и Ми ја ва.

Они су се ис пр ва на се ли ли, за јед но
с Нем ци ма, у се лу Хај ду чи ци. Због
про ме не Вој не гра ни це и те шких
усло ва жи во та (мо чвар но под руч је,
ви со ке под зем не во де, не до ста так
ква ли тет не пи ја ће во де и др.) не мач -
ке и сло вач ке по ро ди це су се, кра јем
сед ме де це ни је прет про шлог сто ле -

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku 

на словачком језику / v slovenskom jazyku

НЕУТАЖИВА ЖЕЉА ЗА СТВАРАЊЕМ И ЛЕПОТОМ

„Ђетван” – 
велика породица
ентузијаста
» страна IV

Најмлађи доктор
словакистике у
Србији
» страна V

У служби 
очувања 
идентитета
» страна V 

Глумица срцем
и душом
» страна VI

Да је слободно стваралаштво генеричка, уну-

трашња, неутажива потреба човека да се иска-

же, добро нам показује скоро непознато

сликарство наше некадашње суграђанке Еве

Петрик (1939–2004). Иако се, попут неколико

других Словакиња у Војловица, занатски бави-

ла производњом и продајом резанаца и слич-

них тестенина, нашла је времена, као млада

мајка и домаћица, да се посвети и сликању.

Остаће тајна зашто је њено стваралаштво тра-

јало свега три године (1972–1975). Током тог

кратког периода покушала је, као и познати

сликари наиве из Ковачице, да забележи

уљем на платну разноврсне словачке обичаје

и живописне призоре и ношње: аутентични

војловачки плес тапантоше, божићни обичај бе-

тлехем, недељни одлазак у цркву, прање оде-

ће на Дунаву, игранке у познатој Колариковој

крчми, ћаскање жена пред кућом, старе свад-

бене обичаје и ритуале, винограде, поља, за-

љубљене парове и сл. Како кажу њена деца,

Ева је сликала из чисте љубави, за своје нај-

ближе. Своје дело није сматрала важним и тру-

дила се да остане анонимна, иако је имала

подршку супруга Јана, који је, такође, имао

широка интересовања (музичар, кантор, нови-

нар и песник). И. З.



Ак тив но де ло ва ла у 
пе ри о ду 1932–1941. 
и по сле ра та, 1945–1948

Ме сни од бор об но вио 
рад 1995.

Ма ти це сло вен ских на ро да су осни -
ва не, углав ном, то ком XIX ве ка: Ма -
ти ца срп ска – 1826, Ма ти ца че шка –
1831, Ма ти ца илир ска, ка сни је хр -
ват ска – 1842, Ма ти ца мо рав ска –
1849... Ма ти ца сло вач ка је осно ва на
4. ав гу ста 1863. го ди не.

На за се да њу Скуп шти не по во дом
„Сло вач ких на род них све ча но сти” у
Бач ком Пе тров цу ав гу ста 1932. го ди -
не вој во ђан ски Сло ва ци су осно ва ли
са мо стал ну Ма ти цу сло вач ку у Кра -
ље ви ни Ју го сла ви ји, са се ди штем у
Бач ком Пе тров цу. За пр вог пред сед -
ни ка је иза бран др Јан ко Бу лик,
прав ник из Ко ва чи це.

И да нас су ак ту ел не по ру ке ко је је
он том при ли ком из го во рио: „Че сто
се пи та мо да ли ће мо оп ста ти. Оп -
ста ће мо, ако бу де мо ра ди ли, ако се
уз диг не мо на ни во нај кул тур ни јих
на ро да. Ми не мо же мо ути ца ти број -
ча но, али мо же мо на шим до брим
ква ли те ти ма. Наш ин те ли гент мо ра
да бу де шко ло ван, наш тр го вац и за -
на тли ја мо ра ју би ти до бро оспо со -
бље ни, наш ра тар мо ра до бро об ра -
ђи ва ти зе мљу. Ка да сво јом ре ал но -

Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

Пр ва по зо ри шна
пред ста ва од и гра на 
у крч ми

Ак тив но не ко ли ко
сек ци ја у ви ше 
ста ро сних ка те го ри ја

С до ла ском на ове про сто ре
на ши пре ци до не ли су са со -
бом не са мо на ду о бо љем жи -
во ту не го и сво ју ма тер њу реч,
ве ру, оби ча је, игре и пе сме. За
по че так им је би ло ну жно да
обез бе де основ не ег зи стен ци -
јал не усло ве, а чим су у то ме
ус пе ли, по че ли су да се ба ве
ак тив ни је кул тур ним жи во -
том. Фол клор не и драм ске
тач ке су при пре ма ли у сво јим
ку ћа ма, шко ли и Ва тро га сном
до му. Пр ву по зо ри шну пред -
ста ву, „Гроб љу ба ви”, од и гра -
ли су 1921. го ди не у сло вач кој
„Фе ро вој крчми”. Пр во кул -
тур но дру штво осно ва ли су
1936. го ди не, али је ње гов рад
пре ки нуо Дру ги свет ски рат.
Дру штво је об но вље но 1949.
го ди не, али је др жа ва на кон
не ко ли ко го ди на до не ла за -
кон о фор ми ра њу до мо ва кул -
ту ре, под чи јим су окри љем
мо ра ле ра ди ти све на ци о нал -
не за јед ни це. Ко нач но, 1975.
го ди не сти чу се усло ви за
осни ва ње је дин стве ног кул -
тур но-умет нич ког дру штва
Сло ва ка у Пан че ву, па је 23.
мар та осно ва но Сло вач ко
кул тур но-про свет но дру штво
„Ђе тван”.

За што „Ђе тван”? „Ђе тван” је
име нај леп шег сло вач ког ли -

те рар ног де ла Ан дреа Слад ко -
ви ча, нај по зна ти јег сло вач ког
пи сца у до ба ро ман ти зма, ка -
да је и до шло до бу ђе ња на ци -
о нал не све сти свих на ро да.

Кул тур ни иден ти тет се да -
нас ка рак те ри стич но ис по ља -
ва пре ко ет но кул тур них тра -
ди ци ја, по себ но ка лен дар ских
и по ро дич них оби ча ја и ак -
тив но сти кул тур но-про свет -
ног дру штва.

Ак тив но сти у окви ру дру -
штва, као и во ђе ње дру штва,
ис кљу чи во су ама тер ски, мо -
ти ви са ни ен ту зи ја змом љу ди
на очу ва њу на ци о нал ног
иден ти те та. Пан че вач ки Сло -
ва ци сво ју при вр же ност „Ђе -
тва ну” ни су ис по ља ва ли са мо
кул тур ним, већ и фи зич ким
ан га жо ва ње при ли ком ре кон -
струк ци је и уре ђе ња про сто -
ри ја дру штва. Дру штво је сво -
је про сто ри је до би ло 1978. го -
ди не. Згра да је ви ше пу та ре -
но ви ра на, а свој ко на чан из -
глед је до би ла 2011. го ди не,
ка да је у дво ри шном де лу
згра де на пра вље на и ет но-ку -
ћа. Фи нан си ра ње дру штва
омо гу ће но је за хва љу ју ћи кон -
ку ри са њу на про јек ти ма ко је
рас пи су ју Кан це ла ри ја за Сло -
ва ке ко ји жи ве у ино стран -
ству, За вод за кул ту ру вој во -
ђан ских Сло ва ка, На ци о нал ни
са вет сло вач ке на ци о нал не
ма њи не, По кра ји на и Град
Пан че во.

У окви ру дру штва ак тив но
је не ко ли ко сек ци ја у ви ше
ста ро сних ка те го ри ја: фол -
клор на, му зич ко-пе вач ка, глу -
мач ка, сек ци ја руч них ра до ва
и тех нич ка сек ци ја.

Игра по ко јој су Сло ва ци из
Пан че ва по зна ти, не скром но
ре че но, и ши ром све та, на зи ва
се та пан то ше. Та пан то ше су
ре зул тат очу ва ња и кре а тив -
ног раз во ја кул тур них узо ра
ко је су пре ци до не ли из сво је
ста ре до мо ви не и обо га ти ли
их мно гим ту ђим еле мен ти ма.
Оне са др же раз не ти по ве
европ ских сло же них пле со ва,
на ро чи то с ка рак те ри сти ка ма
пол ке, чи ме са ет но ко ре о ло -
шког ста но ви шта пред ста вља -
ју ва жан еле мент до ку мен та -
ци је фол клор ног ре пер то а ра
Сло ва ка на под руч ју Вој во ди -
не од по чет ка 20. ве ка до да -
нас.

„Ђе тван” је био два пу та ор -
га ни за тор нај ве ћег фол клор -
ног фе сти ва ла Сло ва ка с про -

сто ра Ре пу бли ке Ср би је „Тан -
цуј, тан цуј” (1981. и 2011. го -
ди не), с ко јег сва ке го ди не до -
не се не ко ли ко од лич ја. Та ко -
ђе, 2000. го ди не ор га ни зо вао
је смо тру ама тер ских сло вач -
ких по зо ри шта са ових про -
сто ра.

Дру штво у скло пу сво јих
ак тив но сти, по ред ра да у сек -
ци ја ма, не гу је не ко ли ко тра -
ди ци о нал них до га ђа ја. Не ка -
да је то био гро жђен бал, је се -
њи бал или бал но шњи. Да нас
се одр жа ва ју: но во го ди шњи и
же те лач ки бал, ма скен бал за
де цу, ус кр шњи га ла кон церт,
так ми че ње у ку ва њу, ре зан -
ци ја да, по зо ри шне пре ми је -
ре, ли те рар не ве че ри. У са -
рад њи са МО МС Вој ло ви ца
ор га ни зу је про грам у окви ру

ма ни фе ста ци је „Да ни Те ре зе
Не де љов Хра шко”, а и је дан
је од ор га ни за то ра вој ло вач -
ких „Же те лач ких да на”. Ве -
ли ку уло гу чла но ви „Ђе тва -
на” су има ли и у осни ва њу
ра дио и ТВ еми си је на сло -
вач ком је зи ку РТВ Пан че во,
као и у пру жа њу по мо ћи ау -
тор ском ти му Фи ло зоф ског
фа кул те та из Њи тре при ли -
ком пи са ња мо но гра фи је о
Вој ло ви ци.

Дру штво је рад сво јих сек -
ци ја пред ста ви ло у свим ме -
сти ма Ре пу бли ке Ср би је где
жи ве Сло ва ци, као и ван гра -
ни ца на ше зе мље, у раз ли чи -
тим гра до ви ма Сло вач ке и Че -
шке, а чла но ви дру штва су чак
у три на вра та по се ти ли и да -
ле ку Ау стра ли ју. Два пу та су

пред ста вља ли Сло ва ке из Ср -
би је на фол клор ним све ча но -
сти ма у Ђе тви, у Сло вач кој.
По ред на сту па на до ма ћим
сло вач ким фе сти ва ли ма, „Ђе -
тван” че сто на сту па као го сту -
ју ћи ан самбл на кон цер ти ма
ко је ор га ни зу ју при пад ни ци
дру гих ет нич ких за јед ни ца,
на ро чи то у свом окру же њу.
По ста је пра ви ло и да се дру -
штво сва ке го ди не пред ста ви
на не ком фе сти ва лу у Сло вач -
кој Ре пу бли ци.

За ни мљи во је на по ме ну ти
да са рад ња глу мач ких сек ци ја
из Ху бо ве у Сло вач кој и „Ђе -
тва на” тра је већ пре ко 25 го -
ди на.

Го ди не 1994. осно ва на је
нај мла ђа играч ка гру па „Пер -
лич ки” и та да по чи ње озбиљ -
ни ји рад с мла ђим ка те го ри ја -
ма у свим сек ци ја ма. Од та да
се де ца ре дов но по ја вљу ју на
фе сти ва ли ма „Zlatá brána” у
Ки са чу, „Rospievanie klenoty”
у Ко ва чи ци и „3 x Ђ” у Ста рој
Па зо ви и ве ли ком бро ју ма ни -
фе ста ци ја ко је се ор га ни зу ју у
Ср би ји и Сло вач кој.

Бу дућ ност „Ђе тва на” је у ру -
ка ма са вре ме не мла де ге не ра -
ци је. Вре ме ће по ка за ти ко ли -
ко по шту ју сво је прет ке и ко ји
при ступ ће иза бра ти у вас пи -
та њу сво је де це. „Ро де мој, ти
во ли свој ’Ђе тван’, у ње му је
ду ша тво ја осли ка на” (Ан дреј
Слад ко вич).

М. Бе рац ка

МА ТИ ЦА СЛО ВАЧ КА У СР БИ ЈИ

ИСТО РИ ЈАТ И ДЕ ЛО ВА ЊЕ КРОВ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

О СЛО ВАЧ КОМ КУЛ ТУР НО-ПРО СВЕТ НОМ ДРУ ШТВУ

„ЂЕ ТВАН” – ВЕ ЛИ КА ПО РО ДИ ЦА ЕН ТУ ЗИ ЈА СТА

НЕ ГО ВА ЊЕ МУ ЗИ КЕ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

Већ че тр де сет го ди на се у СКПД-у „Ђе тван” оку пља ју ен ту зи ја сти и при пре ма ју на сту пе уз

сло вач ке на род не из вор не пе сме. Али и пре осни ва ња дру штва ме шта ни су се оку пља ли на

про сла ва ма и свад ба ма и игра ли уз пе сму и зву ке на род ног ор ке стра ко ји је у свом са ста ву

имао ви о ли ну, кла ри нет, кон тра бас, кон тру и цим бал.

Цим бал је у Вој ло ви ци пао у за бо рав по сле Дру гог свет ског ра та, усту пив ши ме сто хар мо -

ни ци. Од пре не ко ли ко го ди на на цим ба лу се опет сви ра. Кроз „Ђе тван” је про шао ве ли ки

број му зи ча ра ама те ра чи ји је за да так био да уве жба ју со ли сте, пе вач ке гру пе и пра те фол -

клор не гру пе. Со ли сти, пе вач ке гру пе и ор ке стар ре дов но уче ству ју на фе сти ва ли ма сло вач -

ке му зи ке и фол кло ра у Вој во ди ни и че сто осва ја ју пр ва ме ста.

За чла но ве „Ђе тва на” је од ла зак на фе сти ва ле у Сло вач ку по себ но ин спи ра ти ван, јер мо -

гу да по ка жу бо гат ство и тра ди ци ју ко је су на сле ди ли од сво јих пре да ка и ко је успе шно већ

ду го чу ва ју и не гу ју у усло ви ма те жим од оних у Сло вач кој.

шћу и зре ло шћу бу де мо по што ва ни
од оста лих, не ма те мо ћи ко ја би нас
пре вла да ла и уни шти ла”.

Ипак, де ло ва ње Ма ти це сло вач ке
ни је би ло кон ти ну и ра но. Ак тив но је
де ло ва ла у пе ри о ду 1932–1941. и по -
сле ра та, 1945–1948.

У по след њој де це ни ји про шлог ве -
ка, ка да  су Словаци би ли су о че ни с
на ци о на ли стич ким при ти сци ма, до -
шло је до об на вља ња ра да Ма ти це
сло вач ке у Ју го сла ви ји, ав гу ста 1990.

го ди не, у Бач ком Пе тров цу. Од та да
по чи ње но ва ера Ма ти чи ног де ло ва -
ња, као не по ли тич ке све на род не
уста но ве Сло ва ка у та да шњој Ју го -
сла ви ји, ко ја је од и гра ла пре суд ну
уло гу у бор би за оп ста нак Сло ва ка на
овим про сто ри ма, на ко ји ма они бо -
ра ве већ ви ше од 270 го ди на.

Ме сни од бор Ма ти це сло вач ке
Вој ло ви ца – Пан че во об но вио је сво -
је по сто ја ње 1995. го ди не, те је по -
стао је дан од три де сет ме сних од бо -

ра, ко ли ко их са да има Ма ти ца сло -
вач ка у Ср би ји.

Иа ко се Ма ти ца сло вач ка нај ви ше
ба ви ла школ ским пи та њи ма и очу ва -
њем је зи ка и пи сма, су о че ни смо с
тим да, што због ма њег бро ја де це,
што због не бри ге ро ди те ља, не са мо
из ме шо ви тих бра ко ва, у Основ ној
шко ли „Брат ство – је дин ство” од ове
го ди не не ма на ста ве сло вач ког је зи -
ка. Ма ти ца сло вач ка у Пан че ву,
СКПД „Ђе тван” и Сло вач ка еван ге -
лич ка АВ цр кве на оп шти на у Вој ло -
ви ци, у са рад њи са шко лом и На ци о -
нал ним са ве том Сло ва ка, спро ве ли
су ак ци ју уво ђе ња уче ња сло вач ког
је зи ка од је се ни у окви ру јед не од
сек ци ја. Ро ди те љи и уче ни ци су упо -
зна ти са зна ча јем уче ња ма тер њег
сло вач ког је зи ка, ко ји ни ка ко ни је
оп те ре ће ње и ба ук за де цу, већ ви ше -
стру ка пред ност.

Као је дан од осни ва ча ре дак ци је
на сло вач ком је зи ку ТВ Пан че во,
1999. го ди не, и по лу сат не еми си је
„До бри ђењ” („До бар дан”), МО МС и
да ље до при но си да тај про грам и да -
нас тра је, иа ко је Те ле ви зи ја при ва -
ти зо ва на.

По чет ком 2008. МО Ма ти це је до -
био на ко ри шће ње про сто ри је ста ре
здрав стве не ста ни це, у ру и ни ра ном
ста њу. За хва љу ју ћи ра зним до на ци -
ја ма и спон зо ри ма про стор је уре ђен,
та ко да је у две про сто ри је из ло же на
стал на по став ка са чу ва них екс по на -

та тра ди ци о нал не оде ће, но шњи и
пред ме та на ших пре да ка, као и би -
бли о те ка са око 1.000 књи га на сло -
вач ком је зи ку.

Да би мла ди овла да ли сло вач ким
је зи ком, Ма ти ца их је укљу чи ла у
ства ра ње по зо ри шних пред ста ва:
„По здра ви не ког”, игра на у Вој ло ви -
ци, Пан че ву, Ста рој Па зо ви (нај бо ља
пред ста ва на фе сти ва лу „3 x Ђ”), Па -
дини, Бач кој Па лан ци; „Жен ски раз -
го во ри” Ду шка Ра до ви ћа; „Го спо ђа
Мар га ре та” и му зич ко-сцен ске пред -
ста ве „Пла ми чак” о тра ди ци о нал ним
оби ча ји ма на овим про сто ри ма од
про ле ћа до зи ме (игра на и у Сло вач -
кој).

МО МС сва ке го ди не ор га ни зу је
све ча ност у част пр ве пред сед ни це
вој ло вач ке ма ти це и пр ве уред ни це
ТВ еми си је на сло вач ком Те ре зе Не -
де љов Хра шко.

Ор га ни зу ју ћи из ло жбе, ли те рар не
ве че ри, ша љу ћи школ ску де цу на ре -
кре а тив ну на ста ву у Сло вач ку, уче -
ству ју ћи на ра зно род ним ма ни фе ста -
ци ја ма у зе мљи и ино стран ству, МО
МС је раз вио са рад њу с мно гим удру -
же њи ма и уста но ва ма (нпр. с га ле ри -
јом на ив не умет но сти „Бап ка” из Ко -
ва чи це и свет ски по зна тим Бијеналом
илустрација Бра ти сла ва – БИБ) и од -
лу чу ју ће до при нео ус по ста вља њу
парт нер ства из ме ђу Пан че ва и сло -
вач ког гра да Ми ха лов це.

М. Мар ко
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Ве зи ље СКПД-а „Ђе тван” у
Вој ло ви ци ак тив не су од ње го -
вог осни ва ња и већ че тр де сет
го ди на са истим ен ту зи ја змом
и жа ром одр жа ва ју у жи во ту
за нат ко ји су им с љу ба вљу
пре не ле њи хо ве мај ке и ба ке.
Ова сек ци ја има два де се так
чла ни ца, ко је се ре дов но су -
сре ћу на дру же њи ма сва ке
сре де то ком це ле го ди не.

Дру же ње про ти че у из ра ди
ра до ва, при чи о сва ко днев ним
ак тив но сти ма, до га ђа ји ма, раз -
ме ни ше ма и ре це па та, али и
не го ва њу ма тер њег је зи ка – чи -
та њем књи га и ча со пи са на
сло вач ком је зи ку. При мар на

ак тив ност ве зи ља је са ма из ра -
да руч них ра до ва: ве зе ње и хе -
кла ње стол ња ка, ја сту чи ћа,
чар ша ва, но шњи за лут ке, а по -
ред то га оне се за ла жу и за очу -
ва ње тра ди ци је и кул ту ре Сло -
ва ка у Вој ло ви ци. Ау тен тич не
руч не ра до ве спрет них ве зи ља
мо же мо ви де ти сва ке го ди не
то ком „Же те лач ких да на” у
Вој ло ви ци, али и на ра зним ма -
ни фе ста ци ја ма у дру гим сло -
вач ким се ли ма у Вој во ди ни.

Та ко ће, на при мер, по чет -
ком ју ла, ве зи ље по се ти ти се -
ло Ара дац код Зре ња ни на и
уче ство ва ти на из ло жби сло -

вач ких но шњи, по во дом про -
мо ци је књи ге „Тра ди ци о нал на
на род на но шња у Арад цу”, а
већ на ред ног ви кен да ће ићи у
Ја но шик на Дан ви шње. Чла -
ни це ове сек ци је су уче ство ва -
ле не ко ли ко пу та на сај му ет -
но хра не и му зи ке у Но вом Са -
ду и Бе о гра ду. По ред руч них
ра до ва, оне су пред ста ви ле и
тра ди ци о нал не сло вач ке вој -
ло вач ке ко ла че: штру длу, ре -
зан це с ма ком, вој ло вач ке
лоп те. Ове уку сне по сла сти це
су се на шле и на тр пе зи Ам ба -
са де Сло вач ке Ре пу бли ке у Бе -
о гра ду. Бу ду ћи да је Пан че во
мул ти ет нич ка сре ди на, „Ђе -

тва но ве” ве зи ље се са ста ју јед -
ном го ди шње и не гу ју при ја -
тељ ство с ве зи ља ма из ма ђар -
ског КУД-а „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це и с ве зи ља ма из МЗ
Гор њи град. Не из о ста ван је и
јед но днев ни из лет по Ср би ји,
ко ји већ ви ше го ди на ор га ни -
зу ју са же на ма из еван ге лич ке
цр кве у Вој ло ви ци.

Чла ни це ове сек ци је су уче -
ство ва ле и у осни ва њу Ет но-
до ма у „Ђе тва ну”, 2011. го ди -
не. Оне су при ку пља ле пред -
ме те за екс по на те и при пре -
ми ле и одр жа ва ле по став ке.

Л. Мар ко

Сло ва ци и Нем ци за јед но 
по ди гли цр кву

Јан Ко лар: „Ве ра и на род ност
су се стре”

То ком по сто ја ња на се ља Ма ри јен фелд у
XIX ве ку у цр кве ној оп шти ни су бо го слу -
же ња вр ши ли не мач ки све ште ни ци из
Пан че ва. За очу ва ње вер ске и на ци о нал не
све сти Сло ва ка нај за слу жни ји је био Кан -
ци о нал Тра нов ског. Из ње га се пе ва ло и
мо ли ло пет пу та днев но.

Сло ва ци су 1881. го ди не до би ли зва -
нич но одо бре ње за град њу у Хер те лен ди,
што је омо гу ћи ло пре се ље ње. Кр ште ња,
вен ча ња, са хра не и бо го слу же ња су и да -
ље оба вља ли не мач ки све ште ни ци из
Пан че ва. Ка да се 1886. број Сло ва ка и
Не ма ца по ве ћао на 1.108 ду ша, сте кли су
пра во на свог све ште ни ка. Та ко је те го -

ди не у Вој ло ви цу по зван све ште ник Ка -
рол За тка лик, из ме ста Крај но у Њи тран -
ској обла сти. Слу жбе су вр ше не у шко ли
на из ме нич но: на сло вач ком и не мач ком
је зи ку. Из град ња за јед нич ке цр кве је за -
по че та 19. сеп тем бра 1901, да би већ 9.
но вем бра био за вр шен и зво ник. Ма ја на -
ред не го ди не пр ви пут су се огла си ла вој -
ло вач ка зво на, а 28. сеп тем бра 1902. храм
је по све ћен.

По за вр шет ку Пр вог свет ског ра та Хер -
те лен да се на шла у но вој др жа ви и до би -

ла име Вој ло ви ца. Све ште ник Ка рол За -
тка лик је умро 1923. Исте го ди не се цр -
кве на оп шти на по де ли ла и до шло је до
оса мо ста љи ва ња сло вач ког де ла. За но вог
све ште ни ка је иза бран Ште фан Квас. Ка -
да је 1952. го ди не он под нео остав ку, бо -
го слу же ње и при пре ме за кон фир ма ци ју
је на се бе пре у зео кан тор Ју рај Бре зи на,
док су кр ште ња, вен ча ња, кон фир ма ци је
и ве ћи ну са хра на оба вља ли све ште ни ци
из дру гих сло вач ких ме ста. По сле шест
го ди на је за све ште ни ка у Вој ло ви ци име -
но ван Па вел Ђе мров ски из Бач ког Пе -
тров ца, ко ји је ов де слу жбо вао пу них 46
го ди на. Био је ис тра јан, имао је чврст
став у слу жби и ус пео је да са чу ва цр кве -
ну оп шти ну за вре ме до ми на ци је ате и зма
и у рат ним го ди на ма.

За слу жан је и за то што у Вој ло ви ци не -
ма сек ти. По др жао је ре о сни ва ње Ме сног
од бо ра Ма ти це сло вач ке, као и осни ва ње
Сло вач ког кул тур но-про свет ног дру штва
„Ђе тван”. За сту пао је из ре ку Ја на Ко ла ра
да су „ве ра и на род ност се стре”.

Мар тин Бај за из Ко ва чи це је 2004. го -
ди не по стао вој ло вач ки ка план, а 2008. је
ина у гу ри сан као че твр ти ре дов ни све -
ште ник у вој ло вач кој цр кве ној оп шти ни.
На ње го во ме сто је 2013. сту пио Бра ни -
слав Ку лик из Ки са ча. Те го ди не је штам -
пан пр ви број па ро хиј ског ча со пи са
„Про глас”, а у Основ ној шко ли „Брат ство
– је дин ство” по че ла је на ста ва  ве ро на у -
ке. Сло вач ка еван ге лич ка АВ цр кве на оп -
шти на у Вој ло ви ци на сто ји да се у Пан -
че ву и да ље одр жи еван ге лич ка и сло вач -
ка за јед ни ца.

Б. Ку лик

О СЛО ВАЧ КОЈ ЕВАН ГЕ ЛИЧ КОЈ АВ ЦР КВЕ НОЈ ОП ШТИ НИ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

У СЛУ ЖБИ ОЧУ ВА ЊА ИДЕН ТИ ТЕ ТА

Сло вач ка за јед ни ца у Пан че ву
ће уско ро мо ћи да се по хва ли
да има јед ног вр ло мла дог
док то ра на у ка и нај мла ђег
док то ра сло ва ки сти ке у Ср би -
ји. На ша су гра ђан ка Ма ри на
Хриб тре ба, на и ме, у ав гу сту
те ку ће го ди не да бра ни док -
тор ску ди сер та ци ју на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи -
те та „Кон стан тин Фи ло зоф” у
Њи три, у Сло вач кој, под на зи -
вом „Је зич ки и кул тур но-исто -
риј ски кон тек сти сло вач ко-
-сло вен ских од но са – Исто риј -
ски и кул тур ни кон тек сти сло -
вач ких ди ја ле ка та у Ср би ји”.

Ма ри на Хриб је пред ста ви ла и
об ја ви ла не ко ли ко научних
ра до ва на кон фе рен ци ја ма и у
збор ни ци ма у зе мљи и ино -
стран ству. А тек јој је 26 ле та.

• Шта је те ма тво је док тор -
ске ди сер та ци је?

– Кључ ни део мо је док тор -
ске ди сер та ци је је ис тра жи ва -
ње ди ја ле ка та ко је сам оба ви -
ла на 36 ло ка ли те та где жи ве
Сло ва ци у Ср би ји. По сле 70
го ди на је у нас по но во вр ше но
ова кво ис пи ти ва ње. Пр ви пут
је то ура дио Јо зеф Штолц из
Бра ти сла ве 1947. го ди не у Хр -
ват ској и Ср би ји. Исто вет на
про у ча ва ња је он та да спро вео

и у Ма ђар ској. Штолц је ре -
зул та те свог ис тра жи ва ња об -
ја вио тек 1968. го ди не и од та -
да ни ко ви ше ни је спро вео та -
кво ис пи ти ва ње на на ци о нал -
ном ни воу. У ди сер та ци ји сам
ре зул та те ис тра жи ва ња Јо зе -
фа Штол ца упо ре ди ла са сво -

јим ре зул та ти ма. Мој при ступ
у ис тра жи ва њу се раз ли ко вао
од ње го вог у то ме што сам ја
раз го ва ра ла са ис пи та ни ци ма
из свих дру штве них сло је ва и
раз ли чи тог уз ра ста (де ца,
омла ди на, сре до веч ни и ста -
ри ји).

• За што си баш ову те му
иза бра ла?

– Ова те ма ми се учи ни ла
иза зов ном и ак ту ел ном јер се
у струч ној ли те ра ту ри су ви ше
ду го спо ми ње то ста ро и је ди -
но ис тра жи ва ње и, исто вре ме -
но, ука зу је на то да би тре ба ло
ор га ни зо ва ти но во. За ни мљи -
во је да је Штол цо во ис тра жи -
ва ње сло вач ких ди ја ле ка та из -
вр ше но уз по др шку Сло вач ке
ака де ми је на у ка, а ово је из ве -
де но у са рад њи Ака де ми је и
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни -
вер зи те та „Кон стан тин Фи ло -
зоф” у Њи три. Мој мен тор
проф. др Пе тер Же њух је, на и -
ме, ру ко во ди лац Сла ви стич -
ког ин сти ту та „Јан Ста ни слав”
при Сло вач кој ака де ми ји на у -
ка. С об зи ром на то да сам на
основ ним и ма ги стар ским
сту ди ја ма у Сло вач кој учи ла

сло вач ки је зик и ге о гра фи ју,
учи ни ло ми се да би ми сте че -
на зна ња до бро по слу жи ла у
ди ја лек то ло ги ји, ко ја ко ри сти
ме то де лин гви стич ке ге о гра -
фи је.

• Ко ли ко је тра ја ла из ра да
док тор ске ди сер та ци је –  те -
рен ско ис тра жи ва ње и пи са ње
ра да?

– Три го ди не. Пр ва три се -
ме стра сам учи ла, по ла га ла
ис пи те и упо зна ва ла се са
струч ном ли те ра ту ром нео п -
ход ном за пи са ње ди сер та ци -
је. На кон по ло же них ис пи та
сам на пи са ла и пред ко ми си -
јом од бра ни ла на црт док тор -
ске ди сер та ци је и по ло жи ла
за вр шни др жав ни ис пит. Сле -
ди ло је ис тра жи ва ње на те ре -
ну и пи са ње ра да, ко је је тра ја -
ло на ред них 18 ме се ци.

• Мо жеш ли да нам са оп -
штиш не ке нај ва жни је за -
кључ ке док тор ске ди сер та ци -
је?

– Ис тра жи ва њем сам утвр -
ди ла да је до шло до зна чај них
про ме на у структури сло вач -
ких ди ја лек ата у Ср би ји, на ро -
чи то у лек си ко ло шком сми -

слу. С дру ге стра не, фо нет ски
и гра ма тич ки си стем је пре тр -
пео ма ње из ме не. Овај за кљу -
чак до бро илу стру је сло ва ки -
за ци ја ре чи пре у зе тих из срп -
ског је зи ка. Мно ги на ши Сло -
ва ци, на при мер, ка да же ле да
ка жу ба ви ти се (не чим), ко ри -
сте реч: ба вић са, уме сто пра -
вил но: за о бе раћ са. Или ка да
за гла гол за ка за ти (нпр. са ста -
нак) уме сто пра ве ре чи до ход -
нућ, ур чић (стрет ну ћи је), упо -
тре бља ва ју реч за ка заћ, ко ја у
сло вач ком је зи ку за пра во зна -
чи за бра ни ти. Слич на за бу на
на ста је и код ко ри шће ња име -
ни ца: ро дак не зна чи ро ђак,
ка ко не ки Сло ва ци ов де ми -
сле, не го зе мљак. На сло вач -
ком се ро ђак ка же при бу зни.

Ме ни лич но је нај за ни мљи -
ви ји за кљу чак да, за раз ли ку
од сло вач ких ен кла ва у окол -
ним зе мља ма (Хр ват ска, Ма -
ђар ска, Ру му ни ја), сло вач ки
ди ја лек ти у Ср би ји оп ста ју и
не по вла че се пред књи жев -
ним је зи ком, не го, шта ви ше,
има ју из ве сни ути цај на ње га.
Осим то га, при мар ни је зик со -
ци ја ли за ци је нај мла ђих је и у
XXI ве ку остао ди ја лект, а не
књи жев ни је зик.

• Ко ји су ти пла но ви ка да
од бра ниш ди сер та ци ју и до би -
јеш ти ту лу док то ра?

– Же ле ла бих и да ље да се
ба вим на уч но и стра жи вач ким
и пе да го шким ра дом. По што
сам већ сте кла из ве сна са зна -
ња и ис ку ства, као прак ти -
кант ки ња, на Фи ло ло шком
фа кул те ту у Бе о гра ду, во ле ла
бих да се по све тим ра ду са
сту ден ти ма. То ком пи са ња ди -
сер та ци је у ме ни је са зре ва ла
иде ја о то ме ка ко би мо гло би -
ти уна пре ђе но уче ње сло вач -
ког је зи ка у основ ним шко ла -
ма, при ме ном за кљу ча ка ди ја -
лек то ло шких ис тра жи ва ња.
Код де це би тре ба ло из гра ди -
ти ја сан став пре ма ди ја лек ту
и књи жев ном је зи ку и раз ви ти
је зич ке ком пе тен ци је у оба је -
зич ка ва ри је те та. У том сми -
слу, по тру ди ла бих се да де ца
у вој ло вач кој основ ној шко ли
на овај но ви на чин усвајају
сло вач ки је зик.

И. За фи ро вић

СЕК ЦИ ЈА ВЕ ЗИ ЉА „ЂЕ ТВАНА”

НЕ ГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ УЗ РУЧ НИ РАД

НА СТА ВА НА СЛО ВАЧ КОМ ЈЕ ЗИ КУ

У ШКО ЛИ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ ОД 1912.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МА РИ НА ХРИБ

НАЈ МЛА ЂИ ДОК ТОР СЛО ВА КИ СТИ КЕ У СР БИ ЈИ

Вој ло ви ца, као на се ље, осно -
ва на је 1883. го ди не, а пр ва
школ ска згра да из гра ђе на је
већ 1884. на Тр гу Вој во ђан ске
бри га де број 4. Ра ди ло је јед но
оде ље ње, ко је су по ха ђа ли
уче ни ци сло вач ке, ма ђар ске и
не мач ке на ци о нал но сти. Ка -
сни је је са зи да но још шест
згра да, у ко ји ма је на ста ва из -
во ђе на до 1972, ка да шко ла
пре ла зи у но во и згра ђе ну са -
вре ме ну згра ду у Пе те фи је вој
ули ци, где је и да нас.

Го ди не 1912. по че ло је из -
во ђе ње на ста ве на ма тер њим
је зи ци ма: сло вач ко и не мач ко
оде ље ње са че ти ри раз ре да, а
ма ђар ско са шест. Од 1921. го -
ди не срп ски је зик је био оба -
ве зан у свим ма њин ским оде -
ље њи ма. То ком Дру гог свет -
ског ра та на ста ва је би ла об у -
ста вље на, да би 1945. сло вач -
ко и ма ђар ско оде ље ње по че -
ли да ра де, уз мно го по те шко -
ћа. Сло ва ци су ра ди ли без
књи га или из ста рих уџ бе ни -

ка. Од та да до да нас до шло је
до ве ли ких про ме на у ра ду и
ор га ни за ци ји шко ле и, на рав -
но, и уче ња на сло вач ком је зи -
ку. Кроз раз не ор га ни за ци о не
ва ри јан те ра да шко ле на ста ва
на сло вач ком је зи ку има ла је
сво ју пу та њу од пот пу ног ра да
на сло вач ком је зи ку до де ли -
мич ног, тј. ком би но ва ног оде -
ље ња, да би се да нас све ла на
ча со ве не го ва ња сло вач ког је -
зи ка, што сва ка ко ни је до вољ -
но за те мељ ни је са вла ђи ва ње
ма тер њег је зи ка, упо зна ва ње
иден ти те та Сло ва ка, њи хо ве
исто ри је на овим про сто ри ма,
књи жев но сти и кул тур не тра -
ди ци је. Сва ка ко не до вољ но и
за на ста вак уче ња на сло вач -
ком је зи ку.

За то се и ве о ма ма ли број
опре де љу је за шко ло ва ње на
ма тер њем је зи ку, иа ко по сто је
сред ње шко ле и ин тер нат у
Бач ком Пе тров цу, као и шко -
ло ва ње у Сло вач кој. 

Е. Нађ
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Петар Пан и ру жно
па че са Али сом 
у зе мљи чу да

Мно го број не на гра де
за сце но гра фи ју, 
ко сти ме, тек сто ве и
глу мач ка оства ре ња

По зо ри ште је умет ност ко ја
пру жа мла дом чо ве ку мо гућ -
ност да ма шта, ства ра свет
илу зи ја, бај ки, из ра жа ва се
по себ ним го во ром глу ме, по -
кре та, пе смом. Сва ко де те ко -
је је ста ло на сце ну ис под све -
тла ре флек то ра са зри у тре -
нут ку пр ве из го во ре не ре че -
ни це и кре не у ма шту. Пр во
смо би ли ве се лe „Кокице”.
За тим смо као ма ли ми ше ви
из ву кли огром ну „Ше ћер ну
ре пу”. Ишли смо у зе мљу Не -
до ђи ју с „Пе тром Па ном”. Ча -
ри ма „Ру зма ри на” смо Цр -
вен ка пи на шли прин ца. Ка -
пе тан Џек Спе роу је по мо гао
пи ра ти ма да вра те „Тај ну пи -
рат ског ср ца”. Ка да се из ле -
гло „Ру жно Па че”, ми сли ли
смо да је пач ји плес нај леп ша
игра, а та да су до ле те ли бе ли
ла бу до ви и на у чи ли нас да
гор дост ни је до бра за умет -
ност. Про бу ди ли смо се са
„Али сом у зе мљи чу да” и чу -
да ка ко ји мо гу укра сти вре ме
и по мо гли Али си и Лу дом
Ше шир џи ји да вра те ка заљ ке
са ту. Пу то ва ли смо код „Ча -
роб ња ка из Оза”, ко ји нас је
на у чио ка ко да бу де мо му -

дри, хра бри и ре ша ва мо све у
љу ба ви. Све је то схва тио др -
ве ни лу так „Пе пи но” и са сво -
јим дру га ри ма по бе дио ло ше
мом ке, па је ње го во др ве но
ср це по ста ло пра во. Љу бав је
та ко ја нас по кре ће, не по бе -
ди ва је, не тра жи ни шта, али
се за њу мо ра бо ри ти и она то
зна и че ка нас у „Фу ту ру љу -
ба ви”. Ово су на ше пред ста ве
кроз ко је смо ра сли, глу ми ли,
пе ва ли и пле са ли у пре див -
ном деч јем све ту тај ни и бес -
крај не бор бе до бра и зла.

„’Ча роб њак из Оза’ у ре жи -
ји Те ре зе Ве бер Ора вец је
пред ста ва ко ја пле ни у свим
сво јим сег мен ти ма ра до шћу
игре, лу цид но шћу не ких ре -
ди тељ ских ре ше ња, ко ре о -
граф ским ну ме ра ма до ве де -
ним до пер фек ци је, као и све -
тло сним и пи ро тех нич ким
шти мун гом. Тре ба по хва ли ти
цео глу мач ки ан самбл, а пре

свих Мар ти на Ма ре ка, „ве -
шти це” Ми о ну Па влов и Ан -
дреу Би сак, као и сјај ну Али -
су Ора вец, ко ја глу ми, пле ше
и пе ва као да је ро ђе на у мју -
зи клу,” ре као је се лек тор Са -
ша Ла ти но вић, ре ди тељ.

По ред мно го број них на -
гра да за нај бо ље сце но гра фи -
је, ко сти ме и ау тор ски текст,
ва жне су нам и мно го број не
по је ди нач не на гра де мла дих
глу ма ца. Нај зна чај ни је су
три уза стоп не на гра де Али си
Ора вец за нај бо љу жен ску
уло гу на фе сти ва лу „3 x Ђ”
(2013, 2014. и 2015. го ди не),

ко је до де љу је На ци о нал ни
са вет сло вач ке на ци о нал не
ма њи не у Ср би ји. Ту су и зон -
ска и по кра јин ска так ми че ња
Са ве за ама те ра Вој во ди не и
осво је но пр во ме сто у По кра -
ји ни 2015. и на гра де за глу -
мач ка оства ре ња у пред ста ви
„Ча роб њак из Оза”: Али си
Ора вец, Мар ти ну Ма ре ку,
Ми о ни Па влов, Ан дреи Би -
сак за нај бо љи сцен ски по -
крет и за ко ре о гра фи ју Сте -
фа ну Ви до ви ћу, а за нај бо љу
ре жи ју Те ре зи Ве бер Ора вец.
Успе шан пла сман је би ти у
пет нај бо љих по зо ри шта на
ме ђу на род ном так ми че њу у
Ја го ди ни и осво ји ти на гра ду
за нај бо љу ко сти мо гра фи ју.
Ак тив ни смо уче сни ци и на
свим ма ни фе ста ци ја ма и
про гра ми ма Гра да Пан че ва,
кар не ва ли ма, би је на лу БУ -
ДИ, као и на ху ма ни тар ним
кон цер ти ма. Отво ре ни смо и
за са рад њу и са ра ђи ва ли смо
с „Ма жо рет ки ња ма Пан че ва”
и сту ди ом „Fusion Dance”.
Ра ду је ме да сам и ја до би ла
мо гућ ност да уче ству јем у
раз ви ја њу јед не ета пе деч јег
омла дин ског по зо ри шта „Ђе -
тван”.

Т. Ве бер Ора вец

Уби ра ње пло до ва жи та ри ца је увек би ло је дан од нај те жих, али
и нај ра до сни јих по љо при вред них ра до ва. До но си ла је сва ке го ди -
не но ви хлеб наш на су шни, дра го цен сва ком чо ве ку. Ни са да ни је
ла ко, али је у про шло сти би ло знат но те же ра ди ти на њи ви, ко си -
ти руч но, по сун цу. Би ло је на пор но, али су же те о ци овај по сао се -
би олак ша ва ли пе смом, на рав но. Пе ва ли су и не у мор но ра ди ли.

Да нас се же тва оба вља са вре ме ним ма ши на ма, а од њи хо вог за -
глу шу ју ћег зву ка ни пе сма се не би чу ла. А не ма ни ко да пе ва.
Али за то се ве се ла пе сма ши ри вој ло вач ким ули ца ма на де фи леу
у окви ру вој ло вач ких „Же те лач ких да на”.

Сло вач ко кул тур но-про свет но дру штво „Ђе тван”, у са рад њи с
ма ђар ским Кул тур но-умет нич ким дру штвом „Та ма ши Арон” и
МЗ Вој ло ви ца, Ма ти цом сло вач ком, До бро вољ ним ва тро га сним
дру штвом, као и са оста лим вој ло вач ким удру же њи ма, сва ке го -
ди не ор га ни зу је вој ло вач ке „Же те лач ке да не”, ове го ди не 22. по
ре ду.

Са ми по че ци сла вље ња жи та и же тве да ти ра ју из се дам де се тих
го ди на про шлог ве ка, да би 1994. све ча ност „Же те лач ки да ни” би -
ла ин сти ту ци о нал но уоб ли че на. Од та да се сва ке го ди не тра ди ци -
о нал но одр жа ва по след њег ви кен да у ју лу.

Так ми че ње у тра ди ци о нал ном ко ше њу пше ни це, спорт ски дан,
из ло жбе руч них ра до ва, про из во да од жи та, све ча ни де фи ле ули -
ца ма Вој ло ви це, као и кул тур но-умет нич ки про грам, где се го сти и
до ма ћи ни пред ста вља ју пе смом, игром и му зи ком чи не „Же те лач -
ке да не”. Ма ни фе ста ци ја ко ју ни ка ко не би тре ба ло про пу сти ти.

На ша све ча ност се на ла зи и на ту ри стич кој ма пи Пан че ва и сва -
ке го ди не је по се ти ве ли ки број го сти ју.

Ста ри ји Вој лов ча ни при ча ју: „Ка да се же тва за вр ши ла, код до -
ма ћи на се пе кло пра се. У дво ри шту се ку ва ла ри бља чор ба за оне
ко ји су ра ди ли. На кра ју, сви су би ли срећ ни и за до вољ ни”.

По зи ва мо вас, ком ши је, при ја те љи, љу би те љи пе сме, игре, тра -
ди ци је: до ђи те и ове го ди не на вој ло вач ке „Же те лач ке да не” и за -
јед но с на ма про ве ди те не за бо рав не тре нут ке. Осе ти те по зи тив ну
енер ги ју сун ца, жи та, као и ча ри Вој ло ви це, баш она кву ка кву је
по зна је мо: ср дач ну и отво ре ну за све.

М. Спиш јак

Ка да су Сло ва ци пре го то во 300 го ди на,
у по тра зи за бо љим жи во том, до ла зи ли у
До њу зе мљу, ка ко су та да на зи ва ли Па -
нон ску ни зи ју, са со бом су по не ли и свој
сло вач ки је зик, сво је пе сме, игре, но -
шњу, кул ту ру, а с кул ту ром и по зо ри ште,
ко је је по ста ло тра ди ци ја. Игра ни су ко -
ма ди сло вач ких ау то ра с те ма ма из жи -
во та Сло ва ка. На тај на чин су очу ва ни и
је зик и оби ча ји. Пр ве пред ста ве у Вој ло -
ви ци су пра вље не с пр вим ку ћа ма, шко -
лом, цр квом. Нај ста ри ји за пи си да ти ра -
ју из пе ри о да 1921–1930. го ди не. Пр ву
пред ста ву, „Гроб љу ба ви”, при пре ми ла је
и ре жи ра ла су пру га та да шњег све ште ни -
ка Ште фа на Ква са, уз по др шку учи те ља
Крај зин ге ра и кан то ра Ју ра ја Бре зи не.
Усле ди ли су по зо ри шни ко ма ди: „Ру -
зма рин”, „Стра ши ло”, „Ма ри ша”, „Три
џа ка кром пи ра”, „Зе мља”, „Но ва со ци -
јал на уста но ва” и дру ге. О ме сту, да ту му
и вре ме ну одр жа ва ња пред ста ва ме шта -
не је оба ве шта вао се о ски до бо шар.

Спи сак Вој лов ча на ко ји су до са да на сту -
па ли у по зо ри шним пред ста ва ма је вр ло
ду га чак, а на ње му је и име 83-го ди шње
Ане Ђу ге, тре нут но нај ста ри је глу ми це у
Вој ло ви ци. Већ те же по крет на, али ве о -
ма прич љи ва, тет ка Ана се при се ћа:

– Са су пру гом сам би ла до мар ка у
До му кул ту ре Вој ло ви ца, а ка да је Дом
на сле ди ло Кул тур но-про свет но дру -
штво „Ђе тван”, на сле ди ли су и нас. Без
ме не ни шта ни је мо гло да се де си.
Укљу чи ва ла сам се у сва ку ак ци ју на
ре но ви ра њу згра де, пе ва ла сам у жен -
ској пе вач кој гру пи, а жи вот ни сан да
бу дем глу ми ца ми се оства рио тек у 39.
го ди ни. До де ље на ми је уло га у по зо ри -
шној пред ста ви „Ку бо”, кроз ко ју сам
од мах ис ка за ла свој та ле нат. За то су ми
по ну ди ли глав ну уло гу у пред ста ви „Го -
спо ђа се о ски ста ре ши на”, али сам већ
на пр вој про би уви де ла да сам ср цем и
ду шом за ма њу уло гу: лик Ка ту ше. Ре -
ди тељ ми је с пу но раз у ме ва ња усту пио
ту уло гу и ја сам на де се тој Смо три сло -
вач ких ама тер ских по зо ри шта у Бач -
ком Пе тров цу 1979. го ди не до би ла ди -
пло му за глу мач ко оства ре ње. Та да је
но ви нар ка сло вач ког не дељ ни ка „Hlas
l’udu” на пи са ла пор трет о ме ни, с на -
сло вом „Ама тер ср цем и ду шом”. Ја и
је сам би ла та ква. Са огром ном во љом
учи ла сам  тек сто ве не са мо сво јих уло -
га већ и уло га дру гих, па сам на сце ни
по ма га ла ка да би за пе ло.

• Тет ка Ана, мо же те ли нам ис при ча ти
не ку анег до ту или за ни мљив до жи вљај?

– Да. Јед ном је до шла ком ши ни ца
код ме не, али ни је хте ла да уђе јер је

ми сли ла да имам пу ну ку ћу го сти ју.
При јат но је ми ри са ло и чу ла се при ча.
А у ства ри, би ла сам са ма. Пр жи ла сам
па ла чин ке за ру чак и ус пут ве жба ла
уло гу из по зо ри шта.

• Да ли сте има ли још не ких по зо ри -
шних уло га?

– Имам још са мо јед ну из 1981. го ди -
не. По сле сам већ ула зи ла у го ди не, а и
здрав стве но ста ње је би ло све ло ши је и
го сто ва ња су ми па да ла све те же. Дру ги
раз лог од у ста ја ња од глу ме би ло је то
што је мој су пруг до био стан, па ви ше
ни смо ста но ва ли у „Ђе тва ну”. У стан је
тре ба ло да се усе ли мо у ма ју 1983, али
због по тре ба „Ђе тва на” то смо ура ди ли
тек у ок то бру, на че му су нам сви би ли
за хвал ни, а пред сед ник дру штва ме је
за то и по љу био (смех).

• Вој лов ча ни и да ље сва ке го ди не
при пре ме јед ну по зо ри шну пре ми је ру.
То је тра ди ци ја још од осни ва ња дру -
штва. Шта би сте по ру чи ли са да шњим
чла но ви ма по зо ри шне сек ци је у „Ђе -
тва ну”?

– Де цо, те шка су вре ме на. Фи нан сиј -
ска си ту а ци ја је ло ша, али смо се увек
сна ла зи ли. До но си ли смо од ку ће ре -
кви зи те, ко сти ме и др. Ве ћи про блем је
што нас је све ма ње. То тре ба ре ша ва ти.
Не ка вам у то ме и Бог по мог не.

М. Кал мар

ВОЈ ЛО ВАЧ КИ „ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДА НИ”
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Vý š iv k á rk y  SKOS-u Detvan vo
Vojlovici sú aktívne od jeho zalo-
ženia a už štyridsat’ rokov s rov-
nakým nadšením a horlivost’ou
udržiavajú v živote remeslo, ktoré
im s láskou odovzdali ich matky a
staré matky. Táto odbočka má asi
dvadsat’ členiek, ktoré sa pravi-
delne stretávajú každú stredu po-
čas celého roku.

Stretnutie plynie vo výrobe
ručných prác, rozhovore o kaž-
dodenných aktivitách, udalos-
tiach, výmene vzoriek a receptov,
ale aj v pestovaní materinského
jazyka – čítaniu kníh a časopisov
v slovenskom jazyku. Primárna
aktivita výšivkárok je sama výro-

ba ručných prác: vyšívanie a háč-
kovanie obrusov, vankúšikov,
plachiet, krojov pre bábky, a
okrem toho sa snažia zachovat’
tradíciu a kultúru Slovákov vo
Vojlovici. Autentické ručné práce
šikovných výšivkárok môžeme
vidiet’ každý rok počas Dožinko-
vých slávností vo Vojlovici, ale aj
na rôznych udalostiach v dru-
hých slovenských osadách vo
Vojvodine.

Tak napríklad počiatkom júla
výšivkárky navštívia dedinu Ara-
dáč pri Zreňanine a budú účinko-

vat’ na výstave slovenských kro-
jov, pri predstavenia knihy Tra-
dičný l’udový kroj v Aradáči, a už
nasledovný víkend pôjdu do Já-
nošíka na Višňový deň. Členky
tejto odbočky sa zúčastnili nie-
kol’kokrát na vel’trhu etno potra-
vín a hudby v Novom Sade a v Be-
lehrade. Okrem ručných prác,
ony predstavili aj tradičné slo-
venské vojlovické koláče: rejteše,
rezance s makom, vojlovické lop-
ty. Tieto chutné cukrovinky  sa
našli aj na stole Vel’vyslanectva
Slovenskej republiky v Belehrade.
Vzhl’adom na to, že je Pančevo
multietnické prostredie, Detva-
nove výšivkárky sa stretajú raz za

rok a pestujú priatel’stvo s výšiv-
kárkami z mad’arského KUS-u
Tamási Áron z Vojlovice a s vý-
šivkárkami z MS Gornji grad. Ne-
vyhnutný je aj výlet v rámci
Srbska, ktorý v posledných ro-
koch organizujú spolu s Oltár-
nym krúžkom žien evanjelickej
cirkvi vo Vojlovici.

Členky tejto odbočky účinko-
vali aj pri založení etnodomu v
Detvane v roku 2011. Ony zoz-
bierali predmety pre expozíciu,
pripravili ju a starajú sa o ňu.

Lýdia Marková

Slováci a Nemci spolu postavili
kostol

Kollárovské heslo:
„Náboženstvo a národnosť
sú sestry“

V priebehu existencie sídla Marienfeld v 19.
storočí bohoslužby v cirkevnom zbore vy-
konávali nemeckí kňazi z Pančeva. Najzá-
služnejšiu úlohu v zachovaní nábožného a
slovenského povedomia mal Tranovského
kancionál. Z neho sa spievalo a modlilo as-
poň päťkrát denne. Slováci získali oiciálne
povolenie stavať v Hertelende v roku 1881,
čím sa umožnilo aj presídlenie. Krsty, svad-

by, pohreby a pobožnosti aj naďalej vykoná-
vali nemeckí kňazi z Pančeva. Keď sa v roku
1886 počet Slovákov a Nemcov zvýšil na 1
108 duší, nadobudli právo mať svojho kňa-
za. Toho roku je do Vojlovice pozvaný kňaz
Karol Zatkalík z obce Krajno v Nitrianskej
oblasti. Služby sa konali v škole striedavo:
po slovensky a po nemecky. Spoločný kos-
tol sa začal stavať 19. septembra v roku 1901
a už 9. novembra bola dokončená aj veža. V

budúcom roku v máji sa prvýkrát ozval hla-
hol vojlovických zvonov a 28. septembra to-
ho roku bol Chrám Boží posvätený.

Po ukončení prvej svetovej vojny sa Her-
telenda ocitla v novom štáte a získala názov
Vojlovica. Kňaz Karol Zatkalík zomrel v
roku 1923. Vtedy došlo k rozdeleniu cirkev-
ného zboru a k osamostatneniu slovenskej
časti. Za nového kňaza bol zvolený Štefan
Kvas. Ked’ v roku 1952 Štefan Kvas odstúpil
z funkcie zborového farára, kantor Juraj
Brezina odbavoval Služby Božie a pripravo-
val mládež na konirmáciu, kým kňazi z
iných slovenských zborov krstili, sobášili,
konirmovali a pochovávali. Po šiestich ro-
koch bol zvolený za kňaza Pavel Demrovský
z Báčskeho Petrovca, ktorý v tomto zbore
slúžil 46 rokov. Pre svoju vytrvalosť a pevný
postoj sa mu podarilo zachovať zbor počas
ateizácie aj vo vojnových rokoch. Zaslúžil sa
o to, že vo Vojlovici nie sú sekty. Bol pri ob-
novení Miestneho odboru Matice sloven-
skej vo Vojlovici a pri založení SKOS-u Det-
van. Zastával kollárovské heslo: „Nábož-
nosť a národnosť sú sestry“.
Martin Bajza z Kovačice  bol vymenovaný
za vojlovického kaplána v roku 2004 a v ro-
ku 2008 bol inštalovaný ako štvrtý farár vo
vojlovickom zbore. Na jeho miesto do
kňazskej služby nastúpil Branislav Kulík z
Kysáča v roku 2013. Toho roku bolo vytla-
čené prvé číslo farského časopisu Proglas a
na ZŠ Bratstvo a jednota sa začala výučba
evanjelického náboženstva. Slovenská
evanjelická a. v. cirkev vo Vojlovici sa snaží,
aby sa v Pančeve aj nad’alej zachovala evan-
jelická a slovenská spoločnost’.

Branislav Kulík

O SLOVENSKOM EVANJELICKOM A. V. CIRKEVNOM ZBORE VO VOJLOVICI

V SLUŽBE ZACHOVANIA IDENTITY

Slovenská komunita v Pančeve sa čoskoro bude
môcť pochváliť, že má vo svojich radoch jedného
veľmi mladého doktora vied a najmladšieho do-
ktora slovakistiky v Srbsku. Naša spoluobčianka
Marína Hríbová by mala totižto v auguste prá-
ve plynúceho roka na Filozoickej fakulte Uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre na Slovens-
ku obhajovať doktorskú dizertáciu s názvom Ja-
zykové a kultúrno-historické kontexty slovens-
ko-slovanských vzťahov – Historické a kultúrne
kontexty slovenských nárečí v Srbsku.

Marína Hríbová prezentovala a publikovala
niekoľko vedeckých prác na konferenciách a v
zborníkoch doma a v zahraničí. Má pritom
iba 26 rokov.

• Čo je témou tvojej doktorskej dizertácie?
– Kľúčovou časťou mojej dizertačnej práce

je výskum nárečí, ktorý som uskutočnila v 36
lokalitách obývaných Slovákmi v Srbsku. Po
uplynutí 70 rokov je v našej krajine opätovne
vykonané takéto skúmanie. Prvýkrát to na
území dnešného Srbska a Chorvátska urobil v
roku 1947 Jozef Štolc, vedecký pracovník Slo-
venskej akadémie vied. Rovnaký prieskum
vtedy uskutočnil aj v Maďarsku. Tento autor
uverejnil kompletné výsledky svojho výsku-
mu až roku 1968 a odvtedy už nikto nereali-
zoval takéto vedecké bádanie na celoštátnej
úrovni. V dizertácii som výsledky výskumu
tohto autora konfrontovala s vlastnými vý-
sledkami. Môj prístup k problematike sa od
jeho prístupu diferencuje tým, že moju vý-
skumnú vzorku tvorili respondenti všetkých
sociálnych vrstiev a vekových kategórií (deti,
mládež, stredná a staršia generácia).

• Prečo si si zvolila práve túto tému?
– Táto téma bola pre mňa veľkou výzvou a

považovala som ju za aktuálnu, pretože sa v
odbornej literatúre príliš dlho spomínajú iba
výsledky toho starého a dodnes jediného
uskutočneného výskumu, a zároveň sa neus-

tále poukazuje na potrebu organizovať nový
výskum. Zaujímavé je, že je Štolcov výskum
slovenských nárečí realizovaný s podporou
Slovenskej akadémie vied, a tento môj vý-
skum je vykonaný v spolupráci Akadémie a
Filozoickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Môj školiteľ prof. PhDr. Peter
Žeňuch, DrSc. je totižto riaditeľom Slavistic-
kého ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadé-
mie vied. Vzhľadom na to, že som v rámci ba-
kalárskeho a magisterského štúdia na Slovens-
ku študovala slovenský jazyk a geograiu, do-
spela som k záveru, že by som získané vedo-
mosti mohla aplikovať v dialektológii, v ktorej
sa používajú aj metódy lingvistickej geograie. 

• Koľko trvalo vyhotovenie dizertačnej prá-
ce – terénny výskum a písanie práce?

– Tri roky. Prvé tri semestre som sa učila,
skladala skúšky a zoznamovala sa s odbornou
literatúrou nevyhnutnou pre písanie práce. Po
absolvovaní skúšok som napísala a pred ko-
misiou obhájila projekt dizertačnej práce a
zložila štátne záverečné skúšky. Nasledoval
výskum v teréne a písanie práce, ktoré trvalo
ďalších takmer osemnásť mesiacov.

• Mohla by si nám prezradiť niektoré naj-
dôležitejšie závery dizertačnej práce?

– Výsledky výskumu naznačujú, že došlo k
významným zmenám v štruktúre slovenských
dialektov predovšetkým v lexikologickom
kontexte. Na druhej strane fonetický a grama-
tický systém nárečí sa vyznačuje minimálny-
mi zmenami. Tento záver dobre ilustruje pro-
ces slovakizácie slov prevzatých zo srbského
jazyka. Mnohí naši Slováci napríklad, keď
chcú povedať, že sa zaoberajú niečím, použí-
vajú slovo baviť sa namiesto správneho zaobe-
rať sa. Taktiež namiesto slovesa dohodnúť, ur-

čiť používajú srbské slovo zakázať (napr. stret-
nutie), ktoré po slovensky vlastne znamená
vydať zákaz, nedovoliť. K podobným omylom
dochádza aj pri používaní podstatných mien:
rodák nie je ekvivalentom srbského slova ro-
đak, ako si to niektorí tunajší Slováci myslia,
ale je to krajan, človek pochádzajúci z toho is-
tého miesta, kraja, štátu. Slovenským prekla-
dom slova rođak je slovo príbuzný. 

Pre mňa osobne je najzaujímavejším záve-
rom to, že na rozdiel od slovenských enkláv v
susedných krajinách (Chorvátsko, Maďarsko,
Rumunsko), sa slovenské dialekty v Srbsku
udržujú a neustupujú pred spisovným sloven-
ským jazykom – práve naopak, majú naň ur-
čitý vplyv. Okrem toho, primárnym jazykom
socializácie najmladších zostalo aj v 21. storo-
čí nárečie, nie spisovný slovenský jazyk.

• Aké sú tvoje plány po obhajobe dizertácie
a získaní titulu doktorky?

– Chcela by som sa aj naďalej zaoberať ve-
decko-výskumnou a pedagogickou prácou.
Keďže som už nadobudla určité znalosti a
skúsenosti ako praktikantka na Filologickej
fakulte v Belehrade, chcela by som sa venovať
predovšetkým práci so študentmi. Počas písa-
nia dizertácie vo mne zrela myšlienka aj o
tom, ako by sa aplikovaním výsledkov dialek-
tologických výskumov dalo zdokonaliť učenie
sa slovenskému jazyku na základných školách
v Srbsku. U detí je potrebné vytvoriť jasný po-
stoj k nárečiu a spisovnému jazyku a rozviť ja-
zykové kompetencie v oboch jazykových va-
rietach. V tom zmysle by som rada vynaložila
úsilie, aby si najmä deti vo vojlovickej základ-
nej škole takýmto inovovaným spôsobom
osvojovali slovenský jazyk.

Ivan Zafirović

VÝŠIVKÁRSKA ODBOČKA DETVANA

PESTOVANIE KULTÚRY PRI RUČNÝCH PRÁCACH

VÝUČBA V SLOVENSKOM JAZYKU

V ŠKOLE VO VOJLOVICI OD ROKU 1912 

PRÍLEŽITOSTNÝ ROZHOVOR: MARÍNA HRÍBOVÁ

NAJMLADŠÍ DOKTOR SLOVAKISTIKY V SRBSKU

Vojlov ic a  ako sídlisko je založe-
ná v roku 1883, a prvá školská bu-
dova je vybudovaná už roku 1884
na Námestí vojvodinskej brigády
č. 4. Pracovalo jedno oddelenie,
ktoré navštevovali žiaci sloven-
skej, maďarskej a nemeckej ná-
rodnosti. Neskôr je vybudova-
ných ešte šesť budov, v ktorých je
výučba vykonávaná do roku
1972, keď je škola premiestnená
do novovybudovanej modernej
budovy na Petőiovej ulici, kde sa
aj dodnes nachádza. 

Roku 1912 sa začala konať vý-
učba v materinskom jazyku: slo-
venské a nemecké oddelenie so
štyrmi a maďarské so šiestimi
triedami. Od roku 1921 bol
srbský jazyk záväzný vo všetkých
menšinových oddeleniach. Počas
druhej svetovej vojny bola výučba
pozastavená, následne v roku
1945 slovenské a maďarské odde-
lenie začalo pracovať s početnými
ťažkosťami. Slováci pracovali bez
kníh alebo zo starých učebníc. 

Odvtedy dodnes došlo k veľ-
kým premenám v práci a ograni-
zácii školy a, samozrejme, aj výuč-
by v slovenskom jazyku. V rámci
rôznych organizačných variantov
práce školy mala výučba v sloven-
skom jazyku svoju dráhu prebie-
hajúcu od úplného pôsobenia v
slovenskom jazyku po čiastočné,
t. j. kombinované oddelenia, aby
sa dnes zredukovala na hodiny
pestovania slovenského jazyka,
ktoré iste nie je dostatočné na dô-
kladné zvládnutie materinského
jazyka, oboznamovanie sa s iden-
titou Slovákov, ich históriou na
tomto území, literatúrou a kultúr-
nou tradíciou. Určite je nedosta-
točné aj na pokračovanie vo vzde-
lávaní v slovenskom jazyku.

Z tohto dôvodu sa aj veľmi níz-
ky počet žiakov rozhoduje vzde-
lávať sa v materinskom jazyku, aj
keď existujú stredné školy a inter-
nát v Báčskom Petrovci, ako aj
vzdelávať sa na Slovensku.

Eva Nagyová



Peter Pan a škaredé
káčatko s Alicou v
krajine zázrakov

Početné ocenenia za
scénografiu, kostýmy,
texty a herecké výkony

Divadlo je umením, ktoré po-
skytuje mladému človekovi
možnosť rojčiť, vytvárať svet ilú-
zií, rozprávok, vyjadrovať sa
osobitnou rečou herectva, pohy-
bov, piesní. Každé dieťa, ktoré
vstúpilo na scénu pod svetlami
relektorov dospeje v momente
prvej vyslovenej vety a začne sa
pohybovať smerom k fantázii.
Najprv sme boli veselé Pukance.
Potom sme ako malé myši vy-
brali obrovskú Cukrovú Repu.
Išli sme do Zeme Nezeme s Pe-
trom Panom. Pomocou kúzel
Rozmarínu sme Červenej čia-
počke vyhľadali princa. Kapitán
Jack Sparrow pomohol pirátom
prinavrátiť Tajomstvo Pirátskeho
Srdca. Keď sa vyliahlo Škaredé
Káčatko, mysleli sme si, že je ka-
čací tanec tým najkrajším tan-
com, avšak vtedy prileteli biele
labute a poučili nás, že pýcha nie
je dobrá pre umenie. Prebudili
sme sa spolu s Alicou v Krajine
Zázrakov a čudákov, ktorí môžu
ukradnúť čas, a pomohli sme
Alici i Šialenému Klobučníkovi
posunúť hodinové ručičky späť.
Cestovali sme k Čarodejníkovi z
Krajiny Oz, ktorí nás naučil byť
múdrymi, odvážnymi a všetko
riešiť v láske. Všetko to pochopil

klaun Pepino a spolu so svojimi
kamarátmi porazil zlých chlap-
cov, a tak sa jeho drvené srdce
stalo skutočným. Láska je tá,
ktorá nás dáva do pohybu, nepo-
raziteľná je, nič nevyžaduje, ale
sa o ňu musí bojovať, čoho si je
ona vedomá a čaká na nás vo Fu-
túre Lásky. Toto sú naše predsta-
venia, v rámci ktorých sme vy-
rastali, hrali, spievali a tancovali
v nádhernom detskom svete ta-
jomstiev i nekonečného boja
dobra a zla.

„Čarodejník z Krajiny Oz v
réžii Terézy Veberovej Oravco-
vej je predstavením, ktoré si nás
vo všetkých svojich segmentoch
získava radosťou z hry, lucidi-
tou niektorých režisérskych rie-
šení, choreograickými sklad-
bami privedenými k dokona-
losti, ako aj svetelným a pyro-
technickým ladením. Potrebné
je pochváliť celý herecký an-
sámbl, a to predovšetkým Mar-

tina Mareka, obe bosorky –
Mionu Pavlovovú a Andreu Bi-
sakovú, ako aj skvelú Alisu
Oravcovú, ktorá hrá, tancuje a
spieva, akoby sa bola narodila v
muzikáli,“ povedal selektor Sa-
ša Latinović, divadelný režisér. 

Okrem početných ocenení za
najlepšie scénograie, kostýmy a
autorský text, dôležité sú pre nás
aj početné individuálne ocene-
nia mladých hercov. Najvýz-
namnejšie sú tri po sebe nasle-
dujúce ocenenia Alisy Oravco-
vej za najlepšiu ženskú postavu
na festivale 3xĎ (v roku 2013,
2014, 2015), ktoré udeľuje Ná-

rodnostná rada slovenskej ná-
rodnostnej menšiny v Srbsku.
Taktiež je potrebné spomenúť aj
okresné a oblastné súťaže Zdru-
ženia amatérov Vojvodiny a zí-
skané prvé miesto v Autonóm-
nej oblasti Vojvodina v roku
2015 i ocenenia za herecké vý-
kony v predstavení Čarodejník z
krajiny Oz: pre Alisu Oravcovú,
Martina Mareka, Mionu Pavlo-
vovú, Andreu Bisakovú za naj-
lepší javiskový pohyb a Stefana
Vidovića za najlepšiu choreo-
graiu, pre Terézu Verebovú
Oravcovú za najlepšiu réžiu. Byť
medzi piatimi najlepšími pred-
staveniami na medzinárodnej
súťaži v Jagodine a získať ocene-
nie za najlepšiu kostýmograiu
taktiež možno považovať za
úspešné umiestnenie. Aktívny-
mi sme účastníkmi aj na všet-
kých manifestáciách a progra-
moch Mesta Pančevo, na karne-
valoch, bienále BUDI, ako aj na
humanitárnych koncertoch.
Sme otvorení spolupráci a spo-
lupracovali sme s Mažoretkami
Pančeva a štúdiom Fusion Dan-
ce. Teší ma, že som aj ja získala
možnosť podieľať sa na rozvoji
jednej etapy detského mládež-
níckeho divadla Detvan.

Teréza Veberová Oravcová

Ked’ Slováci pred takmer 300 rokmi,
hl’adajúc lepší život, prišli na Dolnú zem,
ako ju vtedy nazývali Panónska nížina, so
sebou zobrali aj svoj slovenský jazyk, svoje
piesne, tance, kroje, kultúru, a s kultúrou
aj divadlo, ktoré sa stalo tradíciou. Hrané
boli predlohy slovenských autorov s téma-
mi zo života Slovákov. Tým spôsobom za-
chránili jazyk a obyčaje. Prvé divadelné
predstavenia vo Vojlovici boli nacvičované
ked’ sa stavali prvé domy, školy, kostol.
Najstaršie písané dokumenty datujú od
rokov 1921-1930. Prvé divadelné predsta-
venie, Hrob lásky, pripravila a režírovala
manželka vtedajšieho kňaza Štefana Kva-
sa, s podporou učitel’a Krajzingera a kan-
tora Juraja Brezinu. Nasledovali d’alšie
predlohy: Rozmarín, Strašidlo, Mariša, Tri
vrecia zemiakov, Zem, Nová sociálna
ustanovizeň a iné. O mieste, dátume a ča-
se divadelného predstavenia občanov in-
formoval dedinský bubeník.

Zoznam Vojlovičanov, ktorí dovtedy hra-
li v divadelných predstaveniach je vel’mi
dlhý, a v ňom je aj meno 83-ročnej Anny
Ďugovej, momentálne najstaršej herečky
vo Vojlovici. Už t’ažko pohyblivá, ale
vel’mi zhovorčivá, teta Anna si spomína: - S manželom som bola domárka v Do-

me kultúry Vojlovica, a ked’ Kultúrno-
osvetový spolok Detvan zdedil Dom,
zdedili aj nás. Bezo mňa sa nič nemohlo
udiat’. Zapojila som sa do každej aktivity
na renovovaní budovy, spievala som v
ženskej speváckej skupine, a životný sen
byt’ herečkou sa mi splnil až ked’ som
mala 39 rokov. Udelená mi bola úloha v
divadelnom predstavení Kubo, prostred-
níctvom ktorej som hned’ ukázala svoj
talent. Preto mi ponúkli hlavnú úlohu v
predstavení Pani richtárka, ale som už na
prvej skúške sama zistila, že som aj
srdcom aj dušou pre menšiu úlohu: úlo-
hu Kat’ušky. Režisér mi s vel’kým poro-
zumením dal tu úlohu a ja som na desia-
tej prehliadke amatérskych divadiel v
Báčskom Petrovci v roku 1979 dostala di-
plóm za herecký výkon. Vtedy novinárka
slovenského týždenníka Hlas l’udu napí-
sala portrét o mne, s názvom Amatér
srdcom a dušou. Ja som aj bola taká. S
vel’kou vôl’ou som sa učila texty, nielen
svojich úloh, ale aj úloh iných, a na scéne
som pomohla, ak bolo potrebné.

- Teta Anna, mohli by ste nám poroz-
právat’ nejakú anegdótu alebo zaujímavú
skúsenost’?

- Áno. Raz prišla ku mne suseda, ale
nechcela zíst’, lebo si myslela, že mám
plný dom hostí. Príjemne voňalo a počul
sa rozhovor. A naozaj som bola sama.
Pražila som palacinky na obed a mimo-
chodom cvičila úlohu z divadla.

- Mali ste ešte niektoré divadelné roly?
- Mám ešte len jednu z roku 1981. Po-

tom som bola už čoraz staršia, a zdravie
bolo všetko horšie a host’ovania pre mňa
boli čoraz t’ažšie. Druhý dôvod prečo
som sa vzdala herectva bolo to, že môj
manžel dostal byt, tak sme viac nebývali
v Detvane. Do bytu sme sa mali pre-
st’ahovat’ v máji v roku 1983, ale kvôli
potrebám Detvana, sme to urobili až v
októbri, na čom nám všetci boli vel’mi
vd’ační, a predseda spolku ma zato aj po-
bozkal (smiech).

Vojlovičania aj d’alej každý rok pripra-
via jednu divadelnú premiéru. To je tra-
dícia ešte od založenia spolku. Čo by ste
odporučili súčasným členom divadelnej
odbočky v Detvane?

Deti, t’ažké sú časy. Finančná situácia je
zlá, ale sme sa vždy vynašli. Prinášali sme z
domu rekvizity, kostýmy a iné. Väčší je pro-
blém, že nás je stále menej. To je potrebné
vyriešit’. Nech vám je Boh na pomoci.

V HOSTINE U ANNY ĎUGOVEJ

HEREČKA SRDCOM A DUŠOU

Piatok 8. júla 2016

pancevac@pancevac-online.rs

VIII

Z b eran ieplodov obilia bolo vždy jednou z najťažších, ale aj najra-
dostnejších poľnohospodárskych prác. Prinášala každého roku nový
chlieb náš každodenný, vzácny každému človeku. Ani teraz nie je l’ah-
ko, ale v minulosti bolo omnoho t’ažšie pracovat’ v poli, ručne kosit’
žito, po slnku. Bolo namáhavé, ale žatel’níci si túto prácu zl’ahčili
piesňou, samozrejme.

Dnes sa žatva koná modernými strojmi, a od ich ohlušujúceho zvu-
ku by sa pieseň ani nepočula. A nemá ani kto spievat’. Ale preto sa ve-
selá pieseň šíri vojlovickými ulicami počas deilé v rámci vojlovických
Dožinkových slávnosti. 

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan v spolupráci s mad’ar-
ským kultúrno-umeleckým spolkom Tamási Áron a MS Vojlovica,
Maticou slovenskou, Dobrovol’ným hasičským spolkom, ako aj s
ostatnými vojlovickými združeniami, každý rok organizujú vojlovic-
ké Dožinkové slávnosti, tohto roku 22. v poradí.

Samy začiatky oslavy obilia a žatvy datujú od sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia, aby sa v roku 1994 oslava Dožinkové slávnosti
inštitucionálne stvárnila. Odvtedy sa každoročne tradične koná po-
sledný víkend v júli.

Sút’až v tradičnom kosení pšenice, športový deň, výstavy ručných
prác, pšeničné výrobky, slávnostné deilé ulicami Vojlovice, ako aj
kultúrno-umelecký program, kde sa hostia a hostitelia predstavia
spevom, tancom a hudbou činia Dožinkové slávnosti. Udalosť, ktorú
by ste nemali prehliadnut’.

Naša oslava je na turistickej mape Pančeva a každý rok ju navštívi
veľa hostí.

Starší Vojlovičania hovoria: „Ked’ sa žatva skončila, v domácnosti
sa pieklo prasa. Na dvore sa varila rybacia polievka pre tých, ktorí
pracovali. Na konci, všetci boli št’astní a spokojní.“

Pozývame Vás, susedia, priatelia, milovníci piesne, tanca, tradície:
príd’te aj tohto roku na vojlovické Dožinkové slávnosti a spolu s nami
strávte nezabudnutel’né chvíle. Pocít’te pozitívnu energiu slnka, pše-
nice, ako aj čaro Vojlovice, práve takej, akú ju poznáme: srdečnú a
otvorenú pre všetkých. 

Michal Spišiak

VOJLOVICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
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Не дав но је за вр шен пе то го -
ди шњи про грам по др шке
раз во ју ин фра струк ту ре у
обла сти за шти те жи вот не
сре ди не EISP, ко ји је фи нан -
си ра ла Вла да Кра ље ви не
Швед ске са пре ко че ти ри ми -
ли о на евра, а већ је на ја вљен
и дру ги. Швед ска ће на ста ви -
ти да пру жа по др шку Ср би ји
за раз вој за шти те жи вот не
сре ди не и у на ред ном пе ри о -
ду кроз че ти ри спе ци фич на
спо ра зу ма о до на ци ји, вред -
на де сет ми ли о на евра.

Део нов ца би ће усме рен на
кре и ра ње нео п ход не ин фра -
струк ту ре ка ко би у овој го -
ди ни по че ла ре а ли за ци ја
про је ка та ко ји ће се фи нан -
си ра ти из прет при ступ них
фон до ва Европ ске уни је (100
ми ли о на евра бес по врат них
сред ста ва). Да под се ти мо,
ре ги о нал на са ни тар на де по -
ни ја у Пан че ву отво ре на је
за хва љу ју ћи до на ци ји Вла де
Кра ље ви не Швед ске.

Ср би ја има оба ве зу да до
2020. го ди не до стиг не 27
про це на та укуп не по тро -
шње енер ги је из об но вљи -
вих из во ра, а тре нут но она

из но си 22 про цен та. Европ -
ски зва нич ни ци ис ти чу да
на ша зе мља има огро ман по -
тен ци јал ка да је реч о ко ри -
шће њу ал тер на тив них из во -
ра енер ги је и да Ср би ја из
об но вљи вих из во ра мо же
обез бе ди ти по ло ви ну го ди -
шње по тре бе за енер ги јом.

Ни во ра ди о ак тив ност Ти -
хог оке а на се вра ћа у нор ма -
лу пет го ди на по сле ну кле ар -
не ка та стро фе у ја пан ској
елек тра ни у Фу ку ши ми. Јак
зе мљо трес и цу на ми ко ји је
усле дио, ра зо ри ли су 11.
мар та 2011. под руч је То хо ку
и иза зва ли ха ва ри ју ну кле ар -
не цен тра ле Фу ку ши ма и
нај ве ће за га ђе ња ра ди о ак -
тив но шћу у оке а ни ма до са -
да. По сле не сре ће ра ди о ак -
тив ност Па ци фи ка би ла је
не ко ли ко де се ти на ми ли о на
пу та из над нор ма ле.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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НИС ПРЕД СТА ВИО ИЗ ВЕ ШТАЈ О ОДР ЖИ ВОМ РАЗ ВО ЈУ

ЗДРА ВЉЕ И БЕЗ БЕД НОСТ РАД НИ КА 
У ПР ВОМ ПЛАНУ

сво је за по сле не по ка зу је до бар
осе ћај за би знис – ре кла је
Ире на Со ло ра но.

Про фе сор ка Ана Тр бо вић
ис та кла је да је ме наџ мент
Нафт не ин ду стри је Ср би је до -
нео хра бру од лу ку пред ста -
вља њем из ве шта ја о одр жи вом
раз во ју по нај ви шим ме ђу на -
род ним стан дар ди ма, јер се на
тај на чин с дру ги ма де ли сли -
ка по сло ва ња ком па ни је.

– У из ве шта ју се на во ди ка -
ко је НИС ор га ни зо ван, у шта
пла ни ра да ула же и је ди но на
тај на чин, ка да по слу је те од го -
вор но, мо же те оче ки ва ти
успех на ду ге ста зе – ре кла је
Ана Тр бо вић.

Она је на ве ла да ма ло ком -
па ни ја у Ср би ји ула же у раз вој
обра зо ва ња ка дра као ру ско-
-срп ски нафт ни ги гант и до да -
ла да та ком па ни ја одва ја зна -
чај на сред ства и за обу ку до ба -
вља ча, што је пре ма ње ном
ми шље њу до бра ме ђу на род на
прак са.

Ди рек тор ком па ни је „Ernst
& Young” у Ср би ји Сти вен
Фиш ис та као је да са мо је да -
на ест ком па ни ја у Ср би ји ра ди
из ве шта је о одр жи вом раз во ју,
а че ти ри ком па ни је при ме њу -
ју ме ђу на род не стан дар де и
ме ђу на род ну ре ви зи ју, што је,
ка ко он ка же, ма ли број. Пре -
ма ње го вом ми шље њу, стан -
дар ди су ва жни због по ре ђе ња
и кон ку рент но сти и са свим је
при род но што ће мно ге ком -
па ни је у ско ри јој бу дућ но сти
са да узи ма ти НИС као мо дел у
из ве шта ва њу.

Кул ту ра ком па ни је
„Из ве штај о одр жи вом раз во ју
за 2015” ве о ма је ва жан стра -
те шки до ку мент, ко ји је уте -
ме љен на нај ви шим ме ђу на -
род ним стан дар ди ма. Он пру жа
ја сну сли ку о еко ном ским,
еко ло шким и дру гим ва жним

ни ка има ју ап со лут ни при о ри -
тет у по сло ва њу.

Ма три ца ма те ри јал но сти
На кон увод них ре чи и пре зен -
та ци је по слов не по ли ти ке
одр жа на је па нел-ди ску си ја на
те му „Го ди на без бед но сти
(HSE) у НИС-у и ак тив но сти
на по љу без бед но сти за по сле -
них и за шти те жи вот не сре ди -
не”, у ко јој су уче ство ва ли
пред став ни ци НИС-а, др жав -
них ин сти ту ци ја и нај ве ћих
ком па ни ја у Ср би ји.

Ка ко се том при ли ком мо гло
чу ти, овај до ку мент са др жи ин -
фор ма ци је о ва жним аспек ти -
ма по сло ва ња и до стиг ну ћи ма
ко ја је НИС, као дру штве но од -
го вор на ком па ни ја, оства рио у
прет ход ној го ди ни, а ко ја су
усме ре на на уна пре ђе ње жи во -
та у за јед ни ци кроз оства ре ње

мал но отво рен и не гу је ди ја лог
са свим за ин те ре со ва ним стра -
на ма – ре као је ге не рал ни ди -
рек тор НИС-а и до дао да ће се
нафт ни ре ги о нал ни ли дер по -
тру ди ти да по мог не и дру гим
парт не ри ма с ко ји ма са ра ђу је
да се укљу че у про цес отва ра ња
пре ма дру штву.

Ду го роч на ви зи ја
Ире на Со ло ра но је че сти та ла
НИС-у на из ве шта ју ко ји по -
ка зу је шта јед на ве ли ка ком -
па ни ја мо же учи ни ти да по др -
жи не са мо дру штво већ и бу -
дућ ност свог окру же ња.

– Оно што НИС ра ди по
овом пи та њу, је сте и до бар
осе ћај за би знис, јер је реч о
ком па ни ји ко ја има ду го роч ну
ви зи ју и на сто ји да очу ва ре -
сур се кроз про ми шља ње и на
одр жив на чин. Овај прин цип

За вр ша ва се ово го ди шња
упи сна гро зни ца. Бив ши
осма ци су на кон по ла га ња
за вр шног ис пи та и по пу ња -
ва ња ли сте же ља по чет ком
не де ље упи си ва ли обра зов не
уста но ве у кој ма ће на ста ви -
ти шко ло ва ње. У по не де љак,
4. ју ла, об ја вљен је рас по ред
уче ни ка по сред њим шко ла -
ма, а на ред ног да на, 5. ју ла,
за вр шен је пр ви круг упи са у
пан че вач ке сред ње шко ле.

Као и прет ход них го ди на, у
Гим на зи ји „Урош Пре дић”,
Елек тро тех нич кој шко ли „Ни -
ко ла Те сла”, Ме ди цин ској
шко ли „Сте ви ца Јо ва но вић и
Еко ном ско-тр го вач кој шко -
ли већ у пр вом упи сном кру -
гу по пу ње ни су сви ка па ци -
те ти.

Уче сни ци кон кур са су при -
ли ком упи са под но си ли шко -
ли при ја ву за упис, уве ре ње о
по ло же ном за вр шном ис пи -
ту и ори ги нал но све до чан -
ство о за вр ше ном основ ном
обра зо ва њу и вас пи та њу, из -
вод из ма тич не књи ге ро ђе -
них и ле кар ско уве ре ње о ис -
пу ња ва њу здрав стве них усло -
ва. За упис у гим на зи ју и
обра зов не про фи ле за ко је то
ни је пред ви ђе но овим кон -

кур сом ни је би ло по треб но
под но си ти ле кар ско уве ре ње.

Ма ту ран ти ко ји ни су ус пе -
ли да се упи шу у овом ро ку,
мо гу то, с но вим ли ста ма же -
ља, учи ни ти у пе так, 8. ју ла,
за ка да је за ка зан дру ги упи -
сни круг.

Пре ма по да ци ма Окру жне
упи сне ко ми си је, ме ста има
у По љо при вред ној шко ли
„Јо сиф Пан чић”, и то на че -
тво ро го ди шњим сме ро ви ма

тех ни чар по љо при вред не
тех ни ке (26 ме ста) и по љо -
при вред ни тех ни чар (три
ме ста). Ка да је реч о тро го -
ди шњем шко ло ва њу, по јед -
но упра жње но ме сто има на
сме ро ви ма по љо при вред ни
про из во ђач и цве ћар вр тлар.

Не у пи са ни ма ту ран ти, њих
де сет ко ји има ју пре ко пе де -
сет бо до ва на за вр шном ис пи -
ту, мо гу кон ку ри са ти за упис
на смер ма шин ски тех ни чар
за ком пју тер ско кон стру и са -
ње у Ма шин ској шко ли Пан -
че во. У тој шко ли има још се -
дам сло бод них ме ста на тро -
го ди шњем за ни ма њу опе ра -
тер ма шин ске об ра де. У Тех -
нич кој шко ли „23. мај” ни је
по пу њен смер за ме са ра –
пре о ста ло је још шест ме ста.

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Сло бод на ме ста

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

„ВЕ ТРО-СО Л” У „МА ДЛЕ НИ ЈА НУ МУ”

Ком па ни ја НИС је пред ста ви ла
„Из ве штај о одр жи вом раз во ју
за 2015” у сре ду, 29. ју на, у Опе -
ри и те а тру „Ма дле ни ја нум” у
Зе му ну. На пре зен та ци ји ово -
го ди шњег из ве шта ја го во ри ли
су Ки рил Крав чен ко, ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а, Сти вен
Фиш, парт нер у ре ви зор ској ку -
ћи „Ernst & Young”, Ире на Со -
ло ра но, стал на пред став ни ца
Про гра ма Ује ди ње них на ци ја
за раз вој у Ср би ји (УНДП), и
Ана Тр бо вић, про фе сор ка Фа -
кул те та за еко но ми ју, фи нан -
си је и ад ми ни стра ци ју Уни вер -
зи те та „Син ги ду нум”.

Ак це нат у „Из ве шта ју о одр -
жи вом раз во ју за 2015” ста -
вљен је на НИС-ово спро во ђе -
њу HSE по ли ти ке, од но сно у
обла сти здра вља и без бед но -

еко ном ског, кул тур ног и со ци -
јал ног ра ста. По ла зна осно ва за
при пре му НИС-овог из ве шта ја
је и ове го ди не би ла ма три ца
ма те ри јал но сти, ко ја пред ста -
вља упо ред ни пре глед кључ них
те ма за по сло ва ње из угла ком -
па ни је, као и за ин те ре со ва них
стра на.

Ки рил Крав чен ко, ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а, ис та као је
да је одр жи ви раз вој стра те -
шко опре де ље ње НИС-а.

– Си гур ни смо да ће мо да ље
на пре до ва ти и за др жа ти ли -
дер ску по зи ци ју у ре ги о ну и
ка да је у пи та њу од нос пре ма
одр жи вом раз во ју, ко ји се за -
сни ва на че ти ри сту ба: еко ном -
ском раз во ју, људ ским ре сур -
си ма, од го вор но сти пре ма за -
јед ни ци и за шти ти жи вот не

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

По др шка Швед ске
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Про фе со ри и уче ни ци Ма шин ске шко ле

Пан че во има ли су сво јих де се так ми ну та

на ово го ди шњем пред ста вља њу НИС-овог

„Из ве шта ја о одр жи вом раз во ју за 2015”.

Ре ги о нал ни ли дер је из дво јио про је кат те

пан че вач ке обра зов не уста но ве „Ве тро-со л”

као пра ви при мер са рад ње НИС-а и ло кал не

за јед ни це кроз про грам „За јед ни ци за -

јед но”.

Реч је о го то во тро го ди шњем про јек ту, на

ко јем су, по ред про фе со ра и ђа ка, ра ди ли (са -

ве то дав но) и пред став ни ци пан че вач ке Ра фи -

не ри је наф те Пан че во и ко ји ће у сеп тем бру

би ти зва нич но пред ста вљен ши рој јав но сти.

Вла ди мир Бо жич ко вић, про фе сор те шко -

ле, ко ји је при су ство вао про шло не дељ ном

ску пу у „Ма дле ни ја ну му”, ре као је да је

при јат но из не на ђен и по но сан што је пред

ве ли ким бро јем стра них и до ма ћих зва нич -

ни ка, струч ња ка и при вред ни ка при ка зан

при лог о ве тро ге не ра то ру и со лар ном си сте -

му Ма шин ске шко ле. Ка ко је ре као, по себ -

но му је дра го што је НИС, као ве ли ка и

зна чај на ре ги о нал на ком па ни ја, по др жао

иде ју про фе со ра и на став ни ка те сред ње

струч не шко ле и да се на да да ће са рад ња

Ма шин ске шко ле и НИС-а уско ро до би ти но -

ву ди мен зи ју.

сти на ра ду и за шти те жи вот не
сре ди не. Вре ди ис та ћи да је
ру ско-срп ски нафт ни ги гант
2016. про гла сио го ди ном HSE
у ком па ни ји, што још јед ном
по твр ђу је ја сну про фе си о нал -
ну ори јен та ци ју те ком па ни је
– да без бед ност и здра вље рад -

сре ди не. Уcпех ком па ни је се
ме ри ње ним фи нан сиј ским ре -
зул та ти ма, али да нас у ве ли кој
ме ри за ви си и од тран спа рент -
но сти по сло ва ња и ди ја ло га с
јав но шћу. За то је бит но што је
НИС као ком па ни ја са ви ше од
два ми ли о на ак ци о на ра мак си -

по ка зу је ста бил ност ком па ни -
је. Што се ти че мо је ор га ни за -
ци је, ми ра ди мо с при ват ним
сек то ром ши ром све та, па и
ов де у Ср би ји, и ви ди мо да све
ви ше ком па ни ја сле ди при мер
НИС-а за то што бри га за окру -
же ње и по др шка и бри га за

ре зул та ти ма по стиг ну тим у
про шлој го ди ни. За ни мљи во
је ис та ћи да из ра да ове сту ди -
је ни је за кон ска оба ве за, али
НИС те жи да бу де ли дер у ре -
ги о ну, сто га је из ве штај о кор -
по ра тив ној дру штве ној од го -
вор но сти и по сло ва њу ло ги чан
по тез ме на џер ског ти ма ком -
па ни је. НИС те жи ра ци о нал -
ном ко ри шће њу при род них
ре сур са и сма ње њу не га тив ног
ути ца ја на жи вот љу ди и жи -
вот ну сре ди ну пу тем уна пре -
ђе ња HSE кул ту ре у ком па -
ни ји. Сто га нафт ни ги гант
већ го ди на ма им пле мен ти ра
свет ски при зна те стан дар де
у обла сти ин ду стриј ске без -
бед но сти и за шти те здра вља.
Про те клих го ди на је ре а ли зо -
ван низ про је ка та ко ји су има -
ли циљ да сма ње еми си је за га -
ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух, во -
ду и зе мљи ште, као и ко ли чи -
ну от па да, те да по ве ћа ју енер -
гет ску ефи ка сност и упо тре бу
об но вљи вих из во ра.

Ру ско-срп ски нафт ни
ги гант 2016. го ди ну
про гла сио го ди ном
HSE у ком па ни ји

Кравченко:
„Си гур ни смо
да ће мо да ље
на пре до ва ти и 
за др жа ти ли дер ску
по зи ци ју у ре ги о ну
и ка да је у пи та њу
од нос пре ма
одр жи вом раз во ју”

При зна ње Ма шин ској
шко ли Пан че во



Вре ме је од мо ра и лет ње ра зо -
но де. Ма где се на ла зи ли – на
мо ру, је зе ру, град ском ба зе ну
или у ба њи – сун це је ту, са
сво јим до брим и ло шим осо -
би на ма. Пред но сти уме ре ног
сун ча ња (ују тру до 10 и по
под не од 17 са ти) је су по ве ћа -
на про из вод ња ви та ми на Д и
се ро то ни на, а са мим тим и ра -
до сти жи во та.

Ме ђу тим, рет ко ко од нас
мо же ис по што ва ти ре жим ра -
ног уста ја ња на од мо ру, па се
мно ги нај че шће сун ча ју упра -
во у нај не здра ви јем пе ри о ду –
од по дне ва. Ако већ не мо же те
про ме ни ти ту на ви ку, ме ре за -
шти те и пре до стро жно сти при
од ла ску на пла жу мо ра ју би ти
на за и ста ви со ком ни воу. Не
ште ди те но вац за ква ли тет не
кре ме за те ло са за штит ним
фак то ром 50. Бит но је да на -
ба ви те и по себ не кре ме за ли -
це, та ко ђе са СПФ 50. Не за бо -

ра ви те да на ма же те и усне.
Бит на је и фи зич ка за шти та,
па свој аут фит упот пу ни те ше -
ши ром с ве ли ким обо дом или
ка пом ко ја по кри ва уши, сун -
ча ним на о ча ри ма и не ком
ши ро ком тан ком ту ни ком све -
тлих бо ја. Са да је ве о ма за сту -
пље на и оде ћа за пли ва ње и
бо ра вак на сун цу од спе ци јал -
них ма те ри ја ла ко ји не про пу -
шта ју УВА и УВБ зра ке, ко ју
то пло пре по ру чу је мо. Ка да
иза ђе те из во де, об но ви те кре -
му са УВ за шти том и скло ни те
се у хлад, уз осве жа ва ју ћи
при род ни сок или во ду.

Деч ја ко жа је још осе тљи ви -
ја, па јој тре ба по себ на бри га у
ви ду ме ди цин ских УВ кре ма
са СПФ 50, на ме ње них том уз -
ра сту. Че сто об на вља ње кре -
ма, ка пи це ко је по кри ва ју
врат и уши, сун ча не на о ча ре,
рас хла ђи ва ње, хи дри ра ње и
ве ли ки хлад и – игра мо же да

поч не. За оне ко ји су то ком
зи ме ра ди ли трет ма не воћ ним
ки се ли на ма или хе миј ске пи -
лин ге, ја ко је бит но да то ком
це ле го ди не има ју до бру УВ
за шти ту. У су прот ном, све оно
што су по бољ ша ли на свом ли -
цу мо же би ти уза луд но – због
пре те ра ног из ла га ња ја ком
сун цу по но во мо гу из би ти
фле ке, пе ге и оста ле не пра -
вил но сти због ко јих је и ра ђен

трет ман. Ни они ко ји су се на -
кон сун ча ња про бу ди ли с но -
вим фле ка ма, не тре ба да оча -
ја ва ју, јер ће с је се ни мо ћи да
их укло не упра во по ме ну тим
трет ма ни ма.

По се ти ти ко зме ти ча ра и
ура ди ти пр во кла си чан трет -
ман чи шће ња, као и трет ман
ду бо ке хи дра та ци је, је сте не -
што нај бла го твор ни је што мо -
же те ура ди ти за де хи дри ра ну
ко жу ли ца. На ша ко жа пам ти
све, и до бро и ло ше што чи ни -
те за њу, а тре ба да нам по тра -
је цео жи вот. Сто га ужи вај те у
од мо ру, де ци, дру же њу и сун -
ча њу, али ми сли те пре све га
на сво је здра вље и ле по ту.

ХРОНИКА
Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ми ни стар ство прав де
из дво ји ло 4,5 ми ли о на
ди на ра

До сад је дан ком би
оп слу жи вао град и
де вет се ла

Ра сте број обо ле лих

Пан че вач ки Дом здра вља је
јед на од уста но ва ко ји ма је не -
дав но на јав ном кон кур су Ми -
ни стар ства прав де за до де лу
сред ста ва при ку пље них по
осно ву од ла га ња кри вич ног
го ње ња одо брен но вац за про -
је кат ко ји ће знат но уна пре ди -
ти ква ли тет ле че ња свих оних
што су због бо ле сти при мо ра -
ни да од ла зе на хе мо ди ја ли зу.

ОДО БРЕН ПРО ЈЕ КАТ ДО МА ЗДРА ВЉА

ЛАКШИ ТРАНСПОРТ НА ХЕМОДИЈАЛИЗУ

Страну припремила 

Драгана

Кожан

Дра ги мо ји, ка да се спо ме не
из ла зак из зо не ком фо ра,
мно ги од нас се за пи та ју за -
што би не ко уоп ште же лео да
оде из тог про сто ра, у ко ме се
осе ћа та ко удоб но и си гур но.

Зо на ком фо ра је као на ша
оми ље на фо те ља, ко ју има мо
још од де тињ ства. У по чет ку
је она би ла цар ство удоб но -
сти, то пли не и си гур но сти за
нас, ма ле љу де. Ме ђу тим, из
го ди не у го ди ну по ста је мо
све те жи и све ве ћи и за у зи -
ма мо све ви ше про сто ра, а
фо те ља оста је иста. Не мо же -
мо је тек та ко за ме ни ти, јер
смо је до би ли од сво јих ро -
ди те ља. По ста је те сно, већ је
на пра вљен оти сак на шег те -
ла, про па да ју сун ђе ри, ве ро -
ват но је на ви ше ме ста ис та -
ње на или чак и по це па на,
али је то на ша фо те ља! Ве за -
ли смо се за тај ку так, ко ји за
нас пред ста вља све ле по и
си гур но. Не тре ба да за бо ра -
ви мо да је на ша фо те ља тек
не што мла ђа од нас. Де ко ри -
са ли смо је по не ком за кр пом
по но са, оче ки ва ња, про па -
лих по ку ша ја, ту ге, раз о ча -
ра ња и до брих на ме ра. Нај -
леп ше што има мо на њој је су
укра сни ја сту чи ћи за хвал но -
сти, љу ба ви и уче ња.

Као што фо те ља сим бо ли -
зу је зо ну ком фо ра, про сто -
ри ја у ко јој се она на ла зи
пред ста вља наш жи вот. А у
њој смо улеп ша ли све оно
што се ви ди на пр ви по глед:
окре чи ли зи до ве, ста ви ли
про стир ке (ко је нам се не
сви ђа ју, али ни смо има ли
нов ца за дру ге) и нов ве ли -
ки пла зма ТВ (не ки ма је ди -
ни про зор у свет). Има ли

ве ћег за до вољ ства од сва ко -
днев ног се де ња у оми ље ној
фо те љи и гле да ња ТВ про -
гра ма?

Из лаз из ова квог на чи на
жи во та (и ова кве зо не ком -
фо ра) по сто ји: то су она вра -
та ко ја се је два при ме ћу ју на
нај у да ље ни јем зи ду со бе. Од
тог про ла за до дру ге про сто -
ри је во ди ве о ма ду га чак и
мра чан ход ник. Осим осе ћа -
ја да би тре ба ло за ко ра чи ти
у тај ход ник и за тво ри ти вра -
та за со бом, дру гог пу то ка за
не ма. Са мо уну тра шњи глас
(ин ту и ци ја, ше сто чу ло) го -
во ри нам да тре ба да слу ша -
мо се бе (за про ме ну) и да
кре не мо. Ход ник је ши рок
до вољ но да не мо же мо ни
ра ши ре них ру ку да на пи па -
мо зи до ве. Због по ре ме ће не
рав но те же де си ће се да уда -
ри мо у не ки од њих. С јед не
стра не че ка ју нас не га тив на
уве ре ња и од зва ња ју ре че ни -
це: вра ћај се док још мо жеш;
не маш ти хра бро сти за да ље;
идеш у не по зна то, а ов де је
та ко удоб но и то пло, хај де
на зад; пре ко хле ба по га че –
то хо ћеш? Ако тре сне мо у
дру ги зид, ту нас че ка ју на -
ши стра хо ви од про ме не,
успе ха, не у спе ха, ви си не,
мра ка, зми ја, па у ко ва (сва -
шта је мо гу ће у та ми).

Циљ је ићи сре ди ном
мрач ног ход ни ка. То по сти -
же мо ка да уми ри мо се бе,
ка да пре ста не мо да па ни чи -
мо и поч не мо да ве ру је мо
се би и осе ћа ју да смо по сту -
пи ли ис прав но и она ко ка ко
је нај бо ље за нас. Ако се на -
ђе мо на сре ди ни, мо же мо
на ле те ти на не ку књи гу, ви -
део, осо бу... па он да на још
ви ше књи га и љу ди и он да
ће мо у јед ном тре нут ку
схва ти ти да је мрак у ко ме
се тре нут но на ла зи мо – са мо
ми сао. Све док нам не бу де
ја сно да је та ма по треб на да
би се зве зде ја сни је ви де ле,
оста ће мо у њој. Ипак, зна мо
да је мрак нај гу шћи не по -
сред но пре сви та ња...

Тап ка ти у ме сту, по на вља -
ти исто и жи ве ти у по зна тој
зо ни ком фо ра, или кре ну ти
на пут ка са мо спо зна ји – од -
лу ка је увек са мо на ва ма.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Бек ство из фо те ље

на хе мо ди ја ли зи”. Њи ме се
пред ви ђа ку по ви на во зи ла за
пре воз па ци је на та ко ји ма је
по треб на та те ра пи ја. Уго вор
из ме ђу Ми ни стар ства прав де
и До ма здра вља све ча но је
пот пи сан у сре ду, 6. ју ла, у
Клу бу по сла ни ка у Бе о гра ду.

Ди рек тор До ма здра вља др
Сло бо дан Ову ка ис та као је
том при ли ком да ће се на бав -
ком но вог тран спорт ног во зи -
ла са 17 се ди шта по ве ћа ти об -
у хват пре ве зе них па ци је на та.

– За хва љу ју ћи но вом са ни -
те ту сма њи ће се вре ме ко је па -
ци јен ти про ве ду че ка ју ћи пре -
воз до Оп ште бол ни це, а бр же
ће се и вра ћа ти ку ћа ма. Ку по -
ви на но вог во зи ла до при не ће
и по ди за њу до ступ но сти
здрав стве не за шти те и омо гу -
ћи ће очу ва ње здрав стве ног
ста ња па ци је на та на ди ја ли зи
– на вео је Ову ка.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
Дом здра вља у окви ру сво је
де лат но сти вр ши ову вр сту
тран спор та па ци је на та, и то
не са мо из гра да већ и из де -
вет окол них на се ље них ме ста,
од ко јих се нај у да ље ни је на -
ла зи 21 ки ло ме тар од Пан че -
ва. При том ова уста но ва по се -
ду је са мо јед но во зи ло за ту
вр сту тран спор та, при че му
чак ни оно не за до во ља ва
основ не по тре бе: не ма про -
стор за сме штај ко ли ца за ин -
ва ли де ни рам пу. Ја сно је и
без пре те ра не ра чу ни це ко ли -
ко је вре ме на по треб но да оно
пре ве зе све па ци јен те ко ји без
ди ја ли зе не мо гу, бу ду ћи да
им она пред ста вља ве штач ку
за ме ну за бу брег.

– Сва ко су ви шно че ка ње
па ци јен ти ма по гор ша ва већ
ио на ко ло ше здрав стве но ста -
ње. Дом здра вља је че сто

усту пао са ни тет ска во зи ла,
ка ко би се што бр же оба вио
тран спорт, али се та да ја вљао
но ви про блем: Слу жба хит не
по мо ћи је би ла под ри зи ком
да не ће има ти до во љан број
во зи ла ка да на сту пи не сре ћа
и ка да је по треб но ур гент но
сти ћи на ли це ме ста. Из ово -
га се мо же сте ћи пра ва сли ка
о то ме ко ли ко нам је но во во -
зи ло би ло нео п ход но – об ја -
снио је Ову ка.

На осно ву го ди шњих из ве -
шта ја и ана ли за о ра ду До ма
здра вља у прет ход не че ти ри
го ди не, за па жен је тренд по -
ра ста бро ја па ци је на та ко ји ма
је нео п хо дан тран спорт на хе -
мо ди ја ли зу. У 2012. го ди ни
би ло их је 30, у 2013. се број
по ве ћао на 56, у 2014. на 88,
док је у 2015. го ди ни би ло чак
97 па ци је на та са овим здрав -
стве ним про бле мом.

Ле то, сун це и на ша ко жа

Че твр ти тур нир у ма лом фуд -
ба лу за де цу без ро ди тељ ског
ста ра ња одр жан је у су бо ту, 2.
ју ла, у до му „Спо ме нак”.

Ово тра ди ци о нал но так ми -
че ње са да је до би ло и име:
„Дра гу тин Кр стић” – у част Ср -
би на из Аме ри ке чи ја ћер ка у
по след ње три го ди не фи нан -
сиј ски по ма же одр жа ва ње тог
спорт ског дру же ња. Дра гу тин
је де тињ ство про вео у Ср би ји,
во лео је да игра фуд бал, а и сам
је био де те без ро ди тељ ског ста -
ра ња и од га ји ла га је тет ка. Ка -
да је пре три го ди не по се ти ла
„Спо ме нак”, ње го ва ћер ка је
пре по зна ла оче ву суд би ну у
суд би на ма де це с ко јом се су -
сре ла, па од та да по кла ња но -
вац за ку по ви ну опре ме, дре со -
ва и ор га ни за ци ју тур ни ра.

По ред ма лих фуд ба ле ра из
„Спо мен ка”, про шле су бо те су
се за ти ту лу нај бо ље бо ри ле

још две еки пе – она из Деч јег
се ла из Срем ске Ка ме ни це и
она из до ма „Ве ра Ра ди во је -
вић” из Бе ле Цр кве. Пр во ме -
сто је осво јио тим из Срем ске
Ка ме ни це, дру го пла си ра ни су
би ли до ма ћи ни, а тре ће пла си -
ра ни го сти из Бе ле Цр кве. За
нај бо љег гол ма на је про гла шен
Ми лан Кне же вић из „Спо мен -

ка”, а ти ту лу нај бо љег стрел ца
до био је та ко ђе Пан че вац – Па -
ун Па у но вић. Нај у спе шни ји
играч чи та вог тур ни ра ове го -
ди не је Ва си ли је Бо ро је вић из
Срем ске Ка ме ни це.

Су за због по ра за ни је би ло,
јер су се сви осе ћа ли као по -
бед ни ци. Ма ли ша ни и они
ма ло ста ри ји за и ста су ужи ва -

ли у це ло днев ном дру же њу,
фер-пле ју и му зи ци. По себ но
оду ше вље ње де це иза звао је
глу мац Не над Хе ра ко вић Хе -
ра, по знат по ли ку Вам пи ра из
фил ма „Мон те ви део”, ко ји им
је уру чио ме да ље. Ма ле спор -
ти сте је об ра до вао и Сте ван
Осто јић, ле ген да „Цр ве не зве -
зде”, ко ји им је по де лио су ве -
ни ре са обе леж ји ма тог клу ба.

Тур ни ру је при су ство вао и
Ми лен ко Чуч ко вић, већ ник
за ду жен за рад, за по шља ва ње
и со ци јал ну по ли ти ку. Он је
том при ли ком на гла сио да је
циљ Гра да да се де ца из „Спо -
мен ка” ак тив но укљу чу ју у
спорт. Тур нир је по др жао и
пан че вач ки Цр ве ни крст, чи ји
су чла но ви би ли у при прав но -
сти за вре ме свих утак ми ца,
али сре ћом ни је би ло озбиљ -
ни јих по вре да од оних уо би ча -
је них, спорт ских.

У „СПО МЕН КУ” ОДР ЖАН ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ

При ја те ље спа ја и лоп та

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Грч ке ћуф те
Ево нео бич но-обич ног ре -
цеп та за уку сан лет њи ру -
чак. Сјај но је то што у јед -
ном је лу до би ја те ком пле -
тан оброк, ко ји укљу чу је и

при лог и ме со. Још је дан
плус ова ћуф те та за слу жу -
ју и због див ног про жи ма -
ња уку са на мир ни ца ко је
се за јед но крч ка ју.

Са стој ци: за ћуф те та: 500 г не ма сне мле ве не ју не ти не, чен бе -
лог лу ка, ка фе на ка ши ка бо сиљ ка, ка фе на ка ши ка со ли и че твр -
ти на ка фе не ка ши ке би бе ра. За фил: три су пе не ка ши ке ма сли -
но вог уља, 100 г цр ног лу ка, 450 г по вр ћа за ђу веч, 200 г пи -
рин ча, две ка фе не ка ши ке со ли, че твр ти на ка фе не ка ши ке би -
бе ра и два дл па си ра ног па ра дај за без кон зер ван са и до да тог
ше ће ра. За пре лив: три бе лан це та и два дл не ма сног јо гур та.

При пре ма: Ру ка ма до бро про ме шај те са стој ке за ћуф те та и об ли -
куј те 20 ко ма да, па их по ре ђај те на плех об ло жен па пи ром за пе -
че ње. Пе ци те их 15 ми ну та у рер ни за гре ја ној на 220 сте пе ни.

Сит но исе ци те цр ни лук, па га про дин стај те на уљу. До дај те по -
вр ће за ђу веч, крат ко про дин стај те, па до дај те опран пи ри нач.
Пре лиј те сме су то плом во дом та ко да во да бу де око је дан прст
из над сме се. До дај те за чи не и крч кај те по кло пље но на ла га ној
ва три уз по вре ме но ме ша ње. По по тре би до лиј те још ма ло во -
де. Ка да се по вр ће ску ва (пи ри нач не мо ра да бу де са свим ку -
ван), до дај те па ра дајз и оста ви те још ма ло на ва три. Је ло тре -
ба да оста не ма ло ре ђе да би пи ри нач на ста вио да се ку ва у
рер ни, па сто га, ако је по треб но, си пај те још ма ло во де. У ва -
тро стал ну по су ду или ђу веч си пај те по ло ви ну по вр ћа, за тим по -
ре ђај те ћуф те та, па пре лиј те остат ком по вр ћа и по рав нај те.

Ви љу шком уму ти те ја ја и јо гурт, па рав но мер но пре лиј те пре -
ко по вр ћа. За пе ци те у рер ни за гре ја ној на 250 сте пе ни, око 30
ми ну та. При јат но!

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m

Ф
О

Т
О

„С
П

О
М

Е
Н

А
К
”

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, ко зме ти чар

На и ме, Дом здра вља је до -
био 4,5 ми ли о на ди на ра за
про је кат под на зи вом „Уна -
пре ђе ње до ступ но сти здрав -
стве не за шти те па ци јен ти ма

Уговор је потписан у Клубу посланика у Београду



У слу ча ју да се од лу че на та -
кав по тез, ни ко их не ће пи та -
ти ода кле им и не ће од го ва ра -
ти за нео вла шће но на ба вља ње
и др жа ње оруж ја.

Ка ко пи ше у са оп ште њу Ми -
ни стар ства уну тра шњих по сло -
ва, то ком ак ци је ле га ли за ци је
фи зич ка и прав на ли ца мо гу ре -
ги стро ва ти оруж је за лич ну без -
бед ност (пи што љи и ре вол ве ри),
ло вач ко оруж је (ло вач ке пу шке
и ка ра би ни), спорт ско оруж је,
као и ма ло ка ли бар ске пи што ље
и ре вол ве ре, ма ло ка ли бар ске пу -
шке и ва зду шно оруж је за ко је не
по се ду ју одо бре ње по ли ци је.

Под се ћа мо, по ли ци ја је
слич ну ак ци ју спро ве ла и про -

шле го ди не на те ри то ри ји чи -
та ве Ср би је. Она је тра ја ла три
ме се ца, а за то вре ме гра ђа ни
су пре да ли 287 ау то мат ских пу -
ша ка, 32 ау то мат ска пи што ља
„шкор пи он”, 15 руч них ба ца -
ча, као и 1.107 руч них бом би
и дру гих екс пло зив них на -
пра ва.

То ком те ак ци је је по сто ја ла
мо гућ ност и да се по убр за ном
по ступ ку ре ги стру ју ло вач ко и
спорт ско оруж је, што ће би ти
мо гу ће и ове го ди не.

Гра ђа ни ко ји не ис ко ри сте
ни јед ну од тих мо гућ но сти би -
ће ри го ро зно ка жње ни уко ли -
ко по ли ци ја от кри је да про -
тив за ко ни то чу ва ју у сво јим

до мо ви ма или но се ва тре но
оруж је.

При ли ком пре да је пи што ља
и ре вол ве ра по треб но је са мо
по ка за ти лич ну кар ту, а они
ко ји би хте ли да вра те бом бе,
ми не или му ни ци ју, тре ба да
по зо ву те ле фо ном нај бли жу
по ли циј ску ста ни цу и за тра же
да по ли цај ци до ђу и пре у зму
их на кућ ној адре си.

Ни ка ко не би тре ба ло оста -
вља ти оруж је или бом бе у кон -
теј не ри ма или по ред њих, што
се де ша ва ло про шле го ди не,
јер по сто ји мо гућ ност да га
узме и зло у по тре би пре ступ -
ник, нер вно не у рав но те же на
осо ба или не ко де те и да га
зло у по тре би.

На ши су гра ђа ни ко ји би же -
ле ли да ре ги стру ју (ле га ли зу ју)
оруж је, тре ба да у по ли циј ску
ста ни цу по не су лич ну кар ту,
до каз да се про тив њих не во -
ди кри вич ни по сту пак, по твр -
ду о упла ће ној ад ми ни стра -
тив ној так си, као и уве ре ње о
об у че но сти за ру ко ва ње ва тре -
ним оруж јем. Ва жно је на по -
ме ну ти да зах тев за ле га ли за -
ци ју оруж ја мо гу под не ти и
они ко ји не ма ју сву ту до ку -
мен та ци ју.

И ове го ди не, као и ра ни је,
стра да ју мо то ци кли сти у са о -
бра ћај ним не сре ћа ма на на -
шим ули ца ма и пу те ви ма.
Про шлог ви кен да бли зу Ки -
кин де по ги нуо је два де сет че -
тво ро го ди шњак ко ји је сле тео
у ја рак.

На иден ти чан на чин је из гу -
био жи вот че тр де се тјед но го -
ди шњи мо то ци кли ста у јед ном
ма њем ме сту у бли зи ни Ја го -
ди не, а на два де сет дво го ди шња -
ка ко ји је та ко ђе во зио мо тор
на ле тео је пут нич ки ау то мо -
бил бли зу Алек сан дров ца.

С дру ге стра не, не стра да ју
са мо мо то ци кли сти, већ и
дру ги уче сни ци у са о бра ћа ју
због њих. У те шком уде су ко ји
се до го дио по чет ком овог ме -
се ца на Но вом Бе о гра ду мо то -
ци кли ста је у пу ној бр зи ни на -
ле тео на же ну ко ја је пре ла зи ла
ули цу и на ли цу ме ста је усмр -
тио.

Два да на ра ни је у Но вом Са -
ду во зач спорт ског мо то ра је та -
ко ђе у пу ној бр зи ни уда рио у
пе ша ка ко ји је ван пе шач ког
пре ла за пре тр ча вао ули цу. Обо -
ји ца су, са из у зет но те шким по -
вре да ма, пре ба че ни у Ур гент ни
цен тар на ре а ни ма ци ју.

Ови не ми ли до га ђа ји на ме -
ћу пи та ња да ли мо то ци кли сти
се да ју на сво је ску пе и бе сне
ма ши не с до вољ но во зач ког
ис ку ства и да ли во за чи ау то -
мо би ла у до вољ ној ме ри то ле -
ри шу њи хо ву во жњу.

Вла ди мир Ни ко лић, ди рек тор
и вла сник ау то-шко ле „Те не та” у
на шем гра ду, из ја вио је да је обу -
ка за сти ца ње до зво ле за во жњу
мо то ра до бро кон ци пи ра на, али
да по сто је дру ги про бле ми.

Пре ма ње го вим ре чи ма, са -
о бра ћај на по ли ци ја не ма ви -
ше љу ди и во зи ла и не мо же
да у ве ћој ме ри спро во ди пре -
вен тив не ак ци је, ко је би си -
гур но до при не ле ве ћој без бед -
но сти у са о бра ћа ју.

– Мо је ми шље ње је да пре -
кр ша је ко је пра ве во за чи ску -

те ра и мо то ци ка ла у 90 од сто
слу ча је ва чи не они ко ји ни су
про шли обу ку. То су нај че шће
они ко ји су до зво лу сте кли ра -
ни је, ка да је то би ло лак ше,
или су се са мо о бу ча ва ли. С
дру ге стра не, ли ца ко ја су за -
вр ши ла обу ку ни су ме ђу пре -
кр ши о ци ма. Ва жно је на по ме -
ну ти да због по о штре них
усло ва за до би ја ње до зво ле за
во жњу мо то ра, пре ма не ким
про це на ма, око 30 од сто во за -
ча дво точ ка ша упра вља њи ма
без до зво ле и уче ству је у са о -
бра ћа ју. Ме ђу тим, ка ко да са -
о бра ћај на по ли ци ја то кон тро -
ли ше ка да не ма до вољ но љу ди
и во зи ла? Др жа ва тре ба да из -
дво ји за њих ви ше нов ца из
бу џе та, да их бо ље опре ми
тех ни ком и во зи ли ма, и да се
на сва кој дру гој рас кр сни ци
по ста ви јед на па тро ла, па ће
се од мах ви де ти ре зул та ти –
на гла сио је Ни ко лић.

И да ље по ку ћа ма
мно го на о ру жа ња за
ко је вла сни ци не ма ју
до зво лу

Про шло не дељ ни ма са кр у ба -
нат ском се лу Жи ти ште у ко -
јем је по мах ни та ли уби ца,
због бо ле сне љу бо мо ре, ли шио
жи во та су пру гу и још че ти ри
ли ца из ау то мат ске пу шке за
ко ју ни је имао до зво лу, по но -
во је ак ту а ли зо вао про блем ве -
ли ких ко ли чи на не ле гал ног
оруж ја ко је се чу ва по ста но -
ви ма и ку ћа ма.

Због то га је до бро што је Ми -
ни стар ство уну тра шњих по сло -
ва по зва ло све оне ко ји има ју
ло вач ке пу шке, ау то ма те, пи -
што ље, му ни ци ју или бом бе, а
не ма ју за то до зво лу, да до не су
то на о ру жа ње до 1. но вем бра у
нај бли жу по ли циј ску ста ни цу,
без стра ха да ће сно си ти би ло
ка кве за кон ске по сле ди це.

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ји не у -
спех вам је нај те же (би ло) да
при хва ти те. „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 „Vanil-
la Sky” Зо ра не Јо ва но вић 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:

„Не ма то га не у спе ха ко ји
ни је пао на мо ју гр ба чу (од
остан ка без по сла, па на да -
ље). На жа лост, по ми ри ла сам
се с тим, при хва ти ла сам.
Али не мо гу ми ни шта, јер су
у ме ни оста ли здрав ра зум и
ду хо ви тост, ко ји по бе ђу ју и
нај ве ће не у спе хе. Не дам се
ја.” 064/1554...

„Окре чим зид – џа ба сте
кре чи ли. По де лим с ва ма
ин спи ра ци ју – пе так ме по -
ча сти са ’џа ба си пи са ла’!
Ви ше се ни за зе лен бор не
хва там, да се зе лен не би осу -
шио.” 069/7223...

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 јег од го во ра на пи та -
ње: ка ко би сте у јед ној ре че -
ни ци опи са ли соп стве но пу -
то ва ње кроз жи вот? Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Мој ле пи жи вот у па -
клу” Ива на Ива њи ја.

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

„Не кад пу ту јем пе шке ко
бос по тр њу, не кад во зим
кре ни-ста ни, пр ва-дру га, мо -
тор за ри ба, лам пи це се уга се,
аку му ла тор се ис пра зни,
коч ни це про кли за ју... А пут
– кал др ма.” 064/3856...

„Мој жи вот из мо ла у дур,
уз по не ки де кре шен до и че -
шћи кре шен до, пи ше свој
ли бре то...” 064/0428...

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.

ХРОНИКА
Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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На шим су гра ђа ни ма
ко ји жи ве у том де лу
гра да на рас по ла га њу
са мо два кон теј не ра

„Хи ги је на” обе ћа ла
по моћ

„У на се љу Зе лен го ра, на са мо
два де сет ме та ра од пр ве згра -
де, на ла зи се ди вља де по ни ја.
Иа ко је на ше на се ље ве ли ко,
има мо са мо два кон теј не ра у
ко је ба ца мо ђу бре, а до њих
до ла зе и ста на ри из дру гих
ули ца и оста вља ју свој от пад”,
пи ше у пи сму ко је је наш су -
гра ђа нин Ср ђан Ста нић по -
слао ре дак ци ји „Пан чев ца”.

Он до да је и да је смрад ко ји се
ши ри с ме ста где се на ла зе кон -
теј не ри не под но шљив и зи ми, а
да се још те же из др жа ва на вру -
ћи на ма, у лет њим ме се ци ма.

Ста нић је на пи сао и да на пу -
ште ни пси це па ју ке се са ђу бре -
том и раз но се оно што је у њи -
ма, због че га по сто ји опа сност
да до ђе до за ра зе, с об зи ром на
то да се у бли зи ни кон теј не ра и
ди вље де по ни је игра ју де ца.

По во дом овог пи сма „Пан че -
вац” је за тра жио из ја ву над ле -

ПОВОДОМ ПИ СМА СТА НА РА ИЗ НА СЕ ЉА ЗЕ ЛЕН ГО РА

НЕ МО ЖЕ МО ДА ЖИ ВИ МО ОД ДИ ВЉЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ

Ђу бре по ред кон теј не ра

Страну припремио

Михајло
Глигорић

жних у „Хи ги је ни”. Ма ри ја Ан -
дрић, порт па рол тог јав ног ко -
му нал ног пред у зе ћа, из ја ви ла
је да се ђу бре из кон теј не ра у
на се љу Зе лен го ра од но си сва -
ког да на, а да се ди вље де по ни -
је ко је се ства ра ју по ред њих
чи сте три пу та не дељ но.

– Ме ђу тим, кон теј не ри по -
ред на се ља Зе лен го ра су ме ђу
нај не у рал гич ни јим тач ка ма у
на шем гра ду, с об зи ром на то
да на ши рад ни ци не дељ но од -
не су с тог ме ста пет на ест куб -
них ме та ра нај ра зли чи ти јег
ђу бре та, биљ ног от па да, шу та
и ка ба стог от па да. На том ме -

сту је би ло пет кон теј не ра, али
су уни ште ни због ба ха тих гра -
ђа на ко ји су у њих ба ца ли шут,
иа ко они ни су на ме ње ни за ту
вр сту от па да. Пла ни ра мо да
сле де ће не де ље с тог ме ста
скло ни мо је дан кон теј нер ко ји
је та ко ђе уни штен због ба ца ња
шу та, а вра ти ће мо три ре мон -
то ва на, та ко да ће ста на ри Зе -
лен го ре мо ћи да ба ца ју ђу бре
у че ти ри кон теј не ра – ис та кла
је Ан дри ће ва.

Она је до да ла да „Хи ги је на”
пла ни ра да у на се љу Зе лен го -
ра из гра ди тзв. зе ле но остр во,
тач ни је да бе то ни ра и огра ди

У не дав ном не вре ме ну ко је
је бе сне ло над на шим гра -
дом при лич но је оште ћен
ко нак ма на сти ра Вој ло ви ца.
Пи ја ви ца ми ни-тор на да ко ја
се ви де ла над Ра фи не ри јом
и Стар че вом про тут ња ла је и
пре ко тог вер ског објек та.

Гру две гра да ве ли ке као
људ ска пе сни ца су на ви ше
ме ста из ре ше та ле кров ко на -
ка, а ве тар ко ји је ду вао био
је то ли ко сна жан да је из ва -
лио оџак и на про сто иш чу -
пао и по ло мио број на др ва
око ма на сти ра.

Ми о драг Мла де но вић, ди -
рек тор За во да за за шти ту
спо ме ни ка, из ја вио је да је
кров на кон струк ци ја на ко -
на ку ве о ма ло ша и тру ла, те

да кроз њу цу ри во да на пла -
фон пр вог спра та. Због то га
би тре ба ло што пре по ста ви -
ти да ске и хи дро и зо ла ци ју.

– Ми смо сни ми ли ста ње и
под не ли смо из ве штај Град -
ској упра ви. Са струч ним
слу жба ма Ра фи не ри је смо у
кон так ту и од мах смо пред -
ло жи ли нај пре че ме ре тех -
нич ке за шти те, као и то ка ко
да се при сту пи об но ви ко на -
ка. То је кул тур ни спо ме ник
од ве ли ког зна ча ја и као та -
кав има нај ве ћу ка те го ри за -

ци ју. Сви ра до ви на ње го вој
об но ви мо ра ју се оба вља ти
па жљи во, уз во ђе ње ра чу на о
то ме. Не мо же мо до пу сти ти
да се ста вља не ки дру ги тип
цре па или да се ме ња из глед
ко на ка. Наш је по сао да то
чу ва мо и за то ће мо са ра ђи -
ва ти с Ра фи не ри јом. У тој
фа бри ци смо на и шли на ве -
ли ко раз у ме ва ње, али оста је
да се ви ди чи ји је ма на стир
обје кат с об зи ром на то да се
во ди као сво ји на гра да, а у
јед ном де лу га ко ри сти Ра -
фи не ри ја. Наш став је да је
па ра лел но са са ни ра њем
оште ће ња на кро ву ко на ка
нео п ход но из вр ши ти тех -
нич ко сни ма ње и на пра ви ти
про јект ну до ку мен та ци ју. То

је ва жно да би сви ка сни ји
ра до ви мо гли да се из во де
пре ма то ме, у за ви сно сти од
то га ко ли ко бу де би ло нов ца
– ис та као је Мла де но вић.

Он је ре као да је За вод за
за шти ту спо ме ни ка под нео
при ја ву град ској Ко ми си ји
за на кна ду ште те од не вре -
ме на и до дао да су струч ња -
ци те ин сти ту ци је спрем ни
да и да ље по ма жу ко ли ко
мо гу ка ко би се што пре от -
кло ни ле по сле ди це не вре -
ме на.

ПО СЛЕ ДИ ЦА НЕ ДАВ НОГ НЕ ВРЕ МЕ НА

Оште ћен ко нак 
вој ло вач ког ма на сти ра

ПРО БЛЕМ КО ЈИ ЗАХ ТЕ ВА РЕ ШЕ ЊЕ

Мо то ци кли сти све че шће стра да ју

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Та ман по сла да се 
зе лен бор осу ши!

ОД ЛУ КА МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА

По но во ле га ли за ци ја оруж ја

под ло гу по вр ши не 30 ква драт -
них ме та ра и да ту по ста ви не -
ко ли ко на мен ских кон теј не ра.

– С ци љем ре ша ва ња про -
бле ма ста нов ни ка Зе лен го ре,
ових да на су на ши рад ни ци
по ред тог на се ља за по че ли зе -
мља не ра до ве, а ком пле тан
по сао тре ба да бу де за вр шен
за пет на ест да на. До са да смо
исто ура ди ли на че ти ри ме ста
у гра ду, а до кра ја го ди не тај
по сао ће би ти за вр шен у још
три ули це – до да ла је Ан дри -
ће ва.

Она је апе ло ва ла на гра ђа не
да не ба ца ју шут у кон теј не ре,
јер их на тај на чин уни шта ва ју
и на но се ве ли ке ште те, ко је се
мо ра ју на док на ди ти нов цем
из бу џе та гра да. 

До да ла је да Ко му нал на по -
ли ци ја тре ба да санк ци о ни ше
ба ха те по је дин це ко ји се оглу -
шу ју о ове апе ле и да та ко по -
мог не „Хи ги је ни”.

Ре кла је и да у гра ду има ви -
ше ме ста ко ја се чи сте не ко ли -
ко пу та днев но и ви ше пу та
не дељ но, али да не ће би ти ни -
ка кве ко ри сти од то га све док
бу де би ло оних што у кон теј -
не ре уба цу ју нео д го ва ра ју ћи
от пад и све сно ства ра ју ди вље
де по ни је.



Два му шкар ца, ста ро сти 22
и 46 го ди на, ухап ше на су и
про тив њих је под не та кри -
вич на при ја ва за то што је
при ли ком пре тре са њи хо вог
ста на по ли ци ја от кри ла и за -
пле ни ла 650 ли та ра ал ко -
хол ног пи ћа без ак ци зних
мар ки ца, око 1.400 фла ши ца
с хе миј ским пре па ра том за
чи шће ње, као и две ма ши не

за про из вод њу то а лет-па пи ра
и око пет то на па пи ра упа ко -
ва ног у рол не.

Због по сто ја ња осно ва
сум ње да су из вр ши ли кри -
вич на де ла не до зво ље на тр -
го ви на и не до зво ље на про -
из вод ња про тив њих ће би ти
под не те кри вич не при ја ве
над ле жном ту жи ла штву у
Пан че ву.

СВЕ ВИ ШЕ ОНИХ КО ЈИ ИЛЕ ГАЛ НО ПРЕ БА ЦУ ЈУ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ КРОЗ СР БИ ЈУ

За ра ђу ју на ту ђој пат њи
По след њих не де ља у Ср би ји
по но во ра сте број из бе гли ца
из Си ри је и Ира ка ко је, бе же -
ћи од ра та у сво јим др жа ва ма,
по ку ша ва ју да стиг ну до за -
пад но е вроп ских зе ма ља. На -
жа лост, ме ђу на шим др жа -
вља ни ма има мно го оних ко ји
зло у по тре бља ва ју њи хо ву пат -
њу, иле гал но их пре во зе кроз
на шу зе мљу, нај че шће од гра -
ни ца с Грч ком и Ма ке до ни -
јом па до гра ни це с Ма ђар -
ском, и узи ма ју за то ве ли ке
су ме нов ца.

Пре ма по да ци ма Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва
Ср би је ко ји су об ја вље ни у
сту ди ји „Про це на прет ње од
те шког и ор га ни зо ва ног кри -
ми на ла”, у про шлој го ди ни су
под не те 722 кри вич не при ја ве
про тив 1.058 на ших др жа вља -
на ко ји су пре ба ци ва ли из бе -
гли це дуж тран зит не ру те кроз
Ср би ју, чи ме су по чи ни ли
кри вич на де ла кри јум ча ре ње
љу ди и не до зво љен пре лаз др -
жав не гра ни це. За хва љу ју ћи
то ме што их је на ша по ли ци ја

от кри ла, спре че но је кри јум -
ча ре ње 7.610 ли ца.

Ана ли зе ко је је спро ве ло
Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва по ка за ле су да су ми -
гран ти из бли ско и сточ них зе -
ма ља нај че шће рад но спо соб -
ни му шкар ци, док же не чи не
15 од сто, а де ца 10 про це на та

укуп ног бро ја из бе гли ца, с тен -
ден ци јом стал ног по ве ћа ња.

Ме ђу бе гун ци ма из ра то ви -
ма за хва ће них бли ско и сточ -
них зе ма ља има оних ко ји
рас по ла жу ве ли ким су ма ма
нов ца, што зло у по тре бља ва ју
на ши гра ђа ни ко ји их пре ба -
цу ју кроз Ср би ју.

При ме ће но је и да из бе гли це
ко ри сте нај са вре ме ни ја сред -
ства ко му ни ка ци је, по пут та -
блет ком пју те ра, ску пих мо -
бил них те ле фо на и џи-пи-ес
уре ђа ја, да би што пре сти гли
до за пад них др жа ва. До са да су
за бе ле же ни слу ча је ви ту ча ме -
ђу њи ма и њи хо вих на па да на
при пад ни ке на ше по ли ци је,
али тај број је још увек ма ли.

У „Про це ни прет ње од те -
шког и ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла” као про блем се ис ти че
то што се пре ба ци ва њем ми -
гра на та у ве ли кој ме ри ба ве
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру -
пе ко је су по ве за не с кри ми -
нал ци ма у дру гим др жа ва ма.

Њи хо ви при пад ни ци не
пре за ју од то га да из бе гли ца -

ма ко је кри јум ча ре обез бе де
ла жна лич на до ку мен та, ко ја
су или укра де на или фал си -
фи ко ва на.

Као нај ве ћи про блем се
на во ди то што је због ра то ва
ко ји се во де на Бли ском ис -
то ку не мо гу ће по у зда но
утвр ди ти иден ти тет и на ци -
о нал ност ми гра на та. Због
то га по сто ји ве ли ки ри зик
од то га да се ме ђу њих ин -
фил три ра ју при пад ни ци те -
ро ри стич ких гру па да би та -
ко лак ше сти гли до за пад но -
е вроп ских др жа ва.

Ра ди сма ње ња опа сно сти
од на став ка кри јум ча ре ња
љу ди кроз Ср би ју и по тен ци -
јал не прет ње од те ро ри зма,
Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва Ср би је ће на ста ви ти
ин тен зив ну са рад њу и раз ме -
ну по да та ка са „Евро по лом” и
„Фрон тек сом”, по ли циј ским
ин сти ту ци ја ма Европ ске уни -
је, као и с по ли ци ја ма дру гих
зе ма ља, по себ но оних кроз
ко је из бе гли це про ла зе на пу -
ту до За па да.

Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Че тр де сет пе то го ди шњак
на па дао на ше 
су гра ђан ке и крао 
по пан че вач ким 
про дав ни ца ма

Шест го ди на био 
не до сту пан ор га ни ма
го ње ња иа ко је мо рао
да иде у за твор

На кон ефи ка сне ак ци је при -
пад ни ка пан че вач ке по ли ци је
ухап шен је Ју го слав Ри стић
(1971) из Ло зни це због по сто ја -
ња осно ва сум ње да је по чи нио
кри вич на де ла раз бојништ вo и
не до зво ље не пол не рад ње.

Oн је у фе бру а ру и ју ну ове
го ди не два пу та крао у пан че -
вач ким при ват ним про дав ни -
ца ма та ко што је на кон прет њи
про да ва чи ца ма но жем од но -
сио но вац из ка се.

У са оп ште њу ко је је ме ди ји -
ма до ста ви ла пан че вач ка по -
ли ци ја пи ше да се „он те ре ти и
да је на под руч ју Пан че ва по -
чи нио кри вич но де ло не до зво -
ље не пол не рад ње та ко што је
две ма ло лет ни це и две ста ри је
жен ске осо бе на сил но до ди ри -
вао по те лу. Због то га ће про -
тив ње га би ти под не те кри вич -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У ПРО ШЛО НЕ ДЕЉ НОЈ АК ЦИ ЈИ

По ли ци ја за пле ни ла
ве ли ку ко ли чи ну ро бе

До 9. ју ла тра је ак ци ја „Ис -
прав но во зи ло – без бед но во -
зи ло”, то ком ко је во за чи мо гу
бес плат но да про ве ре ис -
прав ност ау то мо би ла у број -
ним цен три ма за тех нич ки
пре глед ши ром Ср би је.

Ор га ни за то ри ак ци је –
Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва, Ау то-мо то са вез Ср -
би је и Асо ци ја ци ја тех нич -
ких пре гле да – са оп шти ли су
да им је циљ да олак ша ју во -
за чи ма да от кло не ква ро -
ве на ау то мо би ли ма ка ко
би се ти ме по бољ ша ла
ис прав ност во зи ла ко ја
уче ству ју у са о бра ћа ју.

То ком спро во ђе ња ак -
ци је са о бра ћај на по ли -
ци ја ће оба вља ти по ја ча -
ну кон тро лу по себ но на
пу те ви ма и ули ца ма у
на се ље ним ме сти ма и
ука зи ва ти во за чи ма на
зна чај ис прав но сти во зи -
ла у са о бра ћа ју.

Во за чи ма ће по себ но
би ти скре та на па жња на ва -
жност ис прав но сти уре ђа ја
за упра вља ње и коч ни ца,
пне у ма ти ка, пред њих и зад -
њих ми га ва ца, по го на на са -
би је ни или теч ни гас, као и
на зна чај по што ва ња пра ви -
ла са о бра ћа ја.

У слу ча је ви ма ка да са о бра -
ћај ни по ли цај ци по сум ња ју у
тех нич ку не ис прав ност уре -
ђа ја за упра вља ње и коч ни ца,
упу ћи ва ће во за че на кон трол -
ни тех нич ки пре глед, ко јем
ће и они при су ство ва ти.

Ако се том при ли ком утвр -
ди не ис прав ност не ког во зи -
ла, оно ће би ти ис кљу че но из

са о бра ћа ја. Во за чи ће то ком
тра ја ња ак ци је мо ћи бес -
плат но да про ве ре ис прав -
ност сво јих во зи ла у 100 цен -
та ра за тех нич ки пре глед
ши ром Ср би је.

То ком до са да шњих ак ци ја
„Ис прав но во зи ло – без бед но
во зи ло” оба вље но је ви ше од
10.000 тех нич ких пре гле да и
утвр ђе но је да је го то во сва ки
тре ћи ау то мо бил био тех -
нич ки не ис пра ван.

Ре зул та ти ак ци је спро ве -
де не то ком ове зи ме по ка за -
ли су да 32 од сто ис пи та них
ау то мо би ла ни је има ло до -
бре коч ни це, да на 13 од сто
њих ни су би ли до бри си сте -
ми за упра вља ње, а код 31
од сто во зи ла ни су ра ди ли
сви ми гав ци.

МУП, АМСС и Асо ци ја ци -
ја тех нич ких пре гле да Ср би -
је апе лу ју на во за че да у што
ве ћем бро ју уче ству ју у ак ци ји
„Ис прав но во зи ло – без бед но
во зи ло”, јер ти ме до при но се
соп стве ној без бед но сти у са -
о бра ћа ју, али и без бед но сти
дру гих во за ча.

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПО ЛИ ЦИ ЈА УХАП СИ ЛА МА НИ ЈА КА

СИ ЛО ВАО ЖЕ НЕ, ПРЕ ТИО НО ЖЕМ 
ПРО ДА ВА ЧИ ЦА МА

– Част ми је што ода је мо по -
шту бор ци ма ко ји су да ли жи -
во те за на шу сло бо ду. Они су
хе ро ји, јер су под не ли нај ве ћу
жр тву у бор би про тив фа ши -
зма, нај ве ћег зла у исто ри ји
чо ве чан ства, и за то за слу жу ју
нај ду бље по што ва ње и за -
хвал ност свих нас – ре као је
Ми ленко Чуч ко вић, члан
Град ског ве ћа за ду жен за
рад, за по шља ва ње и со ци јал -
ну по ли ти ку, на кон по ла га ња
ве на ца на спо ме ни ке на род -
ним хе ро ји ма у Град ском
пар ку по во дом Да на устан ка
– 4. ју ла.

Вен це су по ло жи ли и
пред став ни ци Вој ске Ср би је,

као и Град ског од бо ра Удру -
же ња бо ра ца На род но о сло -
бо ди лач ког ра та и бо рач ких
удру же ња ко ја де лу ју под
окри љем те ор га ни за ци је.

То дор То ша Сто ја но вић је
под се тио да је 4. ју ла 1941.
до не та од лу ка о по ди за њу
устан ка у Ср би ји про тив на -
ци ста.

До дао је да се не тре ба сти -
де ти оних ко ји су из гу би ли
жи во те бо ре ћи се у пар ти -
зан ским ре до ви ма то ком
Дру гог свет ског ра та, за то
што су они са мо хте ли да
осло бо де зе мљу од оку па то ра
и ни су има ли ни ка кве по ли -
тич ке ци ље ве.

У ПО НЕ ДЕ ЉАК У ГРАД СКОМ ПАР КУ

Обе ле жен Дан устан ка

не при ја ве над ле жном ту жи -
ла штву у Пан че ву”.

Ри стић је ухап шен у не де љу,
на кон при ја ве да је по чи ње на
пљач ка у јед ној пан че вач кој
про дав ни ци. По ли ци ја је од -
мах на кон то га бло ки ра ла део
гра да у ко ме се она на ла зи и
ухап си ла га. Ње го вом ли ша ва -
њу сло бо де је до при не ло и то
што ни је при ме тио да га је сни -
ми ла ка ме ра за над зор. 

На кон при во ђе ња у по ли -
циј ске про сто ри је ин спек то ри
су от кри ли да он ни је са мо
кра дљи вац већ и осо ба ко ју
су прет ход но иден тич но опи -
са ле че ти ри на ше су гра ђан -
ке, жр тве ње го вог на си ља.
Спа сле су се са мо за хва љу ју -
ћи то ме што су ври шта ле и
бра ни ле се ко ли ко су мо гле,
а ма ни ја ка је то упла ши ло па
је по бе гао.

Ри стић је пре сва ке од
пљач ки про дав ни ца ко је је по -
чи нио осма трао око ли ну. Ула -
зио би, с ка пу ља чом на гла ви,
тек ка да би се уве рио да уну -
тра не ма ни ког.

На кон што је ухап шен, пан -
че вач ки по ли цај ци су от кри ли
још не што: по чет ком мар та
2009. го ди не Ри стић је си ло -
вао јед ну же ну у јед ном од но -
во сад ских на се ља и од мах по -
сле то га је по бе гао. Од та да је
био не до сту пан ор га ни ма го -
ње ња.

Ви ши суд у Но вом Са ду га је
без об зи ра на то осу дио у од су -
ству на за твор ску ка зну, а суд у
Шап цу је рас пи сао за њим
цен трал ну по тер ни цу, ко ја ва -
жи за це лу те ри то ри ју Ср би је.

Пре ма пи са њу не ких бе о -
град ских ли сто ва, на кон Ри -
сти ће вог хап ше ња по кре ну та
је ис тра га да би се утвр ди ло
ка ко је ус пео да из бе га ва од ла -
зак у за твор ско ро се дам го ди на,
као и да ли је то ком тог пе ри о да
по чи нио још не ка раз бој ни -
штва и си ло ва ња.

На кон хап ше ња по ли ци ја је
спро ве ла Ри сти ћа у за твор у
Срем ској Ми тро ви ци на из др -
жа ва ње ка зне за си ло ва ње ко је
је по чи нио пре шест го ди на, а
од го ва ра ће и за си ло ва ња и
раз бој ни штва у Пан че ву.

Додиривао жене по телу под претњом силе 

ХРОНИКА

Не ка да шњи члан Град ског ве -
ћа и пред сед ник пан че вач ке
„Но ве Ср би је” Ми лан ко Ан -
дре јић осло бо ђен је оп ту жбе
да је из вр шио кри вич но де ло
зло у по тре ба слу жбе ног по ло -
жа ја – од лу че но је на не дав но
одр жа ној сед ни ци Апе ла ци о -
ног су да у Бе о гра ду.

Ти ме је по ни ште на и по -
след ња од две оп ту жбе за ко је
се он те ре тио, с об зи ром на то
да је по сле ње го вог хап ше ња
25. ма ја 2010. Ви ши суд про тив
ње га по ди гао оп ту жни цу на
осно ву ко је је био осум њи чен
за при ма ње ми та од ор га ни за -
то ра пан че вач ког кар не ва ла у
из но су од 3.000 евра и за зло у -
по тре бу слу жбе ног по ло жа ја.

На сед ни ци одр жа ној 20.
апри ла про шле го ди не Апе ла -
ци о ни суд у Бе о гра ду по твр дио

је пр во сте пе ну пре су ду пан че -
вач ког Ви шег су да, ко јом је Ан -
дре јић осло бо ђен оп ту жби за
при ма ње ми та, и пр во сте пе но
га је ка знио с го ди ну да на за -
тво ра због зло у по тре бе слу жбе -
ног по ло жа ја. Ви ше јав но ту -
жи ла штво у Пан че ву се пр ви
пут ни је жа ли ло на ту пре су ду.

На кон то га, по чет ком ју на
ове го ди не, по но во је за се да ло
Ве ће су ди ја Апе ла ци о ног су да
и до не ло тре ће сте пе ну од лу ку
ко јом се по ни шта ва и та пре -
су да, а Ан дре јић се у пот пу но -
сти осло ба ђа.

Ан дре јић је био у при тво ру
шест ме се ци – од 6. ју на до 17.
но вем бра 2011. О ње го вом
хап ше њу су из ве шта ва ли сви
ме ди ји у Ср би ји, а би ло је и
ли сто ва ко ји су об ја ви ли фо -
то гра фи је на ко ји ма се ви ди
ка ко га по ли цај ци спро во де с
ли си ца ма на ру ка ма. То ком
бо рав ка у при тво ру Ан дре јић
је био жр тва на па да дру гих за -
тво ре ни ка, ко ји су му без ика -
квог по во да сло ми ли ру ку.
Ње го ви адво ка ти су од по чет -
ка су ђе ња под но си ли зва нич -
не зах те ве су ди ја ма да бу де

пу штен из при тво ра и да му се
омо гу ћи, као и мно гим дру -
гим осум њи че ни ма, да се бра -
ни са сло бо де, али то ни је
има ло ни ка квог ефек та.

Од по чет ка су ђе ња, ко је је
тра ја ло пет го ди на, Ан дре јић
ни је мо гао да за сну је рад ни
од нос ниг де у гра ду.

То ком суд ског про це са ко ји
је во ђен про тив ње га би ли су
по зва ни број ни све до ци – из -
ме ђу оста лих и не ка да шња
гра до на чел ни ца Пан че ва Ве -
сна Мар ти но вић и не ки град -
ски функ ци о не ри.

ОД ЛУ КА АПЕ ЛА ЦИ О НОГ СУ ДА У БЕ О ГРА ДУ

Ми лан ко Ан дре јић осло бо ђен свих оп ту жби

ДО СУ БО ТЕ, 9. ЈУ ЛА

Бес плат на про ве ра 
ис прав но сти во зи ла

Ф
О

Т
О
-Р

Е
К

О
Н

С
Т
Р

У
К

Ц
И

ЈА
„П

А
Н

Ч
Е
В

А
Ц
”



Ба нат ски Бре сто вац: Ди рек -
ци ја за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва уско ро ће рас пи са -
ти јав не на бав ке за из град њу
мо ста на По ња ви ци и ас фал -

ти ра ње Ули це Мо ше Пи ја де
у ду жи ни од 1.100 ме та ра од
По ња вич ке до Дрин ске. Ве че
љу бав не по е зи је пе сни ки ње
Дра га не Смол ни кар из Сло -
ве ни је би ће при ре ђе но у че -
твр так, 14. ју ла, од 20 са ти, у
До му кул ту ре. У тој уста но ви
на ред не не де ље по че ће ра -
ди о ни це на те му пра вље ња
по зив ни ца за „Па при ки ја ду”
у кви линг тех ни ци.

Ба нат ско Но во Се ло: За вр -
шни кон церт Ба лет ског сту -
ди ја „Пи ру е та” одр жан је у
че твр так, 30. ју на, у До му
кул ту ре. На истом ме сту је у
уто рак, 6. ју на, при ре ђе на
три би на По ли циј ске упра ве
Пан че во на те му без бед но -
сти имо ви не. По ме ну та уста -
но ва је са ни ра ла оште ће ња
на кро ву на ста ла од по сле ди -
ца не дав них еле мен тар них
не по го да. Удру же ња „Но во -
се љан ке/Bobоacele”, ДАК и
„Но во се љан ски па о ри” пред -
ста ви ће се на ма ни фе ста ци -
ји у Ја го ди ни ко ја се одр жа ва
по во дом Да на гра да.

До ло во: Два на е ста „Фи ја ке -
ри ја да” одр жа на је у не де љу,
3. ју ла, а истог да на у До му
кул ту ре обе ле жен је пр ви ро -
ђен дан „Ра ди о ни це дру жи о -
ни це”. По ла га њем цве ћа на
три спо мен-обе леж ја до ло -
вач ко Удру же ње бо ра ца из
ору жа них су ко ба у два де се -
том ве ку обе ле жи ло је 4. јул,
не ка да шњи Дан бор ца.

Гло гоњ: Скуп шти на Ме сне
за јед ни це ће на сле де ћем са -
стан ку, у че твр так, 7. ју ла,
уста но ви ти про грам обе ле жа -
ва ња се о ске сла ве Пе тров дан.
Истог да на од 18 са ти, у ор га -
ни за ци ји По ли циј ске упра ве
Пан че во, би ће одр жа на три -
би на на те му за шти те имо ви -
не. Гу дач ки квар тет „Ин тер -

ме цо” одр жа ће кон церт у по -
не де љак, 11. ју ла, од 21 сат,
на пла тоу До му кул ту ре.

Ива но во: „Же те лач ки бал” у
ор га ни за ци ји МКУД-а „Бо -
наз Шан дор” би ће одр жан у
су бо ту, 9. ју ла. Те ку при пре -
ме за ма ни фе ста ци ју „Ри -
бар ски да ни и но ћи”, а рас -
по ред углав ном спорт ских
до га ђа ја би ће пре ци зи ран на
на ред ном са стан ку Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца ће
до пет ка, 8. ју ла, у 15 са ти,
при ма ти при ја ве гра ђа на у
ве зи са оште ће њи ма на кон
ве ли ког не вре ме на. Ви сок
во до стај Та ми ша од ла же ра -
до ве на уре ђе њу при о ба ља.
До кра ја не де ље би ће за по -
че то пр ска ње ко ма ра ца из
ва зду ха и са зе мље. Ве че љу -
бав не по е зи је пе сни ки ње
Дра га не Смол ни кар из Сло -
ве ни је би ће при ре ђе но у су -
бо ту, 9. ју ла, од 20 са ти, у До -
му кул ту ре. По во дом ро ђе ња
Ни ко ле Те сле, Ана Ата нац -
ко вић ће пред ста ви ти књи гу
под на сло вом „Мо ја љу бав –
Ни ко ла Те сла” у не де љу, 9.
ју ла, од 18 са ти. Тур нир у ма -
лом фуд ба лу по во дом се о ске
сла ве Све ти Или ја по че ће 22.
ју ла, а упла та по еки пи из но -
си 5.000 ди на ра.

Ка ча ре во: За вр ше но је по пу -
ња ва ње удар них ру па на ко -
ло во зи ма, у вред но сти од по -
ла ми ли о на ди на ра, али се
Ме сна за јед ни ца обра ти ла
Ди рек ци ји са зах те вом за са -
на ци ју пре о ста лих про бле -
ма тич них пу те ва. По на ло гу
по ме ну те ин сти ту ци је до те -
ран је пе сак ко ји ће би ти по -
сут на те рен за бич-во леј у
Спорт ско-ре кре а тив ном цен -
тру „Је зе ро”.

Омо љи ца: Деч ја пред ста ва
под на зи вом „Шко ла за клов -
но ве” од и гра на је у су бо ту, 2.
ју ла, на пла тоу ис пред До ма
кул ту ре. „Омо љич ка спорт -
ска олим пи ја да” би ће одр -
жа на пр ви пут, 17. ју ла, а рок
за при ја вљи ва ње ис ти че два
да на ра ни је.

Стар че во: Из ло жба ра до ва
Ми ро сла ва Сав ко ва под на -
зи вом „Ра дој ка у Стар че ву”
отво ре на је у че твр так, 30. ју -
на, у га ле ри ји „Бо ем”.

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” из Омо љи це тре ћи пут
за ре дом у свом ме сту ор га ни -
зу је Ме ђу на род ни во лон тер -
ски камп „Sunflower”, ко ји ће
из ме ђу 15. и 25. ју ла оку пи ти

че тр на е сто ро љу ди из зе ма ља
ши ром све та.

Они ће за то вре ме уче ство ва -
ти у ства ра њу кул тур но-за бав -
ног лет њег про гра ма, а део то га
ће би ти и „Омо љич ка спорт ска
олим пи ја да”, чи ји су ци ље ви
не го ва ње здра вих сти ло ва жи -
во та и на ме ра ор га ни за то ра да
се Омољ ча ни и по се ти о ци кам -
па упо зна ју с раз ли чи тим спор -
то ви ма, клу бо ви ма и удру же -
њи ма из ме ста и око ли не.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти
одр жа на у не де љу, 17. ју ла, од
8 са ти, у дво ри шту шко ле „До -
си теј Об ра до вић”, а по је ди на
так ми че ња ће се од ви ја ти и у
цен трал ном пар ку.

За ин те ре со ва ни ма ће на
рас по ла га њу би ти ба скет,
од бој ка на пе ску, ма ли фуд -
бал и сто ни те нис, и то у
две ка те го ри је: ју ни о ри (до
14 го ди на) и се ни о ри (пре -
ко 15 го ди на), као и ин ди -

ви ду ал ни спор то ви – стре -
ли чар ство, шах, јо га, пи ла -
тес, скок удаљ, крос, ве ли ки
број спорт ских ра ди о ни ца за
де цу, а оста вље на је и мо гућ -
ност уво ђе ња но вих ди сци -
пли на.

Ин фор ма ци је о при ја вљи -
ва њу уче сни ка (рок ис ти че 15.
ју ла) мо гу се до би ти на „Феј -
сбук” стра ни ци удру же ња или
пу тем те ле фо на 063/83-34-
230 и 062/17-60-456.

По ла га њем цве ћа на три спо мен-
-обе леж ја до ло вач ко Удру же -
ње бо ра ца из ору жа них су ко -
ба у два де се том ве ку обе ле -
жи ло је 4. јул, не ка да шњи
Дан бор ца.

Не по сред но пре це ре мо -
ни јал ног чи на одр жан је ко -
ме мо ра тив ни скуп у са ли
Ме сне за јед ни це, чи ме је
ода та по шта свим стра да ли -
ма у ра то ви ма во ђе ним у по -
след њих сто го ди на. Том
при ли ком је Ни ко ла Бр зо -
ван, пред сед ник по ме ну те
ор га ни за ци је, из ра зио на ду
да ће се ви ше мла ђих при -
дру жи ти њи хо вим ак ци ја ма,
на ста ви ти тра ди ци ју и бу ду -
ћа по ко ле ња под се ћа ти на

зна ме ни те исто риј ске да ту -
ме без об зи ра на иде о ло ги ју.

На кон то га су по ло же ни вен -
ци на спо мен-обе леж ја из Пр -
вог свет ског ра та (ис пред Ве ли -
ке цр кве), као и на она из бор би

про тив фа ши зма у цен трал ној
до ли ни и Учи тељ ском пар ку.

До лов ци сва ке го ди не, по -
ред Да на бор ца, обе ле жа ва ју
не ко ли ко да ту ма ко ји су уско
по ве за ни с њи хо вим ме стом и

ору жа ним су ко би ма из про -
шлог ве ка. Пр во оку пља ње је
би ло 9. ма ја, по во дом Да на
по бе де над фа ши змом, а на -
ред но је 7. сеп тем бра; раз лог
је то што је кра јем Дру гог
свет ског ра та, 1944. го ди не, с
пар ти за ни ма на Срем ски
фронт из До ло ва оти шло ви ше
сто ти на до бро во ља ца, од ко јих
се осам де се так ни кад ни је
вра ти ло. По след њи го ди шњи
са ста нак бо ра ца одр жа ва се 4.
ок то бра, ка да је осло бо ђе но
До ло ва.

У по ме ну том ме сту, на жа -
лост, ме ђу жи ви ма не ма ви ше
уче сни ка Дру гог свет ског ра -
та, али има и оних из су ко ба с
кра ја про шлог ве ка.

У ДО ЛО ВУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БОР ЦА

По част за жр тве ра то ва из про шлог ве ка
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Од Гра да ове го ди не
ни ди нар за лет ње
про гра ме по се ли ма

Соп стве ни ре сур си 
је ди ни спас

На кон до сад них па да ви на нај -
зад је кре ну ло то пли је ле то.
Вре ме ка да тре ба да спла сне
тен зи ја и да се љу ди ма ло ре -
лак си ра ју на раз не на чи не. Је -
дан од бо љих из бо ра за то то -
ком вре лих да на је су не што
све жи је и при јат ни је но ћи.
На ро чи то при ја ју кад су за чи -
ње не за ни мљи вим са др жа ји ма
на отво ре ном, пре све га оним
кул тур ним.

О то ме су го ди на ма пре да но
бри ну ли и у пан че вач ким на -
се ље ним ме сти ма. Нај че шће
су то би ли кон цер ти и пред -
ста ве на тр го ви ма и пла то и ма.

Ме ђу тим, ове го ди не је од то -
га из гле да сла ба вај да. Све што
је имао на рас по ла га њу за лет -
ње про гра ме (ми ли он ди на ра),
Град је по де лио на две ур ба не
кул тур не уста но ве, та ко да се -
ли ма ни је оста ло ни цвоњ ка
(ла не је сва ком до му кул ту ре
при па ло по пе де сет хи ља да ди -
на ра). Тач ни је, оста ло им је да
се са ми сна ла зе, углав ном из
соп стве них из во ра. По не што су
ис ко ри сти ли од про јект ног фи -
нан си ра ња, и то за ве ће ма ни -
фе ста ци је, по пут „Жи се ла” или
„Ива но ва у фо ку су”.

Ни је зго рег ви де ти ка ко то
кон крет но из гле да...

Нај бо ље бес плат но
Гло гоњ ци су нај ви ше град ског
нов ца до би ли за ре а ли за ци ју
про јек та „Да се ко ре ни не за -
бо ра ве” (50.000 ди на ра), а за
лет ње про гра ме би ће ис ко ри -
шћен још и део од 175.000 ди -
на ра, то јест укуп на го ди шња
бу џет ска до на ци ја за одр жа ва -
ње кул тур них са др жа ја. У то ку
су пре го во ри за до ла зак фол -
кло ра ша из Ма ке до ни је, а
пла ни ра на су и нај ма ње два
рок кон цер та.

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО У РЕ ЖИ ЈИ ДО МО ВА КУЛ ТУ РЕ

„ОД О ЗГО” НИ ЦВОЊ КА, АЛИ ЋЕ,
ИПАК, БИ ТИ ИГА РА

Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ме сна за јед ни ца Ја бу ка по -
след њих да на је под пра вом
оп са дом сво јих су гра ђа на.
Раз лог, на жа лост, ни је ни ма -
ло ве се ле при ро де – реч је о
при ја вљи ва њу оште ће ња на -
кон не дав ног не вре ме на, ка да
се на то се ло сру чио град ве -
ли чи не те ни ске лоп ти це. Рок
за то је пе так, 8. јул, у 15 са ти.

Пре ма ре чи ма чла но ва ло -
кал не скуп шти не, у за пи сник
је за ве де но пре ко шестсто до -
ма ћин ста ва, а с об зи ром на то
да го то во сва ко до ма ћин ство
има и по моћ ни обје кат, тај
број је без ма ло дво струк. У
овом слу ча ју ра ди се са мо о
не по крет ној имо ви ни, док се

на дру гом ме сту еви ден ти ра
ште та на не та усе ви ма.

По ред то га, у овом се лу је
пре не де љу да на по че ла са -
на ци ја де по ни је, ко ју оба вља
овла шће на фир ма. С тим у
ве зи, Ме сна за јед ни ца апе -
лу је на гра ђа не да при ли ком
од ла га ња ко му нал ног от па да
нај пре кон так ти ра ју с рад ни -
ци ма ко ји уре ђу ју сме тли -
ште и по сту па ју ка ко им они
на ло же. То је ве о ма ва жно да
труд не би био уза лу дан, јер
је при ме ће но ка ко по је дин -
ци за тр па ва ју већ очи шће но.

Овај по сао ће тра ја ти це лог
ле та, а тек се оче ку је до ла зак
ма ши на за сор ти ра ње от па да.

КО МУ НАЛ НА ПРО БЛЕ МА ТИ КА У ЈА БУ ЦИ

Хи ља ду при ја ва за
обе ште ће ње од гра да

зич ко-сцен ски на ступ – фол -
клор ни и во кал но-ин стру мен -
тал ни кон цер ти уз по моћ
КУД-а „Ба нат ски вез”, као и
рок, тех но и аку сти чар ско ве -
че. Ту је и ма ни фе ста ци ја „У
сми рај да на” у Пе шча ри, на
Ле ан ци, кра јем ју ла.

„Жи сел” и још по не што
Ка ча рев ци још увек уго ва ра ју
„Лу дус фест”, по све ћен Ру си -
ји, а би ће одр жан ве ро ват но
тек у ав гу сту. Тру де се да пра -
ве што ви ше бес плат них про -
гра ма. Три ста хи ља да ди на ра
до би је них од Гра да ве ћи ном
су ис ко ри сти ли за фа са ду и
про зо ре...

Ива нов ча ни ма је из бу џе та
при па ло 250.000 ди на ра, што
је ма хом оти шло на ма ни фе -
ста ци ју ко ја оку пља умет нич ке
фо то гра фе, под на зи вом „Ива -
но во у фо ку су”, као и за рад ак -
тив но сти удру же ња ба нат ских
Бу га ра и Се ке ља. У пла ну је
по не ки кон церт по чет ком ав -
гу ста, као и за вре ме се о ске
сла ве Ве ли ка Го спо ји на.

Стар че вач ки Дом кул ту ре
ће и ове го ди не, у са деј ству с
Ме сном за јед ни цом и број ним
удру же њи ма, кра јем ју ла и по -
чет ком ав гу ста при ре ди ти још
јед но из да ње чу ве них „Да на
дру же ња”. А та да је вре ме кон -
це ра та, пред ста ва и там бу ра -
шких ве че ри, ка да ће би ти
утро шен и ве ћи део град ских

па ра – из нос од две ста хи ља да
ди на ра.

Ја буч ком До му кул ту ре при -
па ло је три ста хи ља да за про је -
кат „Мост”, као и за но се ћи
про грам у вре ме се о ске сла ве
Све ти Или ја – Деч ју ли ков ну
ко ло ни ју, ка да ће, по ред оста -
лих, го сто ва ти ма ли ша ни из
Ма ке до ни је и Цр не Го ре. Ло -
кал на кул тур на уста но ва је у
ве ли кој ме ри осло ње на на рад
с мла ди ма, па је у то ку ра ди о -
ни ца фо то гра фи је Зол та на Би -
са ка. По ред то га, Ми ни стар -
ство кул ту ре ће са 155.000 ди -
на ра фи нан си ра ти ин клу зив ну
пред ста ву у ко јој ће уче ство ва -
ти и шти ће ни ци До ма за ЛО -
МР „Те а тар ср ца”.

Омо љи ца je за це лу го ди ну
до би ла са мо сто хи ља да за про -
грам ске ак тив но сти, али то се
на до ме шћу је из соп стве них из -
во ра, за хва љу ју ћи че му је сва -
ког пет ка у по ну ди не ка деч ја
пред ста ва. Има и дру гих са др -
жа ја, па ће, ре ци мо, у уто рак,
12. ју ла, у 20 са ти, би ти отво ре -
на из ло жба ра до ва сли кар ки из
Ру си је и Ира на. Оче ку је се још
не ко ли ко мо но дра ма и деч јих
ко ма да, а за ав густ је, по ред чу -
ве ног „Жи се ла”, пла ни ра но и
не ко ли ко кон це ра та.

На из глед оскуд ни је кул тур -
но ле то не го не ка ра ни ја, али
ће на кра ју мо жда и би ти сва -
че га за гле да ње.

У ОКВИ РУ КАМ ПА „SUNFLOWER”

Омо љич ка спорт ска олим пи ја да

У не што бо љем по ло жа ју су
Но во се ља ни, иа ко ни они не
по ри чу да ће се овог ле та, ви -
ше не го ика да, осла ња ти на
соп стве не ре сур се. По ред оста -
лог, би ће при ре ђен и „Бан гул”,
па дру ги ба нат ски рок фе сти -
вал, не ко ли ко кон це ра та...
При де, фол кло ра ши ће уче -
ство ва ти на ви ше фе сти ва ла,
што Град по ма же са 250.000
ди на ра.

Бре стов ча ни су од Гра да до -
би ли 270.000 на го ди шњем
ни воу, у шта спа да ју ве о ма за -
па же не из ло жбе умет нич ке
фо то гра фи је и деч је ра ди о ни -
це. Из соп стве них сред ста ва, у
из но су од око 80.000 ди на ра,
би ће фи нан си ра но још не ко -
ли ко кон це ра та, као и не ки
спе ци јал ни про гра ми на „Па -
при ки ја ди”, око че га су баш у
то ку пре го во ри са Аген ци јом
„Бард”. Ак це нат је на бес плат -
ним са др жа ји ма, по пут ве че -
ри афо ри за ма, из ло жби, ра ди -
о ни ца ка ри ка ту ре Ни ко ле
Дра га ша...

До лов ци су ве о ма ам би ци о -
зни, фо ку си ра ли су се на ра -
ди о ни це за мла де, за шта су и
до би ли три ста ми ли о на град -
ских па ра. Јед ну та кву о вр -
шњач ком на си љу ма ли ша ни
ће има ти већ у пе так, 8. ју ла,
од 11 са ти, у До му кул ту ре.
Тре ба ло би да сва ког на ред ног
пет ка бу де при ре ђен не ки му -

Омољчане занима седма уметност: с прошлогодишњег „Жисела”



За филм „Ду би на два” пан че -
вач ки ре ди тељ Ог њен Гла во нић
до био је глав ну „Ве ли ку на гра -
ду жи ри ја” на фе сти ва лу до ку -
мен тар ног фил ма „Open City”,
ко ји је одр жан у Лон до ну од 21.
до 26. ју на. Овај ду го ме тра жни
екс пе ри мен тал ни до ку мен тар -
ни филм го во ри о жр тва ма јед -
ног зло чи на по чи ње ног 1999.
го ди не на Ко со ву и ма сов ној
гроб ни ци уби је них Ал ба на ца
ко ја је от кри ве на у пред гра ђу
Бе о гра да. Ком би на ци ја је све -
до чан ста ва и сни ма ка ори ги -
нал них ло ка ли те та до га ђа ја.

Обра зла жу ћи до де лу на гра -
де Гла во ни ћу, пред сед ни ца
жи ри ја Пе ни Вул кок је, из ме -
ђу оста лог, ре кла: „Филм је из -
нео ком плек сну и за стра шу ју -
ћу при чу на истин ски за ди -
вљу ју ћи на чин. Те шко је опи -
са ти ис ку ство гле да ња овог
фил ма – на јед ном ни воу, ово
је фо рен зич ко пред ста вља ње
јед не ужа сне при че, док у исти

мах ау тор ства ра про стор за
раз ми шља ње о уни вер зал ним
те ма ма на си ља и са у че сни -
штва”.

Филм је био нај бо љи у кон -
ку рен ци ји ви ше од 60 оства ре -
ња, ко ли ко их је при ка за но на
фе сти ва лу.

По зо ри шна пред ста ва „Од ра -
ја до без ње ни це” о љу ба ви из -
ме ђу Ла зе Ко сти ћа и Лен ке
Дун ђер ски од и гра на је у су бо -
ту, 2. ју ла, у све ча ној са ли На -
род ног му зе ја Пан че во. Ла за
је од Лен ке, ћер ке свог при ја -
те ља Ла за ра Дун ђер ског, био
ста ри ји го то во три де сет го ди -
на. Она је би ла за љу бље на у
ње га и бо ри ла се за ту љу бав, а
Ла за, схва та ју ћи да је та ква
љу бав го то во не мо гу ћа, на на -
го вор при ја те ља, же ни се Ју -
ли јом Па ла нач ки, удо ви цом
из Сом бо ра. Те исте го ди не
Лен ка уми ре, а Ла за је те рет
ње не љу ба ви но сио до кра ја
жи во та, ка јао се и не го вао се -
ћа ње на њу.

Ко мад је на стао у про дук ци -
ји Град ског по зо ри шта и Ту -
ри стич ке ор га ни за ци је Бе чеј и
Ли дер не та – мре же ли де ра ло -
кал ног одр жи вог раз во ја Но ви
Сад. Ре жи ју и сце на рио пот -
пи су је мр Зо ран Су бо тич ки, а

Ла за ра Дун ђер ског глу ми Ми -
о драг Пе тро вић, Лен ку Дун -
ђер ски – Јо ва на Ра до ва но вић,
Ла зу Ко сти ћа – Ер вин Ха џи -
мур те зић и Бог да на Дун ђер -
ског – Фи лип Сан џа ков.

Пред ста ва је део про јек та
„Чу де сни свет Дун ђер ских”,
чи ји је циљ да се при бли же ве -

ли чи на и зна чај јед не од нај и -
мућ ни јих и нај у глед ни јих вој -
во ђан ских по ро ди ца.

– По ку ша ва мо да при чу о
Дун ђер ски ма, не са мо о Ла зи
Ко сти ћу, при бли жи мо обич -
ном све ту ко ји је же љан јед не
чи сте емо тив не љу бав не при -
че, при че о при ја тељ ству, при -

че о до бро чин ству, али и при -
че о тра ги зму. Пр во бит но смо
же ле ли да се из во ди ис кљу чи -
во у двор ци ма Дун ђер ских. Од
пет њих, са мо су два у функ -
ци ји, па смо ре ши ли да је
игра мо у двор ци ма, са ло ни ма
и објек ти ма од кул тур но-исто -
риј ског зна ча ја. Ова све ча на
са ла је пре див на и пред ста ва
се у пот пу но сти укло пи ла у тај
ам би јент – ре као је Зо ран Су -
бо тич ки.

Пред ста ва се за вр ша ва ре ци -
то ва њем Ла зи не пе сме „Santa
Maria della salute”, јед не од
нај леп ших љу бав них пе са ма,
ко ја је по ста ла сво је вр стан
сим бол не срећ не и не мо гу ће
љу ба ви.

Ко мад је до са да из во ђен у
Бе че ју, Но вом Са ду, Сен ти, а у
Пан че ву је од и гран ју би ла ран,
два де се ти пут. У пла ну је, ка ко
ка же ре ди тељ, да се игра пре
све га у Вој во ди ни, па ће по ла -
ко пре ћи и Ду нав.

КУЛТУРА
Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ет но ло шко 
ис тра жи ва ње тра ја ло
два де сет се дам го ди на

Иде а ли зо ва на 
пред ста ва о са ла ши ма

Го сту ју ћа из ло жба Му зе ја гра -
да Но вог Са да „Са ла ши – из -
ме ђу иде а ли зо ва ног и ствар -
ног” отво ре на је у че твр так, 30.
jуна, у На род ном му зе ју Пан -
че во. Ау то ри по став ке су Ве сна
Не дељ ко вић Ан ге лов ска, му -
зеј ска са вет ни ца, и Фе ђа Ки се -
лич ки, фо то граф, а о њој су го -
во ри ли ау тор ка и Алек сан дра
Ја ко вље вић из ет но ло шког
оде ље ња му зе ја у Пан че ву.

На из ло жби је при ка зан ре -
зул тат ет но ло шког ис тра жи ва -
ња са ла ша у Бач ком Пе тро вом
Се лу, ра ђе ног у пе ри о ду од
1987. до 2014. го ди не, кроз фо -
то гра фи је ко је су на пра ви ли
фо то гра фи Фе ђа Ки се лич ки,
Љу бо мир Гру бић и Вла ди мир
Чер вен ка. Из ло же ни су и пред -
ме ти из ет но ло шке збир ке пан -
че вач ког му зе ја ко ју во де Алек -
сан дра Ја ко вље вић и Све тла на
Ме сиц ки. Ста ри ји по се ти о ци
има ју при ли ку да об но ве успо -
ме не на са ла ше – сим бо ле ба -
нат ске рав ни це, а мла ђи мо гу
са зна ти не што о овим спе ци -
фич ним еко ном ским га здин -

ИЗ ЛО ЖБА О ВРЕ МЕ НУ КО ЈЕ ЈЕ ПРО ШЛО

СИМ БО ЛИ ПА НОН СКЕ РАВ НИ ЦЕ
Културни телекс

Хро но ис хра ну прак ти ку је
ви ше ми ли о на љу ди ши -
ром све та. Уз ову књи гу чи -
та о ци ће ко нач но има ти
при ли ку да се упо зна ју са
ори ги нал ном хро но ис хра -
ном и да ужи ва ју све ко ри -
сти ко је она до но си.

Др Ален Де ла бо је
док тор ме ди ци не, хро но 
ну три ци о ни ста, ди рек тор
од се ка за кли нич ка ис тра -
жи ва ња IREN’S-а, Европ -
ског ин сти ту та за ис тра жи -
ва ње ис хра не и здра вља, вр -
хун ски струч њак ко ји је раз -
вио ре во лу ци о на ран хро но
ме тод ис хра не.

„Хро но ис хра на на
фран цу ски на чин” пред -
ста вља озби љан и ме ди -
цин ски те сти ран на чин да
хра ну ко ју во ли те кон зу -
ми ра те пре ма би о ло шком
ча сов ни ку ор га ни зма и са -
др жи ви ше од пе де сет ре -

це па та и иде ја за обро ке.
Ова књи га је на ме ње на

сви ма ко ји же ле да из гу бе
ки ло гра ме не ме ња ју ћи ло -
ше на ви ке. Др Де ла бо
пред ста вља пра ви ла ис хра -
не ко јих се сви ла ко мо гу
при др жа ва ти, а ре зул та ти
су не ве ро ват ни!

„Хро но ис хра на на фран цу ски
на чин” др Аленa Делабоa

Два чи та о ца ко ји до сре де, 13. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка кве
ре зул та те (вам) до но си хро но ис хра на?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге "Да лас ’63" Сти ве на Кин га. Нај за -
ни мљи ви је 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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Су бо та, 9. јул, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт гру -
пе „Who See”.

Књи жев ност 
По не де љак, 11. јул, 20 са ти, Дом омла ди не: књи жев но ве -
че са Дра га ном Смол ни кар.

Те мат ски про грам 
Уто рак, 12. јул, 12 са ти, Дом омла ди не: хип-хоп ра ди о ни -
ца са чла но ви ма бен да „Ис каз”.

Представе
Четвртак, 14. јул, 20 са ти, двориште Народног музеја:
представа „Глумци – песници”, игра Небојша Илић.

Салаша готово да више и нема

сма тра мо да је са ла шар ски на -
чин жи во та иде ја о из о би љу,
сло бо ди, пи то мом пеј за жу, ле -
по ти, до број хра ни, свир ци ма...
У су шти ни, тај жи вот је у се би
но сио мно го му ко трп ног ра да с
не из ве сним ре зул та том, али у
пам ће њу Вој во ђа на је сте и да -
нас иде а ли зо ва на пред ста ва о
са ла ши ма. Фо то гра фи су ми по -

ОГ ЊЕ НУ ГЛА ВО НИ ЋУ ГЛАВ НА НА ГРА ДА 
ФЕ СТИ ВА ЛА „OPEN CITY”

„Ду би на два” – 
за стра шу ју ћа при ча

ОД И ГРА НА ПРЕД СТА ВА „ОД РА ЈА ДО БЕЗ ЊЕ НИ ЦЕ”

При ча о љу ба ви, до бро чин ству и тра ги зму

Мо но дра ма „Ли ли ка”, ра ђе на
по тек сту Дра го сла ва Ми ха и -
ло ви ћа, од и гра на је у уто рак, 5.
jула, у дво ри шту На род ног му -
зе ја Пан че во. Пред ста ву из во ди
Ма ја Ни ко лић, ко ја пот пи су је
глу му и ре жи ју, а на ста ла је као
њен ма стер-ра д на пе тој го ди -
ни сту ди ја Ака де ми је умет но -
сти у Но вом Са ду, у кла си про -
фе со ра Бо ри са Иса ко ви ћа.

– Ра ди ла сам на овој мо но -
дра ми не ко ли ко ме се ци. Са ве -
то ва ла сам се с пси хо ло зи ма и
дру жи ла се с де цом из до ма из
Ка ме ни це. Пред ста ву играм у
име све те оста вље не и зл -
остављaне де це. То су не ке
ства ри о ко ји ма и не раз ми -
шља мо у на шој сва ко дне ви ци.
Су о ча ва ла сам се с ра зним
при ча ма зл остављaних де вој -
чи ца и же ле ла сам да оправ -
дам њи хо ву исти ни ту при чу –
ка же Ма ја Ни ко лић.

Мла да умет ни ца је же ле ла
да овом пред ста вом скре не
па жњу на чи ње ни цу да ни јед -

но за бо ра вље но и на пу ште но
де те ни је кри во због то га и да
би тре ба ло да им се по све ти
ви ше па жње.

МОНОДРАМА МА ЈЕ НИ КО ЛИЋ

О за бо ра вље ни ма 
и оста вље ни ма 

Стране припремила 

Милица
Манић

Мла ди ре ди тељ Лу ка Ива но -
вић, наш су гра ђа нин, осво јио
је, у ка те го ри ји мла дих од
пет на ест до де вет на ест го ди -
на, пр ву на гра ду за филм
„Пут ник” на 45. ре ви ји
филм ског ства ра ла штва де це
и омла ди не, ко ју ор га ни зу је
Цен тар ама тер ског фил ма
Ср би је. На гра да му је при па -
ла и за нај бо љу ка ме ру. Филм
је на стао про шле го ди не, а
мла ди ства ра лац га је сам ре -
жи рао, сни мао и мон ти рао.
Глу ми ли су ње го ви при ја те -
љи Ни ко ла До лић, Ка та ри на

Ра ић, Ми лан Фи ли по вић и
Мар ко Ми шко вић, а Јо ва на
Мрч ко вић је би ла сни ма тељ
то на.

На ис тој ре ви ји он је до -
био и тре ћу на гра ду за филм
„Чар ли Ча плин”, ко ји је
сни мио као члан гру пе за
филм Ре ги о нал ног цен тра
за та лен те „Ми хај ло Пу пин”
Пан че во. Пан че вач ком ре -
ди те љу Ива ну Ра ки џи ћу, ко ји
во ди гру пу за филм, при па ла
је, тре ћи пут за шест го ди на,
на гра да за нај бо љег мен -
то ра.

НАГРАЂЕН ФИЛМ „ПУТНИК”

Признања младом 
редитељу

Пан че вач ки бенд „Ис каз”
на сту пио је у кам пу „Donau.
Pop” у Ул му у Не мач кој два
пу та – 4. и 7. ју ла. Тај му зич -
ки про је кат оку пља мла де
бен до ве из зе ма ља кроз ко је
про ти че Ду нав и су сед них
њи ма, с ци љем да по др жи и
под стак не раз вој њи хо ве ка -
ри је ре. Мла ди  му зи ча ри су
се већ пред ста ви ли у том
кам пу, 2012. го ди не, за јед -
но с Мар че лом. На кон по -
врат ка у Ср би ју бенд ће, 9.
ју ла, на сту пи ти на би ни
„Fusion” јед ног од нај бо љих
фе сти ва ла у Евро пи – „Ег -
зи та” у Но вом Са ду, на Пе -
тро ва ра дин ској твр ђа ви. Ове
го ди не на „Ег зи ту” ће се пред -

ста ви ти ви ше од че тр де сет
му зич ких са ста ва из зе мље и
све та.

НА КОН КАМ ПА У НЕ МАЧ КОЈ

„Ис каз” на „Ег зи ту”

стви ма, ко јих је не кад у Вој во -
ди ни би ло мно го.

– Кре ну ли смо са истрaжи-
вањем ар хи тек ту ре, ме ђу тим та -
мо где љу ди оби та ва ју, ни је са -
мо гра ђе ви на оно што нас мо же
за ин те ре со ва ти, већ и ка ко у
том про сто ру жи ве и про во де
сво је вре ме. Ин те ре со ва ло нас је
и за што ми да нас у Вој во ди ни

мо гли да при ка жем ка ко сам ја
до жи ве ла са ла ше, ту уса мље -
ност са ла ша ра, ис ку ства љу ди
ко ји су оти шли... Да нас ових са -
ла ша уоп ште не ма, а са ла ша ри,
ако су и жи ве ли, ви ше не жи ве
на уру ше ним са ла ши ма, јер је
атар по стао и опа сно ме сто – ре -
кла је Ве сна Не дељ ко вић.

Са ла ши ни су не што што је
ка рак те ри стич но са мо за Вој -
во ди ну. Они по сто је сву да у
све ту. Од дру ге по ло ви не два -
де се тог ве ка њи хов број је код
нас на гло по чео да опа да услед
дру штве них и еко ном ских про -
ме на, а на ро чи то по сле ко ма са -
ци је ко ју је др жа ва спро ве ла се -
дам де се тих го ди на.

– Сву да у све ту по сто је са ла -
ши на ко ји ма се љу ди ба ве по -
љо при вре дом и сто чар ством.
Та ко не мо ра ју да од ла зе из
гра да у се ло, на уда ље но има -
ње, већ мо гу ту да ор га ни зу ју
сво ју ком плет ну ег зи стен ци ју.
Али оно што чи ни ау тен тич -
ним вој во ђан ске са ла ше, је сте
ма ну фак тур на, за нат ска и лич -
на про из вод ња пред ме та ко је
има те при ли ку да ви ди те за -
хва љу ју ћи ет но ло шком оде ље -
њу На род ног му зе ја. Они вам
да ју мо гућ ност да осе ти те ка ко
је то не ка да из гле да ло – из ја -
ви ла је ау тор ка из ло жбе.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 23. ју ла.



Ве че ро ман ти ке 
и но стал ги је

Ду же од пет де це ни ја
оп чи ња ва пу бли ку

Пла то ис пред Кул тур ног цен -
тра био је пре пун у по не де љак,
4. ју ла. Мно го на ших ста ри јих
су гра ђа на, али и оних сред њих
го ди на и мла ђих, до шло је да
ужи ва у на сту пу хр ват ског кан -
та у то ра и шан со ње ра Ибри це
Ју си ћа. Ве че ро ман ти ке, а по -
ма ло и но стал ги је, по вра так у
не ка вре ме на ка да је све, или
бар мно го то га, би ло му зи ка,
на шим су гра ђа ни ма по кло ни -
ли су Кул тур ни цен тар и Град
Пан че во.

Ча роб њак пе ва ног сти ха, ве -
ли ки џен тлмен, са њар и лу та -
ли ца ду же од пет де це ни ја оп -
чи ња ва пу бли ку. Увек об у чен у
цр но, на сце ни са мо он, ги та ра
и ње гов пас Бонд. Ју сић је на -
ступ за по чео пе смом „По ноћ”
и од мах ве ћи део пу бли ке
„пре нео” на ду бро вач ке ска ли -
не, на ко ји ма је 1964. го ди не
за по чео ка ри је ру.

Усле ди ла је на ја ва по след -
њег ал бу ма „Хар ле ки но”, ко -
јим је, ка ко ка же, хтео ода ти
омаж ко ле га ма и при ја те љи ма
ко јих, на жа лост, ви ше не ма –

Ни за ле су се „Мо ре не мо -
ра”, „Moderato cantabile”, „Ку -
ћа по ред мо ра”, „Би ла је та ко
ле па”, Ко е но ви и Шек спи ро ви
сти хо ви...

По сле њих „Крај та на на
ша др ва на”, „Што те не ма”... –
пе сме с прет по след њег ал бу -
ма „Ама нет”.

Ан де р гра унд у твр ђа ви

КУЛТУРА
Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Аутор нам представља деча-
ка који је украден и одведен
у свет какав смо сви, бар јед-
ном, сањали и којег смо се
сви одувек плашили. Ово је
роман о дечаку Адаму, који
нагло и неочекивано бива
истргнут из родитељског до-
ма и ограђеног дворишта и
бачен у простор дивље при-
роде, препуштен сам себи и
властитој сналажљивости.
Узбудљива авантуристичка
прича о борби троје деце за
опстанак, али и симболична
парабола о одрастању и са-
зревању сагледана као пре-
вазилажење тегоба и препрека,
било спољашњих, било оних
које проистичу из природе
јединке.

„Роман ’Караван чудеса’
потакнут је мојим давна-
шњим, дечачким страховима
и поимањима света у ком сам
непитан, затечен. Описао сам
пустоловину смештену у
свет који нам је свима и да-
лек и близак истовремено, и
мислим да је, баш због те
блискости са стварним, ње-
гова зачудност страхотнија и
упечатљивија. Почиње тако
што Црна Баба хвата дечака,
трпа га у врећу и односи у

непознато – некада су ме
плашили да би ми се, у слу-
чају да не будем послушан
дечак, то сасвим извесно мо-
гло и догодити. Ето, догоди-
ло се. Не баш тада, али јесте
сада, у овој књизи”, каже Пе-
тровић.

Његове књиге се налазе
међу најчитанијим наслови-
ма српске књижевности за
децу у овом веку, а објавље-
не су до сада и у Италији,
Мађарској, Грчкој, Македо-
нији и Чешкој. Аутор je бест-
селер романа „Пети лептир”
и „Деца Бестрагије”.

„Караван чудеса”
Уроша Петровића

Младен Милојковић,

ди пло ми ра ни еко но ми ста

ЛЕТ ЊА ЛО КА ЦИ ЈА: Ба ру -
та на на Ка ле мег да ну је без
прем ца нај бо љи из бор ка да
су у пи та њу ло ка ци је на ко -
ји ма се то ком лет њег пе ри о -
да ор га ни зу ју де ша ва ња.
Они ма ло ста ри ји при пад -
ни ци ан дер гра унд кул ту ре
си гур но се се ћа ју сен за ци о -
нал них на сту па стра них из -
во ђа ча у том про сто ру по -
чет ком две хи ља ди тих го ди -
на. Сам обје кат, не ка да шње
скла ди ште ба ру та из XVI ве -
ка, на кон ви ше го ди шње ре -
ста у ра ци је по но во је отво рен
за јав ност 2014. го ди не Од
та да је ор га ни зо ва но не ко -
ли ко де се ти на кон це ра та,
пер фор ман са, из ло жби и
пред ста ва. Сам ам би јент у
ко ме се на ла зи те, обје кат на -
лик на сред њо ве ков ну твр -
ђа ву, уз не ве ро ват ну аку сти -
ку и све жи ну ушћа и До њег
гра да чи ни до жи вљај не -
ствар ним и све до чи то ме за -
што је је дан угле дан европ -
ски му зич ки ма га зин свр -
стао Ба ру та ну у топ пет свет -
ских ло ка ци ја за кон цер те. 

КЊИ ГА: Три ло ги ја „Ње го ва
мрач на тка ња” Фи ли па Пул -
ма на сва ка ко је књи га ко ја
ми је, на не ки на чин, отво ри -
ла очи. Иа ко се у књи жа ра ма
нај че шће на ла зи међ нео -
збиљ ном фан та зи јом, књи га
се кроз од ра ста ње и са зре ва -
ње ли ко ва суп тил но ба ви и
при лич но шка кљи вим те ма -
ма рас по де ле мо ћи у све ту и
ау то ри те та ко ји над све том
ус по ста вља ју ре ли гиј ске ор -
га ни за ци је. Уз је дин ствен по -
глед на мо гућ ност по сто ја ња
па ра лел них уни вер зу ма до -

зво ља ва чи та о цу да „по пу ни
ру пе” сво јим ис ку стви ма,
схва та њи ма, мо жда и сно ви -
ма. Ка ко нам но ва под се ћа ња
на су мор ну ствар ност у ко јој
жи ви мо за и ста ни су нео п -
ход на, ово шти во је од ли чан
из бор за је дан но ви по глед у
је дан дру га чи ји свет. 

ФИЛМ: „Чо век са Зе мље”
(2007) је сте ни ско бу џет ни
не за ви сни филм, за сно ван
на по след њем де лу култ ног
пи сца на уч не фан та сти ке
Џе ро ма Бик сби ја. По тру ди -
ћу се да не спој лу јем мно го.
Ре ћи ћу са мо да је по тре бан
за и ста ге ни ја лан сце на рио
ка ко би вас филм др жао на
иви ци фо те ље и у не из ве -
сно сти свих 87 ми ну та, по -
го то во ако до дам да се ком -
плет на рад ња де ша ва у јед -
ној со би, без ијед ног ефек та,
и да га је из не ла еки па то -
тал но не по зна тих глу ма ца.
У мо ру ли му на ди ца и фил -
мо ва о су пер хе ро ји ма ра ди -
је би рам онај ко ји ће ме на -
те ра ти да се за пи там о се би
и све ту ко ји ме окру жу је. 

Два читаоца који до среде, 13. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Шта вас је плашило кад сте били мали?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Мој лепи живот у
паклу” Ивана Ивањија. Најбоље одговоре ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузе-
ти у књижари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ИБРИ ЦА ЈУ СИЋ

ЕМО ЦИ ЈА ЈЕ НЕ ПРО ЛА ЗНА ОСО БИ НА

Ибри ца се ни је за си тио ги -
та ре, пе сме и сев да ха.

– Ово што ра дим, ви ше сма -
трам ми си јом. Бог ми је дао
ма ло та лен та и ре као: ај де чи -
ни љу де срет ним, па ће и они
учи ни ти те бе срет ним. Још
увек имам уз бу ђе ње, же љу, љу -
бав пре ма му зи ци. Сре ћан

ки ле пи во лат. Ту је мир, ти -
ши на...

На сту пао је у нај чу ве ни јим
кон церт ним дво ра на ма од
„Кар не ги хо ла”, пре ко Сид неј -
ске опе ре, до сток холм ског
„Ки на те а тра”.

– Сву где је дру га чи ја ат мос -
фе ра, а пу бли ка је иста. Умет -
ник је тај ко ји љу ди ма да је
емо ци ју. Да нас, у овом све ту,
не до ста ју емо ци је. Све се пре -
тво ри ло у но вац, нео ли бе ра -
ли зам... Има ја ко ма ло умет -
ни ка ко је, кад чу је те, мо же те
ре ћи – то је то. На сце ни су цу -
ри це, го ле гу зи це, ду ге но ге,
шљо ки це и ви се пи та те где је
ту пе сма. Пе сме не ма. Ја сам
је дан од по след њих мо хи ка на -
ца ко ји ну ди емо ци ју... Мо је
пе сме су до ти ца ле љу де и део
њи хо вог жи во та и ис ку ства,
по го то во кад је љу бав у пи та -
њу. Емо ци ја је не про ла зна
осо би на исто као и ро ман ти ка.
Увек ће би ти ро ман ти ча ра.
Мла до, лу до, мо же ићи на
пар ти, али кад се за љу би, он да
до ла зи код ме не на ска ли не.

Ну ме ре „Не мој по ћи сад” чу -
ве ног Жа ка Бре ла, „Ју би сан
ва шу ћер” и „Кад би ви зна ли,
мо ја го спо ђа” до ве ле су кон -
церт до вр хун ца... Пе сма за пе -
смом на фран цу ском, ита ли -
јан ском, ред сев да ха, ред шан -
со не, па опет сев дах... Од Шек -
спи ра до сев да ха... И та ко ви ше
од два са та. Три пу та је Ибри ца
оста вљао и узи мао ги та ру. На
кра ју је от пе вао „Мач ку”, пе -
сму по ко јој га пре по зна ју. Из -
ра зио је же љу да опет не про ђу
три де це ни је до ње го вог сле де -
ћег кон цер та у Пан че ву.

Дечји ансамбл виших разреда
КУД-а „Станко Пауновић 
НИС–РНП” освојио је златну
плакету и прво место на 11.
смотри дечјих фолклорних
ансамбала, која је одржана
25. jуна у Ваљеву. Играчи „Па-
уновића” представили су се
играма Пиротског Поља у му-
зичком аранжману Здравка

Ранисављевића и кореогра-
фији Дејана Трифуновића. У
квалификацијама је учество-
вало двеста ансамбала, а у
финалном програму петнаест
најбољих. На смотри у Ваљеву
наступили су и играчи Дома
културе из Банатског Новог
Села, који су такмичење завр-
шили на десетом месту.

Из ло жба фо то гра фи ја „Че кај
до про ле ћа” на ше су гра ђан ке
Ста ше Бу ку ми ро вић отво ре на
је у по не де љак, 4. ју ла, у Га ле -
ри ји Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа. По став ку чи ни 29 фо -
то гра фи ја ко је су на ста ле у
про те кле две го ди не.

– Че шће фо то гра фи шем љу -
де, али не баш кла сич не пор -
тре те. Углав ном су на фо то -
гра фи ја ма осо бе на не ки на -
чин по ве за не с про сто ри ма у
ко ји ма се на ла зе. Не ка да слу -
чај но на и ђем на не што што
ми је ин те ре сант но, а не кад у
гла ви имам сли ку кроз ко ју
же лим да ис ка жем од ре ђе ни
осе ћај, па у тим слу ча је ви ма

по ма ло из ре жи рам си ту а ци ју,
и то је нај че шће у ви ду по зе у
ко ме је те ло и од но са тог те ла
и про сто ра, али опет, то је не -
ки при ро дан про цес об ли ко ва -
ња – ка же ау тор ка.

Ста ша Бу ку ми ро вић је до
са да уче ство ва ла на ви ше
груп них из ло жби у зе мљи и
ино стран ству. Ње ни ра до ви су
об и шли Праг, То рон то, Но ву
Ис тру. Ово је ње на дру га са -
мо стал на из ло жба. Ди пло ми -
ра ла је ау дио-ви зу ел ну умет -
ност на ка те дри за ка ме ру Фа -
кул те та драм ских умет но сти у
Бе о гра ду.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 12. ју ла.

У ДРУ ШТВУ НАЈ БО ЉИХ

У два на вра та је ви ше го ди на жи вео у Па ри зу.

Не ко ли ко пу та је на сту пао у еми си ја ма чу ве ног

Жа ка Шан се ла, за шта у оно вре ме ни су има -

ла при ли ку ни мно га ве ли ка име на фран цу ске

му зич ке сце не.

У Сток хол му, у скло пу лет њег фе сти ва ла, јед -

ног пет ка је пе ва ла Ела Фиц џе ралд, дру гог

Ибри ца Ју сић, а тре ћег су за јед но сви ра ли Боб

Ди лан и Сан та на.

УСПЕХ ПОДМЛАТКА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ”

Први на смотри 
у Ваљеву

ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ 

СТА ШЕ БУ КУ МИ РО ВИЋ

Че кај до про ле ћа

Мо ја ми си ја је да љу де му зи ком
чи ним срећ ним.

Ибри ца Ју сић

Зден ку Ру њи ћу, Ар се ну Де ди -
ћу, Ђор ђу Нов ко ви ћу, Иви ци
Пер цлу, Дра ги Бри тви ћу...

– То су и пе сме ко је су, на
не ки на чин, обе ле жи ле мој
жи вот. Пе сме ко је сам од у век
хтео да пе вам, а ни сам имао
при ли ку, јер су их ком по зи то -
ри да ли дру ги ма... – об ја шња -
ва Ју сић.

– Иа ко сам ро ђен у Ду бров -
ни ку и од ра стао уз кла си ку,
кан цо ну и опе ру, у мо јој ку ћи
се слу шао и не го вао и сев дах.
Та ко је на стао овај ал бум са
сев да лин ка ма у но вим и мо -
дер ним аран жма ни ма.

Пу бли ка је ужи ва ла и у пе сма ма
„Те би, мај ко, ми сли ле те”, „Еми -
на”, „Во ље ло се дво је мла дих”…

сам, јер ра дим 52 го ди не оно
што во лим и мо гу при стој но
жи ве ти од то га. Куд ћеш ве ће
сре ће од то га да кон так ти раш
с љу ди ма ко ји те во ле, ма зе и
па зе и уз вра ћа ју љу бав.

Још увек је на ска ли на ма,
ко је су му из гле да суд би на.

– До ду ше, мак нуо сам се
пе де се так ме та ра, што би вој -
ни ци ре кли – на „ре зер вни
по ло жај”. Та мо где сам пре
пе вао, ви ше је не мо гу ће, јер
до ла зе гру пе пи ја них мла дих
ту ри ста. Кад про ла зе, то је
та ква га ла ма, а и да баш се би
при у штим да ме не ки пи ја -
нац га ђа ли мен ком, не ма
сми сла... Имам свој ма ли ку -
так. То је улаз у цр кву, ве ли -



„ПАН ДА” ЈЕ ДО БРА КУ ПО ВИ НА
Ка да се по чет ком осам де се -
тих по ја ви ла пр ва ге не ра -
ци ја „Фи ја то вог” мо де ла
„пан да”, би ло је ја сно да је
ита ли јан ски про из во ђач на -
пра вио ау то мо бил ко ји је
сво јом прак тич но шћу и по -
у зда но шћу по ку пио сим па -
ти је мно гих. То се мо же ре -
ћи и за дру гу ге не ра ци ју,
ко ја се на тр жи шту по ја ви ла
2003. го ди не.

Овај ма ли град ски ау то -
мо бил ће по тен ци јал ног
куп ца при до би ти већ на пр -
ви по глед. „Пан да” је вр ло
скла дан, мо же мо сло бод но
ре ћи, ми ни-ве н, ко ји упр кос
ма лим га ба ри ти ма пру жа

со ли дан ком фор за че ти ри
од ра сле осо бе. Ге пек је ма ли
и ни је баш за по хва лу, па
уко ли ко има те по ро ди цу,
не ће те ус пе ти да баш све по -
не се те на пут.

Ква ли тет из ра де ка ко спо -
ља шњо сти, та ко и ен те ри је -
ра, на за вид ном је ни воу. У
ба зич ном па ке ту опре ме у
овај ау то мо бил се не угра -
ђу је кли ма-уре ђај, па вам
са ве ту је мо да по тра жи те
„пан ду” у ди на мик вер зи ји,
чи ја је опре ма знат но бо га -
ти ја. По зи ци ја во за ча је од -
лич на и пре глед на, а овај
ма ли „фи јат” је удо бан и
при лич но до бар и на отво -
ре ном пу ту.

Сла би ји бен зин ски агре -
гат од 1,1 ли тра има сна гу

од 55 „ко ња”, што на пр ви
по глед де лу је ма ло, али се
тај мо тор са свим ко рект но
„но си” с те жи ном ау то мо би -
ла. За оне скеп тич не у по ну -
ди је не што ја чи бен зи нац,
од 60 коњ ских сна га, рад не
за пре ми не 1.200 ку би ка.
Сва ка ко нај бо љи из бор је сте
ди зел од 1,3 ли тра, ко ји ће
са сво јих 70 коњ ских сна га
пру жи ти ви ше не го до бре
пер фор ман се, уз про сеч ну
по тро шњу од че ти ри ли тра.

Код овог ау то мо би ла не
по сто је ка рак те ри стич ни
ква ро ви на ко је тре ба обра -
ти ти па жњу. Спо ра дич но су
по је ди ни вла сни ци има ли

про бле ма с ква чи лом. Ако
ку пу је те „пан ду” с ди зел-
-агре га том, би ло би по жељ -
но да про ве ри те ни во уља у
мо то ру и ње го ву бо ју и ви -
ско зност, јер по сто је слу ча -
је ви да ди зел-мо то ри тро ше
не што ви ше уља од пред ви -
ђе ног. Још јед на од ка рак те -
ри сти ка ко ја би вас мо гла
на ве сти да раз мо три те ку -
по ви ну „пан де”, је сте це на
одр жа ва ња. Де ло ви за ма ли
сер вис не тре ба да ко шта ју
ви ше од 5.000 ди на ра.

Руч но пра вље ни ау то мо би -
ли има ју сво је куп це, а њи -
хо ва це на до сти же и ви ше
сто ти на хи ља да евра. Про -
се чан во зач се увек за пи та
због че га је це на то ли ко ви -
со ка, а од го вор „ле жи” у на -
чи ну из ра де и вре ме ну ко је
је по треб но да би се од ре ђе -
ни део на пра вио. По ме ну ће -
мо са мо да се у по след њу ге -
не ра ци ју „Лек су со вог” мо -
де ла ЛС угра ђу је др ве ни во -
лан ко ји се из ра ђу је по себ -
ном ши ма мо ку тех ни ком.
За го тов про из вод је по треб -
но 67 за нат ских про це са, а
вре ме из ра де је ме сец да на.

На бо ли ди ма „Фор му ле 1”
се на ла зи пре ко 150 сен зо ра,
ко ји пу тем две сто ти не ка на -

ла при ку пља ју раз не по дат -
ке. То ком јед не тр ке ови
сен зо ри при ку пе пре ко 25
ги га бај та по да та ка, ко ји се у
ре ал ном вре ме ну бе жич но
пре но се у цен трал ни ра чу -
нар у пит-сто пу еки пе.

Про це њу је се да ау то-
-ин ду стри ја ди рект но и ин -
ди рект но за по шља ва око
30 ми ли о на љу ди.

Од хи ља дуво за ча мо тор них во -
зи ла, њих 85 су мо то ци кли сти.

„Ау ди јев” мо дел А8 је по -
знат по свом лук су зу и пер -
фор ман са ма, а о ква ли те ту
из ра де ен те ри је ра го во ри и
по да так да ко жна се ди шта
има ју тач но 36.520 ша во ва.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  И С Т О Р И Ј А Т - - - - - - - 

МНО ГО ПО ДА ТА КА ЗА ЈЕД НУ ТР КУ

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

На ци о нал но во зи ло
Ин ди ја ца

Про је кат по кре ну ла
Ин ди ра Ган ди

Исто ри ју ау то мо би ли зма и
ау то-ин ду стри је не рет ко су
ис пи си ва ле же не. Же не су
из ми сли ле бри са че за ау то -
мо би ле и ан ла сер, а и пр ви
ду жи пут ау то мо би лом пре -
шла је при пад ни ца леп шег
по ла. Јед на од њих, по чет ком
осам де се тих го ди на, има ла је
ви зи ју о раз во ју дру штва у
сва ком сми слу, па и у ин ду -
стриј ском. Ин ди ра Ган ди је
же ле ла да свом на ро ду омо -
гу ћи бо љи жи вот, па и усло ве
за ку по ви ну ау то мо би ла до -
ма ће про из вод ње.

Име пр вог куп ца из ву че но
на лу три ји
Ин ди ја је на пра ви ла уго вор с
ја пан ским про из во ђа чем „Су -
зу ки јем”, уз чи ју по моћ ће
ство ри ти је дан од ау то мо би ла
ко ји су се нај ду же про из во ди -
ли у ње ној исто ри ји и мо же се
ре ћи си но ним за ту зе мљу, бар
ка да су ау то мо би ли у пи та њу.

Про из вод ња је за по че та 1983,
го ди ну да на пре атен та та на
пре ми јер ку. Ко ће ући у исто -
ри ју и по ста ти пр ви вла сник
„ма ру ти ја су зу ки ја 800”, од лу -
чи ва ло се игром на сре ћу, од -
но сно име се из вла чи ло. Ту
част је имао Хар пал Синх, ко -
јем је кљу че ве у Дел хи ју све ча -

но уру чи ла пре ми јер ка. По зна -
ва о ци ау то мо би ла код нас до -
бро зна ју ка ко из гле да „ма ру ти
800”, јер је био про да ван и за -
сту пљен и у на шој зе мљи.

У пи та њу је ми кро а у то мо -
бил са че тво ра вра та и, мо же се
ре ћи, ви ше не го сим бо лич ним
пр тља жним про сто ром. Као
што и са мо име мо де ла го во -
ри, био је опре мљен тро ци -
лин дрич ним мо то ром рад не
за пре ми не 800 куб них цен ти -
ме та ра, сна ге че тр де сет „ко -
ња”. Иа ко је за ми сао би ла да
ау то мо бил бу де до сту пан ве -
ћи ни, це на пр вих при ме ра ка
та да ипак ни је би ла ни ска и
из но си ла је око 48.000 ру пи ја,

ру ти” у Ин ди ји. Про ме не и по -
бољ ша ња ко је смо по ме ну ли
де си ли су се 1986. А сле де ће
оса вре ме ња ва ње усле ди ло је
де сет го ди на ка сни је. Ура ђе на
је ре ви зи ја ен те ри је ра, ко ји је
био за ста рео, а оштре иви це
ка ро се ри је су бла го за о бље не.

Упр кос чи ње ни ци да се
куп ци ма но ви, за о бље ни ји
ди зајн ни је пре те ра но до пао,
про дај ни ре зул та ти то ни су
по ка зи ва ли. Све га две го ди не
ка сни је на сна гу сту па ју но ви
про пи си о еми си ји штет них
га со ва, па про из во ђач у сво је
тро ци лин дрич не мо то ре, уме -
сто кар бу ра то ра, угра ђу је но -
ви си стем, с ди рект ним убри -
зга ва њем го ри ва.

По ред бри згаљ ки за го ри во,
у мо де ле од 1999. се угра ђу је
и но ви пе то сте пе ни ме њач,
ко ји, уз бо љи пре но сни од нос,
пру жа и ком фор при ве ћим
бр зи на ма. Та ко ђе, за осла ња -
ње су са да би ли „за ду же ни”
га сни амор ти зе ри и опру ге,
што је у ве ли кој ме ри до при -
не ло удоб но сти и во зним ка -
рак те ри сти ка ма. „Ма ру ти су -
зу ки 800” као та кав пре стао је
да се про из во ди 2013. На сле -
дио га је мо дел „ма ру ти ал то
800”, на стао на фи ло зо фи ји и
иде ји јед не же не.

АУ ТО МО БИЛ КАО СЛИ КА ЈЕД НОГ ДРУ ШТВА

а да нас ста је 185.000. То ком
го ди на овај ма ли ау то мо бил се
ме ња, од но сно оса вре ме њу је
раз ли чи тим до да ци ма, а про -
ме њен је и си стем убри зга ва ња
го ри ва, али ни је се од сту пи ло
од ори ги нал не иде је.

Мо тор има исту рад ну за пре -
ми ну и ау то мо бил мо ра би ти
до сту пан ши рој по пу ла ци ји. С
вре ме ном је до шао мо ме нат да
се мо дел оса вре ме ни кли ма-
уре ђа јем, а то је ди гло це ну за
чак 15.000 ру пи ја, што се Ин -
диј ци ма ни је уоп ште сви де ло,
без об зи ра на та мо шње вру ћи -
не. Сви ау то мо би ли ко ји ни су
има ли „кли му” про да ти су у
мно го ве ћем бро ју у од но су на
ове с до дат ном опре мом.

Те ма за на уч не ра до ве
Про да ја овог ау то мо би ла је у
су шти ни би ла со ци о ло шка по -
ја ва, јер је у пра вом сми слу
по ка зи ва ла ку пов не на ви ке
про сеч ног ста нов ни ка и ста ња
ње го вог ума. „Ма ру ти 800” се
уко ре нио у дру штву, а у при -
лог то ме го во ри и чи ње ни ца
да су мно ги сту ден ти со ци о ло -
ги је и пси хо ло ги је за сво је ди -
сер та ци је узи ма ли те ме ко је
се ба ве по ло жа јем „ма ру ти ја”
у дру штву.

Украт ко, оно што је „бу ба”
би ла у Не мач кој, то је био „ма -

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 8. јул 2016.
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МУЛТИПЛА 1.6 16 вентила,

бензин, гас, уређај под га-

ранцијом. 060/370-02-12.

(СМС) 

ПРОДАЈЕМ опел мериву

2003 годиште 1.7 ЦДТИ.

064/144-32-23. (СМС

ПОЛОВНИ делови ситроен

Ц 4, пежо 206. 064/700-13-

44, (223207)

ПРОДАЈЕМ ауто форд фи-

јеста 2001, регистрован.

061/462-43-68. (223201)

АУДИ А 6, 1999, плин се-

квент, лимузина, 2.250

евра, може замена.

064/321-77-99. (223224)

ПРОДАЈЕМ нисан 1.л43,

1996, у супер стању, реги-

строван. 060/028-14-80.

(223359)

ПРОДАЈЕМ БМВ 316, ком-

пакт екстра стање, 1.8,

2002. 060/028-14-80.

(223359)

ПРОДАЈЕМ комби теретни,

застава ривал, 2004. годи-

ште, регистрован у супер

стању. 060/028-14-80.

(223359)

ПРОДАЈЕМ брако прико-

лицу повољно, замена за

мотор. 063/853-93-29.

(223349)

ПРОДАЈЕ се хјундаи атос,

мали, добар и металик

плав аутомобил. 064/888-

40-95. (223362)

НОВА БУБА 2001, енвог

серија, 116 кс, клима, гре-

јачи седишта, металик пер-

ла боја, летњи и зимски

точкови, 110.000 км, ко-

плетна документација, пр-

ви власник. 345-534,

064/246-05-71. (9)

НА ПРОДАЈУ пежо 106,

2001. годиште, власник,

1.400 евра. 064/187-89-09.

(223392)

ПРОДАЈЕМ пасат Б 5, 1.8,

бензин, продајем. 061/200-

73-09. (2243473)

ШКОДА 206, 1.9 дизел,

2002. годиште, 1.800 евра.

063/256-191. (223432)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007.

децембар, троје врата,

87.000  км, атестиран

плин, власник. 064/130-36-

02. (223478)

КОРСА 1.2, 2002, петора-

врата, у првој боји, фа-

бричко стање, на име.

064/130-36-02. (223478)

БРАВА 1.6, 1998, атести-

ран плин, у првој боји,три

кључа, фул опрема.

064/130-36-02. (223478)

ПУНТО гранде, 1.2, дина-

мик опрема, 2006, 105.000

км, на име. 064/130-36-02.

(223478)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру

2.0 ТДИ, у одличном ста-

њу, 3.000 евра. 065/377-

15-70. (223417)

АСТРА Г  1999, 1.6 без ау-

томатик, могућа замена,

цена договор. 064/259-96-

75. (223423)

ШКОДА октавија 1997. го-

диште, 1.6 бензин, плин,

1.450 евра. 064/327-60-52.

(223426)

ПЕЖ0 206, 1.4 ХДИ, 2004.

годиште, 2.200 евра.

063/256-191. (223432)

АСТРА 1997. годиште, 1.6,

регистрована , клима, 750

евра. 064/318-90-95, астра

2001, на име. (223448)

ХЈУНДАИ и 10, 2009. годи-

ште, 1.250 цм, дуго реги-

строван, нове гуме, први

власник, 3.700 евра.

063/264-408. (223445)

АУТО-КЛИМЕ за све типо-

ве возила, сервисирамо и

пунимо гасом дигиталном

машином, пуњење 2.500

динара. „Фриготехник”,

361-361, 064/122-68-05.

(222986)

ФОРД фокус 1.8 ТДИ, од-

личан, регистровна,ц ена

1.900. 062/149-16-36.

(223525)

КУПУЈЕМО све врсте  вози-

ла, хаварисаних, неисправ-

них и страна возила. Дола-

зим по позиву, од 100 до

1.500 евра. 069/203-00-44,

013/403-736. (222313)

КУПУЈЕМ возила до 3.000

евра, исплата одмах. Позо-

вите. 064/300-40-01.

(223224)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

комбија, камиона и аута,

од 80  до 3.000 евра.

068/423-95-60, 

064/552-31-19. 

(222313)

ОТКУП свих врста возила,

катализатора, акумулато-

ра, продаја половних дело-

ва. 066/409-991, 063/782-

82-69. (222313)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању, 90 до 800

евра.  063/892-08-25,

064/230-52-21.

(223515)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању, од 80 до0

1.000 евра. 062/193-36-05.

(223271)

ПРОДАЈЕМ плуг двобразд-

ни 756, леватор лифам и

циклон 063/746-77-80.

(СМС)

ИЗДАЈЕМ гаражу на  Те-

сли. Тел. 061/613-10-11.

(223485)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16

мм и све врсте видео касе-

та квалитетно преснима-

вам на ДВД. 343-563,

063/288-278. (223155)

ПРОДАЈЕМ веш-машину и

телевизор, 52 екран. Мића,

013/346-790, 064/129-73-

60. (2235319

СЕРВИС телевизора, мони-

тора, продаја половних,

програмирање даљинских.

„Плус”, Туцовића 28. 353-

463.  (223341)  

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер

и половни делови од веш-

машина. Тел. 252-05-10,

063/703-76-07. (222718)

ПРОДАЈЕМ машину за ко-

ре са свом пратећом опре-

мом. 062/752-948. (СМС)

КАЗАН за ракију, ложишта,

табарке, дна, мешачи, луле.

331-586, 063/805-74-60. 

БЕТОНСКИ блокови, ква-

литет, цене од 30 -65 дина-

ра. ЗТР „Луна плус”, Цре-

паја. 069/275-73-94.

(222360)

ПРОДАЈЕМ полован наме-

штај из увоза. 065/592-78-

75. (222440)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја, столице од 1.000,

столови од 3.000, кревети

од 10.000, кухињске клупи-

це од 8.000. 060/600-14-

52. (222763)

ХРАНИ, лечи и подмлађу-

је, млеко од алпских коза.

Тел. 342-228. (223010)

ТРОСЕД и двосед за днев-

ну собу, брачни лежај, по-

вољно. 063/221-254.

(2223140)

ПРОДАЈЕМ већу стону бу-

шилицу „првомајска За-

греб”, апарат за заварива-

ње 400 ампера „Раде Кон-

чар”, електромотор 7,5 кв,

2.900 о/мин. 063/186-00-

39. (2231369

ПРОДАЈЕМ три машине: за

мотање ролни ве-це папи-

ра и за сечење ролни, за

заваривање кеса. 013/361-

228. (223127)

ДВА тучана казана  за маст

са ложиштем, и јарићи на

продају. Тел. 312-443. 

ПРОДАЈЕМ душек за деку-

бит, разноврсни намештај,

замрзивач, итд. 064/364-

08-98. (223191)

ПРОДАЈЕМ томосову  пум-

пу, стари тип, на бензин, са

новим цревом. 064/125-22-

20. (223222)

ЕЛЕКТРИЧНА шиваћа ма-

шина кофер, ново, повољ-

но. 063/879-51-40. (2232)

ПРОДАЈЕМ собна врата,

прекрупач-круњач, стари

писаћи сто. 064/139-04-48.

(223233)

ПРОДАЈЕМ козу са два ја-

рета. Тел. 063/311-281,

013/366-115. (2233865)

ПРОДАЈЕМ нову комоду за

играчке или постељину и

нову комоду за ТВ.

061/264-93-64. (223387)

ТА 2,2 кв, комбиновани

фрижидер, веш-машина,

фрижидер, угаона гарниту-

ра, трпезаријски сто са

столицама, лежаји, судопе-

ра с радним висећим, ра-

зно. Тел. 063/861-82-66.

(223372)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

кухиња, 10.000 динара, но-

ва. 371-568, 063/773-45-

97. (223311)

ПРОДАЈА намештаја, кре-

вета, пећи, прозора, дого-

вор. 062/885-11-04.

(223316)

РАЧУНАРИ И-3, лаптопови

И5, процесори, повољно.

064/181-20-69. (223316)

ПРОДАЈЕМ комплетан ре-

сторански и кухињски ин-

вентар са кафе-апаратом.

063/813-29-76, 064/260-

04-26. (223323)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,

фотељу, табуре, кревет, ел.

Шпорет, бицикл, тојоту.

Тел. 063/111-88-91.

(223328)

ПРОДАЈЕМ балирану сла-

му 130 бала, 60 динара,

комад. 064/866-25-76.

(223333)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-

чеве, угаону гарнитуру, ре-

гале, мост + регал, гарни-

туру мојца, сто + 4 столи-

це, спаваћа соба комплет,

комплет кухиња, дечја ко-

лица, ел. шпорет, ТА пећи,

пећ на дрва, машину за

веш, суђе, тепихе, половне

ауто гуме, бицикле разне.

063/107-78-66. (223318)

ПРОДАЈЕМ старински кре-

денац, фотеље, струњаче,

бео кревет, ђачки писаћи

сто. 063/162-50-00,

013/232-21-30. 

(223286)

ГУСАНИ радијатори, ка-

фански шанк, двоклипни

компресор прављен, већа

полица прохромска.

064/110-70-71. (223303)

ПРОДАЈЕМ полован цреп

потисје кањижа 222, меди-

теран. 065/242-72-39.

(223261)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ алпино јар-

ца,козе, јариће, мушке.

065/348-22-00. (223250)

ПРОДАЈЕМ нову клавирску

хармонику гуерини сонола,

фестивал, 120 басова.

069/151-96-21. (223403)

ПРОДАЈЕМ инвентар за

кафиће и играонице.

064/530-55-45. (223530)

ПРОДАЈЕМ дечји бицикл

цаприоло 20. Тел. 064/255-

62-32. (223529)

КАЗАН 200 литара са ме-

шачем, као нов. 063/256-

228, 013/258-37-95, попод-

не. (2234934)

ПРАСАД месната на про-

дају, могућност клања.

060/444-55-01. (223496)

ПРОДАЈЕМ две козе, два

јарета, патке, пачиће, ко-

кошке, пилиће. 061/143-

35-20. (223504)

ПРОДАЈЕМ француски ле-

жај симпо са два ноћна

ормарића. 060/861-83-17.

(223508)

УМАТИЧЕНО стадо од 35

комада алпских музних ко-

за, 45 женских шељегица и

два мушка јарчића. Уз цело

стадо педигрирани јарац

стар три године, гратис.

063/720-55-66. (223514)

ЗБОГ одласка у иностран-

ство, продајем продавницу

здраве хране у раду.

061/316-18-00. (223521)

ВЕОМА повољно продајем

витрине, ормаре, каучеве,

столове, француски лежај.

063/895-23-90. (223471)

ПРОДАЈЕМ црепове кикин-

да 333. Те. 065/331-87-90.

(223476)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп.

Тел. 061/320-38-09.

(223455)

Протеински сирак црвени,

на продају, 20 динара/кг.

062/442-159, Ковачица.

(2234619

ПРОДЈЕМО половне орма-

ре, канцеларијске столове,

алуминијумске радијаторе.

060/312-90-00. (2134649

ШЕСТ квалитетних столи-

ца, могу бити баштенске,

трпезаријске, канцелариј-

ске. 346-279, 061/110-98-

10. 

ВИБРО жабе скакавац, ва-

кер дизел. 063/743-29-54.

(213468)

ПЛОЧЕ за фасаду,природ-

ни камен, 20 м2. Тел.

063/743-29-54. (223468)

НОВ агрегат ломбардини

дизел, јачине 10 киловата.

Тел. 063/743-29-54.

(223469)

ПРОДАЈЕМ чамац елан

401 и мотор јамаха 8 кс.

060/017-13-66. (223440)

ПРОДАЈЕМ добре половне

греде. Звездан, 063/224-

435. (223447)

ПРАСИЋИ, балирана дете-

лина, 150 – 250 динара.

Мића, Новосељански пут

175-б. 064/303-28-68.

(223410)

ПОЛОВНИ ормани, фран-

цуски лежај, фрижидер.

061/348-10-00. (223406)

КУПУЈЕМ половну тродел-

ну ал мердевину са 11 га-

зишта. 066/357-870.

(222768)

КУПУЈЕМ исправне, неис-

правне ТА пећи, долазим.

062/170-34-10.

(223145)

КУПУЈЕМ очувано покућ-

ство, плинске боце, столо-

ве, столице, витринице, те-

пихе. 066/900-79-04.

(223145)

КУПУЈЕМ веш-машине,

фрижидере, замрзиваче,

акумулаторе, старе кабло-

ве и остали метални отпад.

060/521-93-40. (223355)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, ТА пећи и остлао по-

кућство. 063/898-00-82.

(223278)

КУПУЈЕМ обојене метале,

гвожђе, веш-машине, фри-

жидере, замрзиваче и

остало. 061/322-04-94.

(223511)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-

торе, алуминијум, веш-ма-

шине, замрзивача, телеви-

зоре и остало. 061/206-26-

24. (223511)

КУПУЈЕМ гвожђе, месинг,

алуминијум, бакар, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре, долазим. 

061/321-77-93. (223511)

КУПУЈЕМ старе: сатове,

новац, пенкала, разгледни-

це, књиге,ситне антиквите-

те. 013/233-35-01,

064/265-82-98. (223431)

ИВАНОВО кућа 92 м2, 7

ари, усељива.15.000 евра,

договор. 061/ 613-64-95.

(СМС)

СТАРЧЕВО кућа на глав-

ном путу ,изузетна локаци-

ја, 9 ари плац. 

061/248-33-61. 

(СМС)

ПРОДАЈЕ се кућа, Срби-

јанска 55, Панчево.

064/651-16-22. (222307)

КУЋА, Качарево, 150 м2,

на 3.5 ара, спрат, усељива,

27.000 евра. 064/271-74-

67. (222412)

ВИКЕНДИЦА у центру Де-

војачког  бунара, власник.

063/161-95-55. (222710)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари на

Девојачком бунару.

064/129-15-35. 

(222725)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

у Тополи за стан на Тесли.

370-256, 064/006-71-00.

(222752)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари са

кућом. Повољно. Танаска

Рајића. 063/215-844. 

НОВА МИСА, Козарачка, 6

х 12, четири етаже, 48.000

евра. 063/760-22-83. (223)

ПРОДАЈЕМ 10 ари плаца

са кућицом и помоћним

објектом, Новосељански

пут 167-а, код „Белог нар-

циса”. 063/895-46-59,

013/373-335. (223122)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60

м2, 6 ари, вода, асфалт,

продајем/мењам. 064/955-

51-85. (223199)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5

ари, продајем/мењам за

панчевачки стан. 064/928-

89-68. (223211)

КУЋУ спратну 120 м2, 6

ари, дворишта, Бања Вруј-

ци, продајем/мењам за

стан, кућу у Панчеву, до-

плаћујем. 064/354-69-94.

(223210)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ део

куће, почетак Стрелишта,

укњижено. 064/952-19-80.

(223149)

ЦЕНТАР, две куће на пла-

цу, одличне, продаја/заме-

на, целина, одвојено.

063/320-618. (223151`)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,

Преспанска 15, власник,

укњижена. 063/307-674.

(223165)

ПРОДАЈЕМ кућу од 230 м2,

нова Миса. 064/327-60-75.

/223167)

ПЛАЦ на продају код

„Тмушића”, 4 ара, ограђен.

064/959-42-79. (2231749

ПРОДАЈЕМ две за једну

цену, стамбена и пословна,

две куће у дворишту 4.5

ари плаца, у центру Панче-

ва, може   за два стана,

стан и доплата, хитно, због

одласка у иностранство.

065/335-32-37.(п223175)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са

плацем 30 ари у Банатском

Новом Селу. 013/210-12-

40. (223181)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

на Караули. Тел. 065/517-

33-01, 013/352-169.

(223182)

ПРОДАЈЕМ плац од 14 ари

под воћем у Панчеву, Пе-

листерска. 063/491-250.

(223178)

КУЋА, насеље Мали рај, 90

м2, 9 ари, два стана, про-

дајем/мењам. 011/274-80-

67. (223199)

ТЕСЛА, нова кућа, 110 м2,

мирна улица. 063/783-39-

97. (223219)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ кућу

у Качареву, на 11 ари пла-

ца. 064/300-40-01.

(223224)

ПОВОЉНО 9 ари баште +

9 ари плаца са викенди-

цом. 063/865-80-06.

(223310)

МАЛА кућа 30 + 30 м2, на

Маргити, засебна, власник.

064/248-90-16. (223320)

НОВА МИСА, 112 м2, 1 ар,

25 м2, 55.000. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(223325)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5

ара, 73.000. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(223325)

МЕЊАМ два локала од 39

и 81 м2, у центру Стрели-

шта за стару кућу, плац,

стан. Тел. 064/267-71-74.

(223330)

ПРОДАЈЕМ кућу са помоћ-

ним објектима, стара Ми-

са, цена договор. 

066/512-48-75. 

(223229)

ПРОДАЈЕМ кућу, фасада,

ПВЦ столарија. 

064/139-04-48, 

064/324-07-20. (223233)

ТЕСЛА, миран део, кућа 80

+ 40 м2, канализација, 3,6

а<ри плц, одмах усељиво,

50.000 евра. Договор, за-

мена. (470), „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71. (и)

КУЋА у Тополи, 3 ара, 4

собе, ЕГ грејање, изолаци-

ја, 29.000 евра, замена.

345-534, 064/246-05-71.

(и)

ПОВОЉНО кућа за адап-

тацију или рушење, Доњи

град, 29.000. (470), „Дива”,

345-34, 064/246-05-71. (и)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70

м2, 22 ара, 28.000, дого-

вор. „Гоца”, 063/899-77-

00. (223280)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 50

м2, 10 ари, 28.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (223280)

ЦЕНТАР, 100 м2, 4 ара,

40.000; 70 м2, 5 ари,

49.000. „Гоца”, 063/899-

77-00. (223280)

ЦЕНТАР, нова кућа 120 м2,

3 ара, 57.000, доовор, за-

мена. „Гоца”, 063/899-77-

00. (223280)

ПРОДАЈЕМ две куће, стара

и нова у Војловици, са воћ-

њаком, легализовано.

063/162-50-00, 013/232-

21-30. (223286)

ПРОДАЈЕМ плац на старој

Миси, 8 ари, Улица Коза-

рачка. 065/361-60-11,

013/361-601. (223286)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,

Војловица, дозвољена

градња. Тел.064/256-35-40.

(222854)

ПРОДАЈЕМ кућу на Бава-

ништанском путу, 17.000

евра. 069/138-95-80.

(223298)

ПРОДАЈЕМ плац, Сефке-

рин, 15 ари, 4.000 евра,

фронт 20 м, улица ЈНА.

063/878-40-52. (223270)

ПРОДАЈЕМ плац на Карау-

ли, 9 ари. 063/769-41-44.

(223269)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље у Качареву. 

013/601-281. (223264)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

мања кућа, 7 ари, 23.000.

„Трем” 01, 332-031,

063/836-23-83. 

(223252)

ЦЕНТАР,90 м2, 3 ара,

90.000. „Трем” 01, 332-

031, 063/836-23-83.

(223252)

НА ПРОДАЈУ четири ланца

земље. 060/031-52-62.

(223249)

КОД ТУРСКЕ главе кућа са

два локала, 150 м2, 2 ара,

60.000.  (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(222341)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2

ара, 46.000.  (238), „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (222341)

НОВА МИСА, 150 м2,

45.000, вреди видети.

(238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. 

(222341) 

СТАРА МИСА, 300 м2, 6

ари, одлична, 65.000, дого-

вор.  (238), „Тесла некрет-

нине”, 064/668-89-15.

(222341)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,

1.5 ар, 95.000.  (238), „Те-

сла некретнине”, 064/668-

89-15. (222341)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара,

49.000.  (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(222341)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 + 25

м2, локал, плац 5 ари, ком-

плетно сређена, усељива,

74.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(223386)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,

Долово, близу центра, 16.5

ари. Тел.061/134-37-08.

(223356)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у

центру, 130 м2, повољно.

060/281-480. (223359)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-

нишанском путу 15.5 ари,

повољно. 060/281-480.

(223359)

МАКСИМА ГОРКОГ, са-

лонски тип куће, 7 ари,

70.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (223342)

ПОВОЉНО, нова Миса, 32

ара, 128.000; Стари Та-

миш, кућа-стан, 24.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (223342)

ПОЧЕТАК Вопјлвоице, од-

лична кућа 115 м2, 7.5 ари,

36.000. (398), „Кров”.

060/683-10-64. (223371)

ТЕСЛА, прелепа, приземна

кућа, 178 м2, 5.5арфи,

95.000. (398), „Кров”.

060/683-10-64. (223371)

ХИТНА продаја куће у То-

поли и Војловици, 21.000,

договор. (636), „Стрелиште

некретнине”, 062/886-56-

09. (223351)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,

Новосељански пут, преко

пута „Зрна”, 064/808-72-

51. 

ПРОДАЈЕМ спратну кућу

200 м2, Максима Горког,

3.8 ара. 063/301-360.

(223378)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,

Кудељарски насип, прва

суседна. 063/472-669.

(223404)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-

вици, са помоћним објек-

тима. 063/311-281,

013/366-115. 

(223390)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,

дозвољена градња.

060/766-23-36. (223492)

ИЗДАЈЕМ комфорну кућу

на старој Миси. 061/224-

50-39. (223479)

КУЋА на продају, вреди

погледати. 069/697-507. 

КУЋА на продају, Панчево,

Кочина 3, поред Зелене

пијаце. 064/231-60-24.

(223466)

ПРОДАЈЕМ плац 7,2 ара,

Светозара Шемића 60,

Панчево. Цена договор.

Милош, 066/520-25-65.

(223459)

ПЛАЦ, изузетан за изград-

њу сале за вечаности. У

граду 50 ари, фронт 50 м,

плаћено комунално за

1.000 м2, 4.500 евра ар.

063/389-962. (223416)

НОВА кућа, Караула, 86

м2, енергетски пасош,

укњижена, власник.

065/258-87-77. (223414)

ПРОДАЈЕМ викендицу иде-

ално за бављење туризмом,

на 30 ари плаца, 11 км од

Беле Цркве. 064/224-16-

25. (223427)

ПРОДАЈЕМ њиву на Новм

путу Качарево-Панчево,

близу села. 064/333-20-46.

(223421)

ВОЈЛОВИЦА, плац 44 ара,

кућа 60 м2, 23.000, дого-

вор. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74.

(223441)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Песку, 8 ари плаца, повољ-

но. Тело. 013/342-444,

069/260-88-00. (223443)

КУЋА, 50 м2, са 9 ари пал-

ца, грађевинском дозво-

лом. Пелистерска 20, Но-

восељански пут. 065/410-

97-34. (223410)

ХИТНО продајем кућу у

Банатском Брестовцу. Тел.

064/470-97-06, 013/626-

691. (223409)

ЦЕНТАР, продаја куће, 18

ари, 30 м фронт. Моб.

063/323-584. (223414)

ПЛАЦ на Старом црепај-

ском путу, ½ ланца, може

и ¼ ланца. 063/803-85-66,

064/866-22-02. (223438)

ПРОДАЈЕМ комфорну ку-

ћу са гаражом и 20 ари

плаца, Пелистерска улица.

065/251-56-89. (223500)

ХИТНО продјем кућу са 8

ари плаца, Банијска 63.

Тел. 064/703-28-46,

066/345-023. (223516)

МОШЕ ПИЈАДЕ, старија

кућа на 4.5ара плаца, до-

говор. 063/720-55-66.

(223515)

ПЛАЦ на Миси, са лока-

цијском дозволом, вла-

сник. 064/260-05-34.

(2233517)

МАРГИТА, солидна кућа

од 110 м2, на 5 ари плаца,

договор. 063/720-55-66. 

ПРОДАЈЕМ се кућа, Срби-

јанска 55, Панчево.

064/651-16-22. (222307)

ДОЊИ град, кућа сређена,

са два стана, ЕГ, плац 7

ари. 061/224-47-97.

(222499)

ВИКЕНДИЦА, 37 ари,

6.000; Омољица, нова,

укњижена, усељива,

16.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (4669)

ПОТРЕБНА кућа у закуп са

двориштем за радионицу,

магацин. 064/476-58-00.

(223227)

ЈЕДНОСОБАН стан Мак-

сима Горког, реновиран,

све ново, 14.400евра.

013/251-17-22, 065/551-

17-22. (СМС)

40 М2, 55 м2, 15.000 евра,

Миса. 063/377-835.

(221070)

ПРОДАЈЕМ трособан, 60

м2, центар, нов, 27.000

евра. 061/670-97-96.

(220821)

КОТЕЖ 2, трособан стан,

III спрат, може и замена за

центар, 40.000. 062/280-

087. (221863)

ХИТНО продајем двособан

стан у центру, ТА, III

спрат. 062/388-130.

(222192)

ДВОСОБАН стан, центар,

55 м2, сређен, II спрат, ЕГ.

063/241-758. (222364)

ДВОРИШНИ стан са греја-

њем и баштом, продајем,

15.000 фиксно. 062/885-

43-20. (222807)

НОВА МИСА, Козарачка,

код цркве, двособан, 70 м2,

20.000  евра. 063/760-22-

83. (223141)

СОДАРА, стан, 51 м2, V,

TA, повољно. 013/351-166,

063/185-28-26, 064/319-

34-19. (223123)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ, про-

дајем стан 56 + 20 м2, 1.5

ар плаца. 018/591-799. 

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

може и са стварима, VII

спрат, без посредника. Тел.

064/069-14-11. (223134)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на

Тесли, V, без посредника.

Тел. 063/867-58-19.

(223193)

ПРОДАЈЕМ стан од 28 м2 и

40 м2, нова Миса. 064/327-

60-75.(223167)

СТАН, Котеж 1, двособан,

60 м2, I спрат, без посред-

ника. Тел. 066/347-302,

063/890-14-05. (223168)

СОДАРА, трособан, ЦГ,

клима. 061/166-39-37.

(2231779

ТРОСОБАН стан на Коте-

жу 2, продајем/мењам за

кућу, стан. 063/771-15-68.

(223187)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан без посредника, са

ЦГ, Стрелиште. 063/206-

147. (223186)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,

32 м2, реновиран, сређен,

23.000 евра. 064/180-85-

95. (223216)

ТЕСЛА, нов  трособан, пр-

ви спрат, 107 м2, 53.000 +

ПДВ. 060/765-66-60.

(223357)

ХИТНО, стан на продају,

договор. 064/130-27-34,

062/157-86-27. (223358)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,

80 м2, терасе, сређен. Тел.

331-079, 063/770-45-55.

(223339)

СОДАРА, 83м2, I, 40.000;

двособан, договор. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48,

317-634. (223342)

СОДАРА, Доситејева, тро-

ипособан, I, 58.000, Дрин-

ска, ктрособан, 43.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (223342)

ГАРСОЊЕРЕ, Стрелиште,

14.000;Самачћки, 10.000;

једнособан, 7. јули, 17.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (223342)

КОТЕЖ 2, двособан,

31.000; трособан, 45.000,

договор. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (223342)

САЛОНСКИ, 114 м2,

65.000; 86м2, 39.000, вели-

ки избор дворишних стано-

ва. (396), „Лајф”, 061/662-

91-48. (223342)

НОВА МИСА, одличан 35

м2, ВП, 21.000; Зеленгора,

двособан, 26.500. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(223342)

НАЈПОВОЉНИЈИ станови

и куће на свим локацијама.

(300), „Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (223345)

СТРОГИ центар, двоипосо-

бан, 63 м2, V, 43.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (223371)

МИСА, прелеп двособан,

50 м2, I, 25.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64. 

ХИТНО, Стрелиште, двосо-

бан, 62 м2, ВП, 29.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64. 

СТРЕЛИШТЕ, VI, 57 м2,

25.000, договор. (636),

„Стрелиште некретнине”,

062/886-56-09. (223351)

КОТЕЖ 2, ПР, 32 м2,

16.500, договор. (636),

„Стрелиште некретнине”,

062/886-56-09. (223351)

ДВОРИШНИ стан на про-

дају, Цара Душана 39, сре-

ђен, повољно. Тел.

069/351-35-25. (223347)

ТЕСЛА, новоградња, 790

евра/м2, 50 м2, 62 м2, 68

м2. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (223325)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, дво-

собан, VII, договор. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(223325)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74

м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(223325)

СОДАРА, трособан, 62 м2,

III, 35.000. (188), „Una Dal -

li”, 064/255-87-50.

(223325)

СОДАРА, једноипособан,

45 м2, V, 27.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(223325)

НОВА МИСА, једноипосо-

бан, 47 м2, I, 20.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(223325)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

Котеж 1, може замена за

мањи. Власник. 061/164-

53-41. (223797)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,

двострано орјентисан, 64

м2, 36.000 евра. (470), „Ди-

ва”, 345-534, 064/246-05-

71. (и)

СТРОГИ центар, 52 м2, ТА,

тераса, III спрат, 28.000

евра, договор. (470), „Ди-

ва”, 345-534, 064/246-05-

71. (и)

ТРОСОБАН, Содара, 64 м2,

приземље, ПВЦ, 33.000

евра, замена, договор.

(470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, Д. Град, ре-

новиран, ПВЦ, мемотерм

купатило, 22.000 евра, до-

говор, замена. (470), „Ди-

ва”, 345-534, 064/246-05-

71. (и)

КОТЕЖ 1, двособан, 59, I,

договор, шири центар, 110

м2, 4 ара, 45.000. (338),

„Јанковић”, 348-025.

(223274)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,

28,ЦГ, 14.000; двособан,

55, IV, 28.000. (338), „Јан-

ковић”, 348-025. (223274)

КОТЕЖ, 38 м2, једнособан,

22.000; 60 м2, двоипосо-

бан, 35.000.  „Гоца”,

063/899-77-00. 

(223280)

СОДАРА, 42 м2, једноипо-

собан, 28.000; 38 м2, једно-

собан, 24.000; 64 м2, двои-

пособан, 35.000.  „Гоца”,

063/899-77-00. (223280)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,

22.000; 50 м2, двособан,

27.000. „Гоца”, 063/899-

77-00. (223280)

ВЕЛИКИ избор  станова,

све локације, свих структу-

ра. „Гоца”, 063/899-77-00.

(223280)

ХИТНО, 45 м2, пословно-

стамбени простор, Жарка

Зрењанина, 25.000, дого-

вор. „Гоца”, 063/899-77-

00. (223280)

ЦЕНТАР, 54 м2, улични

део, 23.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (223280)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,

ТА, 22.000; 50 м2, двосо-

бан, 27.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (223280)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,

27.000; 71 м2, трособан,

38.000. „Гоца”, 063/899-

77-00. (223280)

ПРОДАЈЕ се стан на Ста-

ром Тамишу, 76 м2, повољ-

но. Тел. 062/813-05-44.

(223288)

ТЕСЛА, трособни, 61,

30.000; 63 м2, 38.000.

(238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (223296)

ТЕСЛА, двособан, 54,

28.000; 49, 28.000. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (223296)

КОТЕЖ 2, четворособан,

92 м2, 59.000; двоипиосо-

бан, 69, намештен, 39.000.

(238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (223296)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једно-

собан, 23.000; Котеж 2, 57

м2, двособан, 28.000.

(238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. 

(223296)

КОТЕЖ 1, комфоран јед-

нособан, ВП, 37 м2, ЦГ, ре-

новиран, 25.000. „Му-

станг”, 069/226-66-58.

(223299)

СТРЕЛИШТЕ, добар двосо-

бан, 57 м2, VI, ЦГ, 25.000.

„Мустанг”, 069/226-66-58.

(223299)

СТРОГИ ЦЕНТАР, једнои-

пособан, 40 м2, I, ЦГ, одли-

чан, 34.000. „Мустанг”,

069/226-66-58. (223299)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,

V, реновиран, усељив,

29.000. „Мустанг”,

069/226-66-58.

(223299)

САМАЧКИ, гарсоњера, 18

м2, ВП, реновирана,

13.500. „Мустанг”,

069/226-66-58. (223299)

ПРОДАЈЕМ трособан ком-

форан стан са нус просто-

ријама, Тесла. 060/488-21-

15. (223238)

СТРЕЛИШТЕ, продајем

двособан стан, укњижен,

58 м2, сређен. Тел.

064/968-56-80, договор.

(223244)

СОДАРА, 58 м2,  ЦГ, I, 2.0,

сређен, усељив. 332-031,

063/836-23-83, „Трем” 01.

(223252)

СОДАРА, 54 м2, ТА, 2.0,

IV, сређен, 27.000. 332-

031, 063/836-23-83,

„Трем” 01. 

(223252)

ТЕСЛА, код „Авива”, 49 м2,

ЦГ, VI, изузетно, повољно.

063/776-81-58. 

(223255)

СТАН на продају, тросо-

бан, 86 м2, Стрелиште, ЦГ,

М. Петровића Аласа.

064/276-04-80. (223263)

ТЕСЛА, мањи двособан, 47

м2, III спрат, ТА, 22.500.

(336), „Олимп”,  351-061,

064/234-36-01. (223386)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,

III, ЦГ, усељив, 26.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (223386)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

37 м2, II, ЦГ, 23.000, дого-

вор. (336), „Олимп”, 351-

061, 064/234-36-01. 

КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,

III, ЦГ, 32.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (223386)

СТРОГИ ЦЕНТАР, СДК,

трособан, 68 м2, VII, ЦГ,

54.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(223386)
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ПОНУДА
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КОТЕЖ 2, четворособан,

78 м2, VII, ЦГ, одличан,

46.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (223386)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, од

Банке, 60 м2, V, ЦГ, усе-

љив, 28.500. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (223386)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

Стрелиште. 064/064-69-72,

003875-525-82-28.

(223148)

ТЕСЛА, двособан, 60 м2,

две терасе, повољно. (661),

„Весна два”, 066/937-00-

13. (223475)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60

м2, 28.000; Содара, двосо-

бан, 28.000. (661), „Весна

два”, 066/937-00-13.

(223475)

СТАН, нова Миса, 38 м2,

полусутерен, укњижен,

власник, хитно. 063/728-

36-78. (2323488)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

у центру, без посредника.

Тел. 064/290-46-55.

(2233488)

СТАН, новоградња, I спрат,

Светозара Милетића, вла-

сница, 35.900 евра.

061/572-93-17. (223487)

НА ПРОДАЈУ намештена

гарсоњера у Самачком хо-

телу, II спрат. 063/631-338. 

ХИТНО усељив двособан,

55 м2, Тесла, паркет, ПВЦ

столарија, ЦГ, лифт, укњи-

жено, власник. 061/223-

98-41. (223480)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-

тру града 30,70, 100, 104,

150 м2. 060/312-90-00.

(2233464)

ЦЕНТАР, продаја станова

59-120 м2, укњижено, ета-

жирано, 600-850 евра/ква-

драт са ПДВ-ом. 063/323-

584. (223414)

ДУПЛЕКС, 100 м2, сива фа-

за, 40.000 евра и плацеви.

013/341-789. (223453)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,

III, ЦГ, 33.000. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-

55-74. (2233412)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,

IV TA, тераса, 18.000.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (2233412)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64

м2, ТА, III, тераса, 35.000.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (2233412)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

38 м2, новија зграда, ЦГ, II,

23.500. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(2233412)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,

етажно грејање, III, 22.500.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (223412)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65

м2, I, ЦГ, 32.000, договор.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (2233412)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2

+ 17 пословног простора,

центар. 064/186-50-87.

(223498)

СТАН на продају, Тесла,

VI, лифт, ЦГ, 32.000 евра.

061/311-47-17. (223501)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан, у насељу Пепељара,

58 м2, 23.500 евра.

060/861-83-17. 

(223506)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, парно,

нова столарија, паркет, ку-

патило, власник.  064/260-

05-34. (223517)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-

бан, ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000.

(320), „Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (223405)

КОТЕЖ 2, једенособан, III,

ЦГ, 44 м2, 25.000.(320),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (223405)

СОДАРА, трособан, ВПР,

63 м2, ЦГ, 33.000. (320),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (223405)

ЦЕНТАР, Карађорђева,

дворишни стан, двособан,

50 м2, 17.000. (320), „Пре-

миер”, 352-489, 063/800-

44-30. (223405)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, III,

55 м2, ЦГ, усељив, 31.000.

(320), „Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (223405)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 58

м2, ЦГ, 32.000. (320), „Пре-

миер”, 352-489, 063/800-

44-30. (223405)

СТАН, строги  центар, В.

Караџића 6, код Гимнази-

је, 58 м2 + две терасе, хит-

но. 064/651-17-78.

(223527) 

СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,

ВП, ЦГ + подрум, тераса.

061/224-47-97. (222499)

КОТЕЖ 2, 46 м2, I, тераса,

22.500, Маргита, ПР, 22,

лукс, 18.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (4669)

ТЕСЛА, једноипособан, I,

лукс, 36.000; двоипособан,

I, лукс, 46.000. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(4669)

ТЕСЛА, двособан, три ло-

ђе, 29.500, Самачки, I, са-

мо 13.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (4669

ТОПОЛА, део куће, двори-

ште, 11.000; 7. јули до ули-

це, сређен, 12.000.(67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(4669)

ЦЕНТАР, трособан, компо-

летно сређен, 66, 38.000;

двособан, III, ТА, 30.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (4669)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама. 332-

031, 063/836-23-83, „Трем

01. (223252)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж. Зре-

њанина 14, купује стан у

згради, без грејања. 345-

534, 064/246-05-71. 

КУПУЈЕМ стан једноипосо-

бан, двособан без посред-

ника, Котеж. 061/215-66-

95. (223599)

КУПУЈЕМ једнособан стан

или мању кућу, усељиву, до

17.000 евра. Исплата од-

мах. Стан високо приземље

или први спрат, кућа пред-

ност. Старчево, Омољица.

064/992-92-35.

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-

требна кућа, почетак Вој-

ловице, брза реализација.

063/744-28-66. (4669)

ИЗДАЈЕМ на дуже комплет

намештену гарсоњеру цен-

трално, нова зграда, близу

центра 063/106-05-47.

(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Котежу 2.

Тел. 060/511-20-70 (СМС)

ДВОСОБАН намештен

стан, Стрелиште, једносо-

бан, стара Миса, за изда-

вање. 064/118-56-11,

064/427-32-75. (222744)

ЈЕДНОИПОСОБАН, двори-

шни, намештен, ИПТВ, ин-

тернет, ТА пећ, почетак

Маргите. 064/313-89-72.

(222952)

НА СТРЕЛИШТУ издајем

празан двособан стан.

064/493-00-55. (223138)

ИЗДАЈЕМ једнособан  пра-

зан стан у згради, без гре-

јања. Содара. 013/344-167,

064/950-23-40. (223147)

КОТЕЖ 1, Ослобођења, 60

м2, IV спрат, лифт, ЦГ, по-

лунамештен. 063/163-52-

05. (223208)

ИЗДАЈЕМ стан, трособан,

ненамештен, Карађорђева.

064/994-13-16. (223203)

СТАН за издавање, двосо-

бан, одмах усељив. 343-

620, 063/555-041. (223195)

КОД БОЛНИЦЕ издајем

намештену гарсоњеру,

самцу, 70 евра. 065/353-

07-57. (223152)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, ужи центар.

063/810-92-39. (223179)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ дво-

собан стан, 53 м2, потпуно

сређен, намештен. Р. Ко-

раћа, код Базена на Стре-

лишту. 060/132-00-85.

(223217)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,

на Стрелишту. 064/144-32-

86. (223374)

СОДАРА, двоипособан по-

лунамештен стна, 63 м2, IV

спрат. Тел. 344-254.

(223376)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,

двособан. 064/431-08-22.

(223377)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-

мештен стан, Котеж 1.

065/975-00-20. (223363)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

са купатилом, у центру.

063/761-03-56. (223352)

ИЗДАЈЕ се једнособан на-

мештен стан на Тесли.

062/849-24-41. 

(223369)
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ИЗДАЈЕМ мањи намештен

стан, код пијаце, каблов-

ска, ТА, депозит. 063/742-

14-27. (223312)

ИЗДАЈЕМ празан  двосо-

бан стан, Котеж 1, 60 м2.

063/164-61-70. (2233139

ИЗДАЈЕМ трособан стан лу

центру (америчка зграда),

други спрат, ЦГ, празан.

066/341-797, 013/341-797.

(223319)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Те-

сли, 90 евра. 064/237-54-

35. (223321)

ПОТРЕБАН двоипособан

празан стан за изнајмљива-

ње, центар, Тесла.

061/290-18-04. 

(223329)

ИЗДАЈЕМ нов двособан

комфоран стан, зграда, III,

нова Миса. Тел. 063/801-

09-85. (2233359

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,

44 м2, Тесла. 063/841-16-

27. (223236)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан, 46 м2, Котеж 2,

почетак Војвођанског буле-

вара. 064/929-98-49,

064/866-25-56. 

(223272)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан на поткровљу, нова

Миса. 063/839-56-81.

(223277)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан

намештен стан са централ-

ним грејањем на Котежу 1.

Тел. 060/804-69-13.

223281)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 37

м2, на Котежу 2. 064/353-

23-69. (223282)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан, дворишни за једну

особу. Содара. 065/531-

47-04, 347-832. (223283)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

40 м2, насеље Тесла. Те.

063/707-27-20. (223287)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Стрелишту, празан.

062/142-42-02. (2232949

ИЗДАЈЕМ довосбан јком-

форан стан у строгом цен-

тру Панчева. Тел. 013/348-

486. (2233304)

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан, Стрелиште, усељив.

065/331-63-58. (223253)

ИЗДАЈЕМ комфоран наме-

штен једнособан стан, бли-

зу „Авив парка”. 064/134-

08-15. (223247)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,

на главном путу, са ба-

штом. 064/842-91-09,

064/125-86-86. (223391)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-

мачком. 064/351-18-78.

(223397)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-

мештен стан у поткровљу

на Содари, повољно. Тел.

063/746-24-63. (223393)

ГАРСОЊЕРА, стан за изда-

вање у згрди, први спрат,

нова Миса. 064/436-85-26.

(223402)

ИЗДАЈЕМ једноипиособан

стан, празан, гарсоњеру,

собу за самца, намештено,

стан за раднике, повољно.

061/131-79-04. 

(223388)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан. 066/209-400.

(223396)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,

одвојен улаз, 55 евра.

065/469-57-95. 

(223526)

ИЗДАЈЕМ празан двори-

шни стан. 065/469-57-95,

90 евра. (223526)

ИЗДАЈЕМ намештену  гар-

соњеру, ТА, центар, 95

евра. 064/186-50-87.

(223498)

ИЗДАЈЕМ стан намештен,

50 м2, Котеж 1. 065/665-

75-10. (223509)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у строгом центру.

064/280-60-36. 

(23513)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 70

евра, полунамештену.

064/983-16-20. (223524)

ИЗДАЈЕМ двособни двори-

шни стан, јефтино,са шу-

пом, базеном, панчевачки

пут 65, Стасрчево, главни

пут. Иван, 064/058-59-96.

(2234639

ТРАЖИМ цимера, цимер-

ку, већи једнособан стан,

Миса, само 50 евра.

060/078-41-60. (223424)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

празан, Стрелиште. Тел.

064/587-25-35. (2233422)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру и стан на новој

Миси, Тимочка 32. Тел.

371-635, 064/993-71-74.

(223439)

ИЗДАЈЕМ повољно двосо-

бан стан на Котежу 2. Тел.

064/866-23-49. (223437)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен са или без грејања,

нова Миса, 80 евра.

064/318-90-95. (223448)

ИЗДАЈЕМ стан 100 м2, цен-

тар, други спрат, пословни

или стамбени простор, 250

евра. 061/348-10-00.

(223406)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-

бом купатила и кухиње на

Тесли. Контакт 063/820-

91-38. (223406)

КУЋУ, 70 м2, у Панчеву, са

гаражом и двориштем, код

станице „варош” издајем.

066/629-24-68, 060/763-

33-78. (и)
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ИЗДАЈЕМ локал у Тржном

центру „Трубач” . 064/370-

79-47. 

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,

строги центар Панчева, ис-

кључиво за пословни про-

стор, канцеларије, агенци-

је, ординације, школице и

сл. 023/857-315, 064/575-

57-04. (221406)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-

кал, Тржни центар код Су-

да (Радомира Путника 15).

069/663-773. (222158)

ИЗДАЈЕ се локал на Стре-

лишту, Вељка Влаховића.

064/134-62-62, 316-505.

(222669)

ХАЛА 200 м2, издајем, по-

вољна за све делатности,

Јабучки пут. Тел. 064/490-

33-18. (222382)

ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ

Трубач, 19 м2, 14.000 евра.

060/067-11-44, 063/738-

76-93. (222787)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор, 105 м2, Мите Топало-

вића, код социјалног.

063/278-151. (223176)

ИЗДАЈЕМ локал од 40 м2 у

Долову са инвентаром, мо-

гућ сваки договор.

061/277-27-39. (223218)

ЛОКАЛ, строги центар гра-

да, два улична излога, из-

дајем. Тел. 063/628-626,

066/344-033. (223373)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,

Улица Браће Јовановић, 20

м2, повољно. 060/028-14-

80. (223359)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај

Јовина, повољно. 063/853-

93-29. (223349)

ИЗДАЈЕМ локале у центру,

Стрелишта, од 39 и 81 м2.

Тел. 064/267-71-74.

(223330)

ПРОДАЈЕМ локал 28 м2,

Ул. Димитрија Туцовића,

цена договор. 066/512-48-

75. (223229)

ИЗДАЈЕМ локал од 200 м2

у Старчеву. 013/633-033.

(223262)

ИЗДАЈЕМ повољно мањи

дворишни стан. 013/331-

827. (223273)

ПРОДАЈЕМ разрађен ло-

кал у Ж. Зрењанина, 25 + 8

м2, замена., 345-534,

064/246-05-71. (и)

ИЗДАЈЕМ локал на Миси.

065/337-10-16. (223275)

ИЗДАЈЕМ локал на  Миси,

60 м2. 066/372-745.

(223306)

ПОВОЉНО издајем локал

у најстрожем центру.

064/267-72-17. (223307)

ПОТРЕБАН простор од 150

– 300 м2, центар и околи-

на, купујем. 062/140-67-

16. (223512)

ИЗДАЈЕМ кројачницу и

шивару са машинама. Тел.

064/224-16-25. (223427)

ИЗДАЈЕМ локал, Милоша

Обреновића 9, 30 м2, хит-

но. 065/461-11-46.

(222379)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,

24 м2. 060/312-90-00.

(223464)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом

центру града. 066/120-019,

Александар. (223411)

ПОСЛОВНИ простор и

стан, изнад центар.

063/389-972. (223436)

ПОТРЕБАН вулканизер, са

радним искуством, за рад у

вулканизерској радњи.

065/551-17-22. (СМС)

ПОТРЕБАН вулканизер, са

радним искуством, за рад у

вулканизерској радњи.

065/551-17-22. (СМС)

ПОТРЕБНА конобарица и

кувар/ица са искуством.

Кафана са разлогом.

064/060-50-50 (СМС)

КАФАНИ „Ђерам” потреб-

на куварица/кувар на нео-

дређено време. 062/478-

394, 013/631-872. 

(223232)

ПОТРЕБНИ продавци за

рад на терену. 062/825-27-

25. (221223)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у пекари са искуством.

065/330-48-04. 

(223223)

ПОТРЕБНИ возачи с Б ка-

тегоријом, теретни, комби

превоз робе, Београд, Ср-

бија, са искуством.

063/318-592. (223214)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Го-

га” потребна радница са

искуством. 060/445-04-15.

(222867)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-

сковац” потребне раднице

у кухињи и за роштиљем.

063/897-55-04. (222246)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру

града потребне раднице за

кухињу и роштиљ. 063/834-

88-10. (2222426)

РАД у Немачкој, потребна

жена за чување старих ли-

ца, пасош мађарски, хр-

ватски, ЕУ. 062/571-007. 

ПОТРЕБАН младић са Б

категоријом и искуством у

трговини. 063/862-11-47.

(223129)

ПРОДАВНИЦИ воћа и по-

врћа, потребна радница са

искуством у трговини.

063/755-35-20. (223129)

КУВАР/ИЦА потребан би-

строу „Кокошка”. 064/126-

83-53. (223209)

ПОРОДИЦИ у Немачкој

потребна жена за негу ста-

рих лица са познавањем

немачког језика. 062/571-

007. (222837)

ПОТРЕБНА радионица са

индустријским машинама

за услужно шивење.

064/275-72-00. (223149)

МЕДИЦИНСКЕ сестре-вас-

питачи и васпитачи пореб-

ни за рад у вртићу.

063/392-408. (223376)

ФРИЗЕРСКОМ салону на

Стрелишту потребан рад-

ник са исксутвом М/Ж.

060/324-27-22. (223350)

ФИРМИ Pan Bau Max по-

требни радници на гради-

лишту. Зидари,тесари, ар-

мирачи. Звати на 013/403-

639, од 8 до 16 сати.

(223260)

ФИРМИ Pan Bau Max по-

требна спремачица. Звати

на 013/403-639, од 8 до 16

сати. (223260)

ПОТРЕБНИ радници у ку-

хињи и пословођа за ре-

сторан „Пилећи дућан”.

Тел. 377-230, 064/259-96-

62. (223317)

ПОТРЕБАН радник са ис-

куством за рад у ноћној

смени. Доћи у суботу, 9. ју-

ла 2016, 0од 19 до 20,

Маркет „Бомбончић”, Мо-

ше Пијаде 4. (223318)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у  маркету, искључиво са

искуством и само из Пан-

чева. Доћи у суботу 9. јула

2016, у Моше Пијаде 4, од

19 до 20. (223318)

ПОТРЕБНА рецепционерка

Мотелу „Мис” са знањем

енглеског језика и познава-

њем рада на рачунару.

063/813-29-76, 064/260-

04-26. (223323)

ПОТРЕБАН радник за рад

за роштиљем, доћи лично,

пре подне, УР „Код ваше

тетке”, В. Радомира Путни-

ка 2-а. (223324)

ПОТРЕБНИ промотериу –

продавци за рад на терену.

062/825-27-25. (223322)

ПОТРЕБАН возач Б, Ц и Е

категорије, са искуством,

обавезно из Панчева.

Снабдевање радњи и во-

жња, селидби. Доћи на

разговор у Моше Пијаде 4,

Маркет „Бомбончић”, 9. ју-

ла 2016. од 20 до 21 сат.

(2223318)

ПОТРЕБАН возач за међу-

народни транспорт Ц и Е

категорије. 061/148-23-11.

(23517)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад,

новоотвореном казину

„Co lo se um ga me”!!, CV sa

fo to gra fi jom sla ti na 

bo jan976@ic loud.com .

069/220-27-07. (223400)

ФИЗИЧКИ радник са Б кате-

горијом дисконту пића.

013/333-679, од 8 до 17 сати. 

ДОМУ за стара лица по-

требне дипломиране него-

ватељице, медицинске се-

стре. 063/801-56-63. (223

ПОТРЕБНА конобарица.

062/117-18-22. (223420)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”, по-

требни пица-мајстор и

раднице на палачинкари.

062/339-279. (223446)

ДОО „КУТКО” потребан

аутомеханичар са пет го-

дина радног искуства, на

камионским и радним ма-

шинама. Контакт 063/693-

944. (ф)

МАЛТЕРИСАЊЕ,молерај

грађевински радови,. дуго-

годисње искуство!Дејан

069/243-80-69. (СМС)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, да-

вање терапије, купање и

нега болесника. 063/737-

59-60. (221946)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-

чево, машински сечемо

влажне зидове, гаранција.

060/691-01-13.  (217223)

РАДИМО физичке посло-

ве: ископи, бетонирања,

шутове, селидбе, штемова-

ње, обијање. 065/600-05-

30. (222284)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе,

брзо, повољно и ефикасно.

Никола, 061/159-74-73. 

ТЕРАПЕУТСКА, релакс, ан-

тицелулит масажа,. Меди-

цински и естетски педикир,

бескрвно. 013/351-907,

061/308-95-86. (223220)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, венеци-

јанери, тракасте завесе,

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (221487)

КОСИМ и одржавам траву,

баште, винограде, воћња-

ке, малим трактором.  Ду-

ле, 064/163-58-85.

(222995)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-

марници, венецијанери,

ролетне, уграђујем, попра-

вљам, гуртне. 064/181-25-

00. (222673)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством,

тражи посао. 064120-77-64. 
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ДИМНИЧАР, чишћење

димњака, котлова и каље-

вих пећи. 063/155-85-95.

(222688)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање, воде,

канализације, кабина, сла-

вине, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (222698)

РАДИМО све кућне по-

правке у вашој кући (вода,

струја, гипс, молерај, од-

ношење шута) по врло по-

вољним ценама. 064/265-

77-29, 064/125-42-93.

(223131)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација., Мића, 064/310-

44-88.  (223135)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-

чење, фарбање столарије,

фасаде. Пензионерима по-

пуст. 013/235-78-82,

065/557-81-42. (223146)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,

реновирање, кровови, сти-

ропор, фасаде, кречење.

063/865-80-49. (223143)

ТВ и сателитске антене по-

стављам. Дигитализација

вашег ТВ-а. 064/866-20-70.

(223200)

КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,

повољно и квалитетно. Ми-

рослав, 062/824-11-51.

(223204)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, разби-

јање бетона, штемовање,

ископи, бетонирања, одно-

шење ствари, итд. 064/122-

69-78. (223162)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења пе-

лене, ране, ноћна дежур-

ства. Звати од 16 до 21.

060/366-63-69. (222830)

КОМБИЈЕМ превозим ро-

бу, ствари, селидбе и све

остало, најповољније.

065/361-13-13. (223164)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар.

013/351-073, 064/157-20-

03. (223189)

БРАВАРИЈА, све врте бра-

варских радова, квалитет-

но, договор. 061/236-09-

38. (223239)

МЛАДА и одговорна жена

врши услуге чишћења ста-

нова, локала и кућа, као и

спремање оброка, чисто и

педантно. 064/466-42-14.

(222235)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

могућност месечног плаћа-

ња, професор.  Центар,

013/353-569, 066/405-336,

061/603-94-94. 

(223234)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, глетовање, крече-

ње, спуштени плафони, по-

вољно. 060/521-93-40.

(223355)

ОЗАКОЊЕЊЕ објеката,

пројекти, повољно, дипл.

инж. Грађ. Бојана.

062/898-81-74. (223348)

КОШЕЊЕ и крчење, сече-

ње дрвећа, вађење пањева,

фрезирање баште.

064/196-17-32. ( 2233689

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које вам смета.

063/369-846. (223334)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, изда-

вање, 10 евра дан, позови-

те. 064/235-08-15.

(223337)

НЕМАЧКИ, часови свим

узрастима, преводи, сигу-

ран успех. Тел. 352-892,

061/656-04-04. (223241)

ПОПРАВКА кровова и

осталих грађевинских ра-

дова. 064/380-97-49,

064/866-25-76, 013/361-

601. (223286)

ПОПРАВКА, столарија,

браварија, санитарије,

монтирање  бојлера, шпо-

рета, грејача. Слободан.

063/865-80-74. (223290)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења канализације, адап-

тације купатила, сервис,

одмах, повољно. 377-930,

064/586-85-39. (223297)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-

рија, гипс, комплетне

адаптације на рате.

063/893-39-94. (223306)

ВРШИМО све врсте физич-

ких послова, утовар/исто-

вар робе, селидбе, сечење,

цепање дрва, копање, од-

воз шута у старог намешта-

ја. Чишћење подрума, та-

вана и слично. Дејан,

065/440-97-00, 061/626-

14-50. (223528)

МАШИНСКО бушење рупа

за стубове, за ограду, за

винограде, воћњаке, мон-

тажа ограде, ограђивање

плацева, дворишта, Дејан,

065/440-97-00. (223306)

ПРЕВОЗ тамићем, кипером

до 2 м³, шљунак, песак и

остало. 061/612-14-50.

(223528)

КОШЕЊЕ травњака, дво-

ришта, воћњака, триме-

ром, могућност одвоза тра-

ве. 061/612-14-50.

(223528)

ПСИХОТЕРАПЕУТСКО ле-

чење. 063/354-262.

(223520)

ПОПРАВЉАМО, сервиси-

рамо, уграђжујемо све вр-

сте клима уграђујем, нај-

повољније. 063/740-83-98.

(223499)

ЗАМЕНА црепа, поправка

кровова. 065/535-24-56.

(223455)

ШИШАЊЕ ограде, кошење

траве по двориштима. Тел.

069/130-35-91. (223494)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипером

до 2 кубика. 065/334-23-

38. (223470)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,

ефикасно, повољно.

063/318-780. (223474)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење и

гипсарски радови, повољ-

но. Пензионерима попуст.

061/626-54-06. (223486)

ПОПРАВКА-УГРАДЊА,

ПВЦ и АЛУ столарије, ро-

летне, комарници, венеци-

јанери, стаклорезачке

услуге. 060/545-34-04.

(223454)

КОШЕЊЕ траве, корова,

обарање стабала, ископи,

бетонирања, разбијање бе-

тона, утовари. 060035-47-

40. (223162)

КЕРАМИЧАР, повољан, пе-

дантан и искусан молер

тражи посао. Тел. 061/203-

70-87,. /У223428)

СЕРВИСИРАЊЕ, уградња и

допуна климе повољно.

Тел. 064/520-48-80.

(223418)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим и вели-

ким кипером 064/664-85-

31, 013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ  „Бомбончић”

Борис, све релације по Ср-

бији с комбијима, камио-

нима, екипа радника, кути-

је, фолија за заштиту на-

мештаја, 0-24, сваког дана

и недељом. Бесплатан до-

лазак и процена посла.

Плаћање могуће чековима

и преко рачуна. Борис.

013/352-536, 063/253-028,

064/444-66-74. 

bom bon cicb@gmail.com ,

www.se lid be pan ce vo-bo -

ris.se r.rs . (223318)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис, комбијем и камио-

ном, Војводина, Србија,с а

или без радника.  013/352-

536, 063/253-028, 064/444-

66-74.  (223318)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис –

комбијима, камионима,

екипа радника, монтажа,

демонтажа, паковање ства-

ри, кутије за паковање, фо-

лија за заштиту намештаја.

Селите се без стреса!!! Бо-

рис, 013/352-536, 063/253-

028, 064/444-66-74. 

bom bon cicb@gmail.com ,

www.se lid be pan ce vo-bo -

ris.se r.rs . (223318)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис –

комбијима, камионима,

екипа радника, монтажа,

демонтажа, паковање ства-

ри, кутије за паковање,

фолија за заштиту наме-

штаја. Селите се без стре-

са!!! Борис, 013/352-536,

063/253-028,

064/444-66-74. 

bom bon cicb@gmail.com ,

www.se lid be pan ce vo-bo -

ris.se r.rs .(223318)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугогоди-

шњим искуством из Дебе-

љаче, с материјалом или

без њега. Ноле (имам и

паркет), 013/665-220,

063/847-74-38. (219407)

РАДИМО: зидање,  бетони-

рање, малтерисање, оправ-

ке кровова, фасаде.

013/664-491, 063/162-53-

89. (222083)

КАМИОНСКИ превоз, пе-

сак, шљунак, шут, најпо-

вољније, 1.300 динара.

062/355-154, 066/355-154.

(222241)

ПРЕВОЗ малим кипером,

шљунак, песак, сејанац,

ризла, шут, утовар.

063/246-368. (222827)

САЛОН „Гога” издаје сто-

лицу за рад ноктију и педи-

кира, услови повољни.

060/445-04-15. (222867)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење купатила, канализа-

ције, адаптације, поправке,

замена. 013/331-657,

064/495-77-59, 063/777-

18-21. (222850)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицирање,

28 година с вама, гаранци-

ја. www.bal to kad.co.rs.

065/347-55-02, 011/288-

30-18. (220344)

СЗР „МАКИ”, паркет: по-

стављање, хобловање, по-

лирање и лакирање. Мај-

стори из Дебељаче.

063/822-94-82, 063/865-

45-31. (221729)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-

мионом, радници, повољ-

но. Вук. 064/176-91-85,

063/278-117, 013/365-051.

(221629)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење купатила, канализа-

ције, замена вирбли, бате-

рија, вентила, све за воду,

0-24 сата. Пензионерима

екстра попуст. Долазим од-

мах. 013/348-139,

064/493-44-63, 061/317-

26-33. (223196)

ПРЕВОЗИМО кипером по-

вољно: песак, шљунак, се-

јанац, одвозимо шут.

064/354-69-94, 063/754-

02-72. (223210)

КРОВОВИ, поправке, ме-

њање црепова, летви, ста-

рог црепа и поставке новог

крова, црепа, рогови, пато-

шење, изолације, најјефти-

нији у граду, пензионери-

ма екстра попуст. 013/235-

39-21, 064/290-45-09,

061/348-20-00. (223152)

МОНТАЖА и сервис клима

уређаја, поправке беле

технике. Овлашћени сер-

вис „Фриго Пеђа”,

013/301-300, 063/771-24-

16. (223258)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење купатила и канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је. Замена вирбли и сани-

тарије. Све за воду. Пензи-

онерима екстра попуст, 0-

24 сата, долазим одмах.

013/235-39-21, 064/290-

45-09, 061/348-20-00.

(223154)

СЕРВИС телевизора, ра-

зних електро-уређаја,

електричар, ауто-електри-

чар, уградња ауто-радија.

Дејан, 063/800-01-96.

(223188)

ОБЕЗБЕДИТЕ окал, стан,

кућу, викендицу, радиони-

цу, аутомобиле, комби од

крађе горива. 064/179-26-

60. (223188)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-

мионом, радници, повољ-

но. Вук. 064/176-91-85,

063/278-117, 013/365-051.

(223190)

ЛИМАРИЈА грађевинска,

олуци, окапнице, лајсне,

кровопокривачки радови,

санације цурења, хидрои-

золација равних кровова

сика мембраном. Повољно.

064/903-39-23. (223235)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење судопере, купатила,

адаптације, поправке, за-

мена. 013/331-657,

064/495-77-59, 0963/777-

18-21. (223300)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (223265)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и фасаде. 061/283-

66-41, 064/317-10-05.

(222773)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-

мионом, Војводина, Срби-

ја, са или без радника. Нај-

повољније. Иван. 063/107-

78-66. (223318)

СЕЛИДБЕ робе и ствари

комбијем и камионом,

професионално, екипа

радника, све релације по

Србији, откуп намештаја.

Иван. 063/107-78-66.

(223318)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и фасаде. 061/283-

66-41, 064/317-10-05.

(223407)

КЕРАМИЧАРСКИ радови и

остале адаптационе услуге.

064/492-79-58. (223955)

КЛИМЕ свих типова и про-

извођача сервисирамо, по-

прављамо и уграђујемо с

овереном гаранцијом.

„Фриготехник”, 361-361,

064/122-68-05. 

(223523)

СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на

ванградске, радници.

064/482-65-53. (223457)

РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ, вене-

цијанери, тракасте, комар-

ници. Тел. 065/337-04-09,

013/370-409. (223417)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-

бе, Панчево, даље, цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (223422)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца, мањим и већим

камионом. Најповољније у

граду. Утовар  и одвоз шу-

та, ископ багерима.

064/648-24-50. (223450)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила

са корпом за рад на виси-

ни, замена црепа, поправ-

ка оштећених кровова.

064/648-24-50. (223450)

ВИЉУШКАРИ за утовар и

истовар робе, разбијање и

сечење бетона са одвозом

шута. 064/648-24-50.

(223450)

ОГЛАШАВАМ неважећим

сведочанство ОШ „Јован

Јовановић Змај”, на име

Марија Радовић. (223142)
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ОГЛАШАВАМ неважећом

диплому средње Пољопри-

вредне школе „Јосиф Пан-

чић” Панчево, на име Ната-

ша Вулиновић. (223184)

МУШКАРКАЦ, 55 година,

материјално обезбеђен же-

ли да упозна жену или де-

војку до 40 година, ради

дружења, излазака, звати до

21 сат. 013352-203.

(223384)

ПОТРЕБНА конобарица за

рад у кафићу. 060/362-22-

21. (223338)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор за

рођендане, кафић, спорт-

ски терени, природа.

060/362-22-21. (223338)

МУШКАРАЦ, 52 године тра-

жи женскку особу за друже-

ње. 064/005-63-75.

(223399)

СОКОБАЊА, апартмани и

собе, близу центра, каблов-

ска, двориште, ново.

061/636-08-57, 

www.so ko-ba nja.or g Зорица.

(200638)

ПОВОЉНО апартмани,

Крашићи код Тивта, 120 м

од мора. 063/243—859,

060/512-19-54, 011/322-73-

50, +3823/267-90-98.

(221621)

МОРЕ, Котор, Доброта, из-

дајем апартмане повољно,

ТВ, клима. Тел. 065/802-

56-40, +382/698-861.

(222494)

ИЗДАЈЕМ собе у Добрим

водама. Тел. 352-490.

(222364)

СОКОБАЊА, издајем сме-

штај, центар, Борићи, ка-

бловска, паркинг. www.so -

ko ba nja-apart ma ni mi -

ra.com. 063/485-829. (и)

БАОШИЋИ, Херцег Нови,

једнособан стан, четири со-

бе, клима,

тераса, море. 060/321-60-

07. (221338)

ИЗДАЈЕМ апартман у бањи

Врујци, пензоинерима по-

пуст. 064/368-80-19.

(223119)

ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу код

Бара, повољно. Тел.

+3826/783-49-96. (223164)

СУТОМОРЕ издајем за од-

мор једнособан комфоран

стан. Тел. 069/111-13-06.

(223296)

ВРЊАЧКА бања, издајем

апартман, све ново, близу

центра, клима. 063/265-

314. 223367)

СМЕШТАЈ у Рисну, 5 евра

лежај са употребом кухи-

ње. 061/148-23-11.

(223502)

БАЊА ВРУЈЦИ, издајем

апартман, повољно.

064/616-33-83. (223483)

БАЊА ВРУЈЦИ, издајем

апартман и собе у згради

„Вода-Вода”., 063/874-98-38. 
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РАЗНО

ТУРИЗАМ

ЗО РАН БА БИЋ ЏА ЈА

Вре ме про ла зи, се ћа ња оста ју.

Тво је IV-2 Гим на зи је „Урош Пре дић”, 

ге не ра ци ја 1972-1976.
(35/2232439

По след њи по здрав ку му

ПРЕ ДРА ГУ 
КЕ ВЕ РИ ША НУ

ПЕ ЦИ
од по ро ди ца ЛА ЛИЋ

(17/223187)

Ве чи то се ћа ње на на шег дра гог дру га ра и ко ле гу

ПЕ ЦУ

С по што ва њем НИ КО ЛА БАН ЧАК с по ро ди цом
(30/и)

Прошло је десет тужних година откада 

није с нама наш

МИЛАН ВУЈОВИЋ

Твој брат СЛОБОДАН с породицом
(109/ф 1157)

Навршава се десет година откако нас је 

напустио наш вољени

МИЛАН ВУЈОВИЋ

С поносом те спомињемо, с љубављу чувамо у 

нашим срцима и с тугом живимо без тебе.

Твоја породица
(108/223536)

По след њи по здрав

ПЕ ЦИ

од ко ле га
(40/223254)

По след њи по здрав

ПЕ ЦИ КЕ ВЕ РИ ША НУ

од ње го вих дру га ра са Те сле: МУН ГОС,

СО ЋА, ЖЕ ЉА, ЗО КИ, ЧИ КА НА, 

БА НЕ ИГ ЊА, ВЛА ДА ИГ ЊА, БО РИС,

СИЋ КО, КО КА, БИ СЕ РА и ТИ НА

(78/2233829

По след њи по здрав нај бо љем му жу, оцу и зе ту

ПРЕ ДРА ГУ КЕ ВЕ РИ ША НУ

АЛЕ, МЕ ГИ и ГРО ЛЕ

(81/223394)

По след њи по здрав нај бо љем и је ди ном бра ту, уј ки и

зе ту

ПРЕ ДРА ГУ КЕ ВЕ РИ ША НУ
од НА ЦЕ, МАР КА, ЛУ ЈЕ и СТЕ ФА НА

(82/2233949

По след њи по здрав 

ПРЕ ДРА ГУ КЕ ВЕ РИ ША НУ
1970–2016.

За у век у ср цу.

Тво ја фа ми ли ја: СА ЊА, СНЕ ЖА и ЈО ЛЕ
(83/223394)

Дра ги Пе цо, у на шим

ср ци ма за у век ће оста -

ти твој ве дри дух

ПРЕ ДРАГ 

КЕ ВЕ РИ ШАН

1970–2016.

По след њи по здрав 

од СА ЛЕ ТА, ЈЕ ЛЕ 

и НИ КО ЛЕ

(84/223395)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

ПРЕ ДРА ГУ КЕ ВЕ РИ ША НУ

ПЕ ЦИ

Рад ни ци МЕ РА д.о.о. Зре ња нин
(41/ф-1153)

АН ТУН 

ЛА БУ ДИЋ

По след њи по здрав 

дра гом те чи од ЈО ВЕ 

с по ро ди цом

(44/223259)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Никада те нећу 

прежалити мој драги

МИЛАН 

ВУЈОВИЋ

Твоја мајка ЉУБИЦА

(110/Ф-1157)
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Оба ве шта ва мо вас да је на ша дра га

ВИН КА ПО ПО ВИЋ
1947–2016.

пре ми ну ла  2. ју на 2016. го ди не, у 70. го ди ни

Са хра на је оба вље на у по не де љак, 4. ју на 2016. го ди не, у 17 са ти на Ка -

то лич ком гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни син ДРА ГАН с по ро ди цом

(13223170)

По след њи по здрав дра -

гом

ЕР НЕ СТУ

ДРА ГАН, СИ НИ ША 

и СР ЂАН

(21/223202)

ВИ ТО МИ РОВ

БИ ЉА НА                   СИ НИ ША
1964–2009.                              1958–2016.

За у век ћете би ти у на шим ср ци ма.
Ожа ло шће ни: син МИ ЛАН, ћер ка МА РИ НА и оста ла

род би на
(28/223226)

По след њи по здрав ду го го ди шњем су се ду и са рад ни ку

ЗЛАТ КУ САЈ КО ВУ

од ПЕ ШИ КА НА

(29/223228)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу и оцу

МИ О ДРА ГУ ИЛИ ЋУ 

МИ ЛЕ ТУ
24. I 1939 – 1. VII 2016.

С љу ба вљу и по но сом веч но ће мо те но си -

ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га РУ ЖА 

и син БО ЈАН

(32/223239)

Ко ле ги

СИ НИ ШИ ВИ ТО МИ РО ВУ

„Е” сме на - „Ети лен”

(38/2232489

По след њи по здрав дра -

гом ко ле ги

СИ НИ ШИ 

ВИ ТО МИ РО ВУ

1958–2016.

По чи вај у ми ру и не ка

те ан ђе ли чу ва ју!

Ко ле ге фа бри ке 

„Ети лен” 

ХИП-Пе тро хе ми је 

а.д. Пан че во

(53/223292)

По след њи по здрав дра -

гој 

ВИН КИ

од ВЕ РЕ, БО КЕ 

и НЕ БОЈ ШЕ

(90/223430)

По след њи по здрав при -

ји

ВИН КИ

од при ја те ља ПЕ РЕ и

при је БО СИЉ КЕ

(91/223430)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

СИ НИ ШИ ВИ ТО МИ РО ВУ
1958–2016.

За по сле ни „ХИП-ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈА” а.д. Пан че во

(97/ф-1155)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је

РА ДО ВАН ТО ДО РО ВИЋ
1936–2016.

Са хра на је оба вље на 6. ју ла 2016 на Пра -

во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни син МИ ЛАН с по ро ди цом

(80/223369)

По след њи по здрав во ље ном

ПЕ ТРУ ВЛАЈ НИ ЋУ ПЕ КИ
1944–2016.

Веч но ожа ло шће ни: су пру га ПА ТРИС, син 

РИ ЧАРД, сна ја AN-SOFI, уну ци ЖУЛ и ЛУ КА,

брат БРАН КО, си но ви це ТА ЊА, 

СНЕ ЖА и БРАН КА
(100/223473)

По след њи по здрав ком -

ши ји

РА ДЕ ТУ

Ве ли ко ти хва ла за све

што си учи нио за нас.

Од ком ши ја КЛА ДАР

(66/223360)

2. ју ла 2016. на пу стио

нас је наш во ље ни су -

пруг и отац

РА ДО СЛАВ 

ЛА ЗА РОВ

1967–2016.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: син НИ КО ЛА 

и су пру га ЛЕ ЛА

(67/223360)

По след њи по здрав бра ту

РА ДО СЛА ВУ ЛА ЗА РО ВУ

од се стре ГО ЦЕ с по ро ди цом

(87/2123408

РА ДО СЛАВ ЛА ЗА РОВ

По след њи по здрав од ко лек ти ва Ме са ре „Ци цва рић”

(101/223481)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У су бо ту, 9. ју ла 2016, у 11 са ти, да је мо по мен на

ка ча ре вач ком гро бљу на шим си но ви ма

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

ИВАН                   ИГОР
1977–2012.                       1975–2015.

За у век сте жи ви у на шим ср ци ма.

Отац СТЕ ВА, мај ка МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом
(64/223352)

Чу ва ла сам те док сам мо гла, са да не ка те ан ђе ли чу ва ју

МАР КО КО СО ВАЦ МА КИ

Тво ја тет ка, ПЕ РА и ИВАН

(45/223266)

2. ју ла 2016. пре ста ло је да ку ца ср це на шег во ље ног си на и бра та

МАР КА КО СОВ ЦА
11. VIII 1985 – 2. VII 2016.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји не у те шни: мај ка МИ ЛЕ НА, отац СА ВА 

и се стра ТА ЊА с по ро ди цом

(34/2232429

Дра гом 

МАР КУ

По след њи по здрав 

од тет ке, те че, ДА НЕ ТА

и МА ЈЕ

(89/223425)

По след њи по здрав на шој дра гој су пру зи и

мај ци

ВЕ РИ

од су пру га ЛА ЗЕ и си но ва СЛА ВИ ШЕ 

и МАР КА

(46/223267)

По след њи по здрав на шем во ље ном су пру -

гу, оцу, де ди и та сту

ДУ ША НУ КА РАЊ ЦУ
1949–2016.

Пре ми нуо је 28. ју на 2016. го ди не.

Ње го ви во ље ни: су пру га МА РИ ЈА, ћер ке

АН ЂЕ ЛИ ЈА и МИ ЛЕ НА, уну ци МИ О НА,

УРОШ, СА ЊА и СА ША, зе то ви ГО РАН 

и ДУ ШАН

(49/223284)

По след њи по здрав 

ДУ ША НУ 

КА РАЊ ЦУ

1949–2016.

од сва сти ке АНЕ, 

ВЛА ДЕ и ВИ О ЛЕ ТЕ 

с по ро ди цом

(50/223283)

По след њи по здрав ку му

ДУ ША НУ 
КА РАЊ ЦУ

од по ро ди це 
ВЕЉ КО ВИЋ

(15/223172)

Дра ги де да

МАР ТОН БИ РО

1929–2016.

Хва ла ти за све.

Твој унук ЈА НОШ и

пра у ну ка СИЛ ВИ ЈА

(60/223314)

По след њи по здрав

МАР ТОН БИ РО

1929–2016.

од тво је су пру ге 

ША РИ, си на МАР ТО НА

и сна је БРАН КЕ

(58/223314)

По след њи по здрав де ди

МАР ТОН БИ РО

1929–2016.

од уну ке ВЕ РЕ, зе та 

ДЕ ЈА НА и пра у ну ка

НЕ МА ЊЕ

(59/223314)

29. ју на 2016. пре ми нуо

је наш

РА ДО МИР 
НИ КО ЛИЋ

1934–2016.
Ожа ло шће ни: син 

ПРЕ ДРАГ, сна ја ЗУ ЗА
са уну ци ма, ЈО ВИ ЦОМ

и ЛУ КОМ и уну ка 
ЈЕ ЛЕ НА

(93/223434)

По след њи по здрав

РА ДО МИ РУ

НИ КО ЛИ ЋУ

1934–2016.

Ожа ло шће ни син 

ВЕ ЛИ МИР, сна ја 

МИ ЛАН КА са уну ци ма

и пра у ну ци ма

(94/2234349

3. ју ла 2016, у 69. го ди ни на пу стио нас је 

НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ
1947–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га БОР КА и ћер ке 

СНЕ ЖА НА и ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(5/223159)

По след њи по здрав во ље ном бра ту

НИ КО ЛИ ЖИ ВА НО ВИ ЋУ
1947–2016.

од се ста ра СВЕ ТЛА НЕ, НЕ ВЕН КЕ, ЉИ ЉА НЕ 

и МА РИ ЈЕ с по ро ди ца ма
(9/223159)

По след њи по здрав мо јој при ји

ОЛ ГИ МАР КО ВИЋ
По чи вај у ми ру.

При ја РУ ЖИ ЦА БО ДЛО ВИЋ

(62/223343)

ДУ ШАН 

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

По след њи по здрав од дру га ра и ко ле га с Би ту ме на

(79/223383)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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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

У пе так, 8. ју ла, на гро бљу Ко теж, у 11 са ти, да ва ће мо че -

тр де се то днев ни по мен на шој во ље ној

ЉИ ЉА НИ ЈАК ШИЋ

Све што је људ ско и пле ме ни то има ла је тво ја ду ша.

Оста је љу бав ко ју смрт не пре ки да, ту га ко ју вре ме не ле -

чи. 

Увек ћеш оста ти у мом ср цу, ни кад те не ћу за бо ра ви ти.

Су пруг НЕ БОЈ ША ЈАК ШИЋ
(25/ф-1128)

Дра гој ку ми

ЉИ ЉА НИ ЈАК ШИЋ

Мно го  нам не до ста јеш, тво је ре чи, осмех и лик.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ја ку ма ЗО РИ ЦА МАР КОВ с по ро ди цом
(54/223293)

ЉИ ЉА НА ЈАК ШИЋ

На вр ши ло се че тр де сет ту жних да на от ка ко си

нас на пу сти ла.

Мно го нам не до ста јеш. 

Стри на КСЕ НИ ЈА, брат ЗО РАН, се стра 

ЈА СМИ НА и зет ГО РАН
(71/223366)

У су бо ту, 9. ју ла 2016, на гро бљу Ко теж да ва ће мо

го ди шњи по мен на шој нај ми ли јој

РУ ЖИ ЦИ АН ЂЕЛ КО ВИЋ
1946–2015.

Мај ко, го ди не про ла зе, бол у ср цу оста је, бол је

пре те шка, а ту га за то бом веч на. По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: син СА ША, сна ја ГОР ДА НА,

уну чад СА ЊА, ЈО ВА НА и НЕ НАД
(74/223379)

Про шла је ту жна го ди -

на от ка ко ни си ви ше с

на ма

РУ ЖИ ЦА 

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

1946–2015.

Ка ко је те шко жи ве ти

без те бе. Не до ста јеш ми

и ни ка да те не ћу за бо -

ра ви ти, јер во ље ни ни -

ка да не уми ру.

Твој ВЛА ДА

(75/223379)

СЛО БО ДАН НЕ СТО РОВ СКИ

ЦО БА
8. VII 2014 – 2016.

Про шле су две го ди не от ка ко си оти шао,

пра зни на и ту га су оста ле.

За у век ће мо те во ле ти и ми сли ти на те бе.

Су пру га ЛИ ДИ ЈА, ћер ка АЛЕК САН ДРА 

с по ро ди цом и син РАН КО с по ро ди цом

(73/223375)

Дра га

ЛИ ДИ ЈА 

СА БО ВЉЕВ

рођ. Сто ја нов ски

11. XII 1972 – 13. VII 2004.

У на шим ср ци ма бол но

од је ку је: два на ест го ди -

на, ни си са на ма...

Би ла си нам све, а са да

са мо ту жно се ћа ње...

Не до ста јеш: ма ма 

ЗЛА ТИ, та та КИ РИ,

ћер ки ДУ ША НИ, 

су пру гу ДУ ША НУ

и све кр ви НА ДИ

(77/223381)

Дра га

ЛИ ДИ ЈА
Чу ва мо те ду бо ко у на -
шим ср ци ма.
ЛУ ЛА, НЕ НАД и МИ ЛАН

(76/223380)

9. ју ла на вр ша ва се

шест ме се ци на шем

дра гом

МИ ЛАН КУ 

ПУ ВА ЛИ ЋУ

Ње го ви нај ми ли ји

(88/2234129

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВАН 

АТА НАЦ КОВ

агро ном

2008–2016.

С по што ва њем 

и за хвал но шћу 

по ро ди ца

(92/223433)

МОМ ЧИ ЛО 
КУ ЗМА НО ВИЋ

МО ША
2015–2016.

По до бр о ти те пам ти мо,

с љу ба вљу по ми ње мо,

од за бо ра ва чу ва мо.

Не по сто ји вре ме ко је

ума њу је ту гу и бол.

По ро ди ца

(85/223398)

13. ју ла 2016. на вр ша ва

се де сет го ди на

АН ДРИ ЈА 

МА ТИ ЈА ЧИЋ

13. VII 2006 – 13. VII 2016.

Су пру га ЈА ДРАН КА, 

си но ви САН ДРО 

и АН ДРЕЈ 

и ћер ка НА ТА ША

(86/223401)

8. ју ла 2016. на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко нас је на пу сти ла

МИР ЈА НА ПА ВЛИ ЦА
1948–2016.

С ве ли ком ту гом и љу ба вљу чу вам успо ме ну на те бе и на ше за јед -

нич ке бри ге и ра до сти.

Тво ја се стра МИ ЛЕ НА

(99/223469)

8. ју ла на вр ша ва ју се две го ди не од смр ти мо га бра та

СЛО БО ДАН НЕ СТО РОВ СКИ ЦО БА

АЦА и ДА ЦА

(12/223169)

СЕ ЋА ЊЕ

Три го ди не без на ше

дра ге нам су пру ге, мај -

ке и ба ке

ЗЛА ТЕ МАР КОВ

2013–2016.

Успо ме на на њу, као

при су ство у ми сли ма и

ср ци ма жи ве ће док год

је нас.

Су пруг БО ЖА, ћер ке

ЖИ ВА НА и ЗО РИ ЦА 

с по ро ди цом

(65/2233549

Про шло је шест го ди на

од смр ти мог дра гог та те

СЛАВ КА 

ИВА НО ВИ ЋА

1930–2010.

Чу ва мо га у се ћа њу. 

Ћер ка БИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(103/223495)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

на на ше нај ми ли је

ГРУ ЈИЋ               ВОЈ НОВ

СА ВА         СТЕ ВА         МИ РА

1942–1999. 1927–2003. 1930–2005.

По ро ди ца
(104/222917)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗА ВИ ШЕ КРУ НА
из Ба нат ског Но вог Се ла

За јед но с вре ме ном ко је је пре по зна ва ло и при -
зна ва ло сво је ти та не,
ти хо си оти шао и ти.
Не из бри си ва су се ћа ња на си ли ну ко јом смо кр чи -
ли наш пут и све тле да не ко је смо про ве ли за јед но.
Све јед но, не до ста јеш.

Ку мо ви
(106/2235049

12. ју ла, три го ди не

про ђо ше а ту га и бол

још ја чи

ТО ДО РА 

ТО КИ ЦА 

МИЛ КО ВИЋ

2013–2016.

С љу ба вљу и по но сом те

се се ћа мо и за у век си у

на шим ср ци ма ко ја си

опле ме ни ла.

Тво ји нај ми ли ји

(107/223482)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
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.

ДРА ГОЈ ЛЕ ПО ЛИЋ
1927–2016.

Пам ти мо те по до бро ти и по ште њу.

МЛА ЂА и АН КИ ЦА

(10/223160)

У не де љу, 10. ју ла, у 11.30 са ти, на Ка то -

лич ком гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев -

ни по мен на шем во ље ном

ЖИ ВО ЈИ НУ ГЕ РА ТО ВИ ЋУ
1943–2016.

Стал но си у на шим ми сли ма и пу но нам

не до ста јеш.

Су пру га НА ДА, си но ви ДЕ ЈАН и ДУ ШАН,

сна је ЗО РА и ТА ЊА 

и уну ци ВУК и ЈО ВАН

(14/223171)

СЕ ЋА ЊЕ

ИЛИЋ

БО ЖИ ДАР                   ЖИ ВА НА
1919–1966.                                1922–1991. 

С пу но љу ба ви и по што ва ња унук НИ КО ЛА ЛО ЛЕ
(18/222392)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ ВЕН КА МИ ЈА ТО ВИЋ
1941–2008.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца МИ ЈА ТО ВИЋ

(23/223213)

У уто рак, 12. ју ла, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву да ва ће мо че тр де се то днев -

ни по мен 

МИЛ КИ ДУ КИЋ
1963–2016.

(33/223240)

БРАН КО МИ ТРЕ СКИ
1944–2016.

Про шло је че тр де сет да на од смр ти на шег дра гог оца и деде.

Успо ме ну на ње га чу ва ју ње го ви нај ми ли ји.

Ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, син СЛО БО ДАН, сна ја НА ТА ША, уну ци 

МИ О НА и ДИ МИ ТРИ ЈЕ

(47/2232689

14. ју ла, у 10 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу да -

ва ће мо че тр де сто днев -

ни по мен на шем дра гом

МИ О ДРА ГУ

БРАЈ КО ВИ ЋУ

МИ ЋИ

1960–2016.

Тво ји: ГОР ДА НА, 

НЕ НАД и ЈО ВА НА

(48/223279)

Че тр де се то днев ни по мен

ЖИ ВО ЈИ НУ ГЕ РА ТО ВИ ЋУ
Увек ћеш би ти с на ма.

Тво ја бра ћа ТО МИ СЛАВ, СЛО БО ДАН, БРА НИ СЛАВ 
и се стра ГОР ДА НА с по ро ди ца ма

(51/223289

У су бо ту, 9. ју ла, у 11 са ти, да ва ће мо јед но го ди шњи по мен

СВЕ ТЛА НУ БО ЖИ ЋУ
1966–2015.

Ту га и бол у на шим ср ци ма оста ју за у век.

По ро ди ца БО ЖИЋ

(52/223291)

У су бо ту, 9. ју ла, у 10 са ти, да је мо че тр де -

се то днев ни по мен у хра му  Ус пе ња пре -

све те Бо го ро ди це на шем

НИ КО ЛИ ВУ КО БРА ТУ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо га у

на шим ср ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји: су пру га ДРА ГА, 

се стре и бра ћа с по ро ди ца ма, сва сти ке 

с по ро ди ца ма и БО БАН с по ро ди цом

(55/223301)

11. ју ла на вр ша ва се пет го ди на от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

ДУ ШАН РА ШЕ ТА
С по но сом те пам ти мо, са за хвал но шћу

по ми ње мо, с љу ба вљу и веч ним се ћа њем

чу ва мо те у ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ДРА ГИ ЦА, син

МАР КО, ћер ка МА РИ ЈА НА, зет ДРА ГАН,

сна ја ИВА НА и уну чад ИСИ ДО РА, 

ЕМИ ЛИ ЈА, ДА НИ ЛО, ЛА ЗАР и ДУ ШАН

(61/223326)

МОМ ЧИ ЛО КУ ЗМА НО ВИЋ МО ША
6. VII 2015 – 6. VII 2016.

По не кад у сно ви ма, за у век у ми сли ма и ср цу.

Брат МИ ЋА с по ро ди цом

(63/2233469

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

РА ШЕ ТА

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: НИ НА, 

ДЕН ЧИ ЋИ 

и СА ВА НО ВИ ЋИ

(68/2233649

7. VII 1950 – 7. VII 2016.

МИ КИ

28. март 2016.

Љу бав је са мо реч, све

док се не по ја ви не ко ко

ће јој да ти сми сао... и ти

си се по ја вио ми ло  мо -

је...

Во ли те тво ја ДРА ГИ ЦА

(1/223132)

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ
1950–2016.

Ку ме, ју че ти је био ро ђен дан.
Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји ку мо ви

(37/223246)

По след њи по здрав на -

шој дра гој се стри и тет -

ки

ЈЕ ЛИ СА ВИ

ГЛИ ГО РОВ СКОЈ

рођ. Пи ља

Хва ла за све тре нут ке

про ве де не с то бом.

Увек у се ћа њу тво јих

се ста ра МИЛ КЕ, МИ РЕ

и  МА РЕ, бра ће

НИ КО ЛЕ и ЂОР ЂА с

по ро ди ца ма

(95/223447)

ДРА ГИ ЦА 

ДЕ ЉА НИН 

БЕ БА

Ка жу да вре ме ле чи све,

али ни по сле де сет го -

ди на на ша ту га и бол за

то бом не про ла зе.

Мно го нам не до ста јеш.

Се стра СЛА ВИ ЦА, зет

ВУ КО МАН, се стри ћи

ЈУ ГО СЛАВ и МИ ЛОШ

(96/223458)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН П. РА ДО ВИЋ
1996–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Су пру га ЛИ ДИ ЈА и син СТЕ ФАН

(98/223460)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛАЈ КО ТА СИЋ
11. VII 2010 – 11. VII 2016.

С по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.
Тво ји нај ми ли ји

(102/223482)

По што ва ном

ДУ ША НУ 

РА ШЕ ТИ

2011–2016.

Се ћа ње на на шег при ја -

те ља.

РА ДЕ и ЗО РА НА 

с де цом

(105/223505)
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Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље
да је наш дра ги син, отац, брат и су пруг пре ми -
нуо у 58. го ди ни жи во та

СА ША НИ КО ЛИЋ
1959–2016.

Оти шао си, у на шим ср ци ма жи ве ћеш веч но.
Са хра на је оба вље на 2. ју ла 2016, на Но вом гро -
бљу у Пан че ву. 

Ожа ло шће ни: мај ка, брат РА ДЕ, су пру га 
МИ ЛА ДА, кћи МИ ЛИ ЦА с де цом, зет ЂОР ЂЕ 

и сна ја ВИЛ МА с де цом
(2/223137)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ДУ ШАН АН ДРИЋ
19. IX 1947 – 16. VII 2015.

Го ди на про ђе, а ту ге не.

Тво ја по ро ди ца

(3/323144)

ПО МЕН

АБ ДУ ЛАХ 

НА СИЋ

1935–2015.

7. ју ла, го ди на да на без

те бе. Оста ло је се ћа ње и

пра зни на ме ђу на ма.

Су пру га БО СА и де ца

ЕМИР и СЕ НА

(4/223153)

Про шло је се дам ту -

жних го ди на

СЛА ВИ ЦА 
АН ЂЕ ЛО ВИЋ

1953–2009.
7. ју ла, у 11 са ти, на гро -
бљу у Ја бу ци да је мо по -
мен за веч ну љу бав и
не за бо рав

Тво ји: ЋИ РА и БО ЈАН

(5/223156)

6. ју ла 2016. на вр ши ло се три го ди не од смр ти

на ше

ДЕ САН КЕ ЛА ТИ НО ВИЋ
рођ. Ма рин ко вић

2013–2016.

Успо ме не и се ћа ња при сут ни су у ми сли ма 

ње них: БРАН КЕ, НА ТА ШЕ, ТО МИ СЛА ВА 

и БО ЈА НА
(6/223157)

ПЕ РИЋ

ЦВЕ ТА НА                         БО РИ ВОЈ
8.VII 2011 – 8. VII 2016. 11. I 2004 – 11. VII 2016.

Ва ша љу бав, пле ме ни тост и бес крај на до бр о та оста ће за у век у на -
шим ср ци ма.

Ћер ка МИ ЛИ ЦА и син СТЕ ВАН  с по ро ди ца ма

(7/222158)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

СА ША ТА РИН

1946–2015.

Про ла зи го ди на, а бол

је све ја ча.

Тво ји нај ми ли ји

(11/223165)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГА ЛА ЛИЋ
9. VII 2007 – 9. VII 2016.
Би ла си наш ве ли ки
осло нац  и по нос што
смо те има ли.
С љу ба вљу  син МИ ЛАН

ЛА ЛИЋ и ћер ка 
МИР ЈА НА 

ДИ МИ ТРОВ СКИ 
с по ро ди ца ма

(16/223180)

СЕ ЋА ЊЕ

ИВ КО 

СТО ЈА НОВ СКИ

19. VI 2002 – 19. VI 2016.

Про шло је пу них че тр -

на ест го ди на  ка ко жи -

ви мо без  те бе. Мно го

нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(19/223194)

12. ју ла 2016. го ди не на -

вр ша ва се де вет го ди на

од смр ти дра гог  нам

МА РИН КА

КО РА И ЋА

од за бо ра ва га чу ва 

су пру га, си но ви, сна је

и уну ке

(22/223212)

РУ ЖИ ЦА 

АН ЂЕЛ КО ВИЋ
1946–2015.

По сто ји не што што не

уми ре, то је љу бав и се -

ћа ње на те бе.

Ћер ка ВИ ШЊА зет

БЛА ГО ЈЕ и уну ке 

ЉИ ЉА НА и МА РИ ЈА 

с по ро ди цом

(24/223215)

9. ју ла, у 11 са ти, одр жа ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шој дра гој

ЈО ВАН КИ ДО БРО СА ВЉЕ ВИЋ

Веч на за хвал ност за бес крај ну по др шку и не из -

мер ну љу бав.

Тво ја де ца: ТА ЊА, ДЕ САН КА и РА ДЕН КО 

с по ро ди ца ма
(26/223221)

Де вет го ди на ни је с на -

ма наш дра ги

СЛО БО ДАН 

ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ

1937–2007.

Успо ме ну на те бе чу ва

тво ја по ро ди ца

(31/223237)

Про шле су три бол не

го ди не

ЈО ВАН 
СТО ЈА НО ВИЋ

10.  VII 2013 – 10. VII 2016.
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га МИ ЛУН КА 
и син ЗО РАН 
с по ро ди цом

(36/223245)

АН ДРАШ 

КОР МА ЊОШ

6. I 2016 – 6. VII 2016.

Шест ме се ци ту ге.

Тво ји нај ми ли ји

(39/223251)

ПО МЕН

НИ КО ЛА 

ЛА ЗИН

1986–2016.

По ро ди ца

(42/223256)

У су бо ту,  9. ју ла на гро бљу Ко теж обе ле жи ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој су пру зи, мај -

ци, ба би

РУ ЖИ КАН ДИЋ

По ро ди ца
(43/223257)

IN MEMORIAM

На вр ша ва се ту жна го ди на од пре ра не смр ти на -

шег во ље ног  су пру га, оца и све кра

РИ СТО РА ДУ ЛО ВИЋ
11. VII 2015 – 11.  VII 2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(56/223302)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 9.

ју ла, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу да ва ти ше -

сто ме сеч ни по мен на -

шем дра гом

ЂУ РИ 

МАР КО ВИ ЋУ

Ње го ви нај ми ли ји

(57/223309)

Во лео сам по ља зе ле на.

Са да је не бо мо ја ли ва да.

МОМ ЧИ ЛО 

КО СТИЋ

1939–2015.

Од пре го ди ну да на

има мо са мо успо ме не.

По ро ди ца

(69/2233659

Већ ше сна ест го ди на

ни је с на ма

ИЛИ ЈА ДО ШЕН

1940–2000.

По ро ди ца ДО ШЕН

(70/223365)

8. ју ла 2016. да ва ће мо

че тр де се то днев ни по -

мен мом дра гом си ну

МИ РО СЛА ВУ

СТО ШИ ЋУ

Не у те шна мај ка

МИ ЛЕ ВА

(72/223370)

Оба ве шта ва мо по ро ди цу и при ја те ље да 8. ју ла,

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

ЂОР ЂИ ЈИ ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ

Су пру га ДРА ГИ ЦА с де цом и уну ци ма
(27/223225)

На вр ша ва се се дам ту -

жних го ди на од ка ко ни -

је с на ма на ша во ље на

МИ ЛЕ НА
Го ди не про ђо ше, бол не. 

Ожа ло шће ни: отац 
ЈО ВАН, мај ка ДУ ШАН КА,

брат СЛО БО ДАН 
с по ро ди цом, син МИ -
ЛОШ и ћер ка СА ЊА с

по ро ди цом

(20/223198)
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На осно ву чла на 57. став 1.тач ка 10. За ко на о осно ва -
ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Службе ни гла -
сник РС”, број 72/09 и 55/13 ), Школ ски од бор Еко -
ном ско-тр го вин ске шко ле „Па ја Марга но вић”, из Пан -
че ва, на сед ни ци одр жа ној 01. 07. 2016. го ди не, до нео
је од лу ку да се рас пи ше

ОГЛАС
за при ку пља ње пи сме них по ну да ра ди 

ди стри бу ци је ужи не
Рас пи су је се оглас за при ку пља ње по ну да ра ди ди -

стри бу ци је ужи не уче ни ка Шко ле у ђач кој кухи њи,
по вр ши не 30 м² (ђач ка ку хи ња ко ја се на ла зи у хо лу
објек та).

Школ ска ку хи ња се да је за по тре бе ди стри бу ци је
ужи не уче ни ка шко ле, за пе ри од од го ди ну да на.

Пра во на уче шће има ју сва прав на и фи зич ка ли -
ца ре ги стро ва на за оба вља ње ове де лат но сти.

По ну де се до ста вља ју у ро ку од 8 да на од да на об -
ја вљи ва ња огла са, пре по ру че ном по штом или не по -
сред но на адре су: Еко ном ско-тр го вин ска шко ла „Па ја
Мар га но вић”, Пан че во, Осло бо ђе ња број 25.

На за тво ре ној по ну ди по ну ђач мо ра ста ви ти на по -
ме ну „По ну да за ди стри бу ци ју ужи не - не отва рај”.
По ну да тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:

- Спрем ност о евен ту ал ном ула га њу лич них сред -
ста ва или сред ста ва пред у зе ћа у адап та ци ју и опре ма -
ње школ ске ку хи ње;

- Из ја ву по ну ђа ча да сно си ма те ри јал но-фи нан -
сиј ске тро шко ве у слу ча ју ште те иза зва не пожа ром
или дру гих ри зи ка иза зва них ви шом си лом.

По жељ но је да по ну ђач има им пле мен ти ран НАС -
СР.

Школ ски про стор-ђач ка ку хи ња се из да је за оба -
вља ње де лат но сти ди стри бу ци је ужи не.

По ну ђач се оба ве зу је да Шко лу спон зо ри ше у ви ду
до на ци ја што ће се ре гу ли са ти Уго во ром са Шко лом.

Све не пот пу не и не бла го вре ме не по ну де не ће би -
ти раз ма тра не.

О из вр ше ном из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча уче -
сни ци на огла су ће би ти пи сме но оба ве ште ни у ро ку
од 5 да на од да на до но ше ња од лу ке.

До дат на оба ве ште ња мо гу се до би ти на те ле фон:
013/314-349

(проф.49

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о до не том ре ше њу о по тре би из ра де сту ди је о
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, да на 29. 06. 2016. го ди не, до нео је
ре ше ње о при сту па њу из ра ди сту ди је о про це ни ути -
ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ин фра струк тур -
ног ком плек са за ве тро ге не ра тор ско по ље Бе ла Ан та у
До ло ву, но си о ца про јек та Wellbury - Bela Anta д.о.о.,
Ули ца Иг ман ска бр. 15, из Бе о гра да. Истим ре ше њем
од лу че но је и о оби му и са др жа ју пред мет не сту ди је.

Ре ше ње о од лу чи ва њу о по тре би  из ра де Сту ди је о
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни
про је кат мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10
до 14 са ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја -
та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар
Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри -
ја бр. 39).

За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на
до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња
овог оба ве ште ња.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД^ЗЕЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”
ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р С 
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ 

ПРО СТО РА - ЛО КА ЛА

-  Ло ка ла бр, 8 у ла ме ли А на Роб ној пи ја ци „Ае -
ро дром”,  Ули ца Све то за ра Ше ми ћа бб. укуп не но -
вр ши не 9.00 м²,  по по чет ној це ни од 5.000,00 ди на -
ра по ме тру ква драт ном.

-   Ло ка ла бр, 1 у ла ме ли С на Роб ној пи ја ци „Ае -
ро дром”,  Ули ца Све то за ра Ше ми ћа бб. укуп не по -
вр ши не 9.00 м²,  по по чет ној це ни од 5.000,00 ди на -
ра по ме тру ква драт ном.

-   Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не
10,52 м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња
бб, по по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру
ква драт ном.

Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја -
вљи ва ња Кон кур са. 

Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти на огла -
сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че во. Ди ми три ја
Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не пи -
ја це у Пан че ву.

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник  РС” број
72/09, 81/09-ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-
УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

О Г Л А Ш А В А
ТЕР МИН  ИЗЛАГАЊA НА  ЈАВ НИ  УВИД  

План де таљ не ре гу ла ци је бло ка 115 у Омо љи ци – по слов на зо на са ре ци кла -
жним цен тром за при вре ме но скла ди ште ње от па да ра ди трет ма на и ње го вог да -
љег пла сма на  и  Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на де таљ не ре гу ла -
ци је бло ка 115 у Омо љи ци – по слов на зо на са ре ци кла жним  цен тром за при вре -
ме но скла ди ште ње от па да  ра ди трет ма на и ње го вог да љег пла сма на на жи вот -
ну сре ди ну

Из ла же се на јав ни увид План де таљ не ре гу ла ци је бло ка 115 у Омо љи ци - по -
слов на зо на са ре ци кла жним цен тром за при вре ме но скла ди ште ње от па да ра ди трет -
ма на и ње го вог да љег пла сма на  ( у да љем тек сту План) и Из ве штај о стра те шкој про -
це ни ути ца ја Пла на де таљ не ре гу ла ци је бло ка 115 у Омо љи ци-по слов на зо на са ре -
ци кла жним  цен тром за при вре ме но скла ди ште ње от па да  ра ди трет ма на и ње го вог
да љег пла сма на на жи вот ну сре ди ну ( у да љем тек сту Стра те шка)

Јав ни увид Пла на и Стра те шке, одр жа ће се у тра ја њу од 30 да на и то по чев од 08.
07. 2016.  до  08. 08. 2016. го ди не.
План ће би ти  до сту пан јав но сти у згра ди Град ске  упра ве гра да Пан че ва, Ул. Трг кра -
ља Пе тра I бр. 2 - 4,  у  хо лу, на ше стом спра ту,  као  и у кан це ла ри ји 610,  сва ког рад -
ног да на  од 9 до 15 ча со ва  и у ди ги тал ном об ли ку,  на зва нич ној  ин тер нет стра ни -
ци гра да Пан че ва. Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу се до би ти  пу тем те ле фо -
на 013/308-905. 

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти  при мед бе  у то ку тра -
ја ња јав ног уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се -
кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар -
ни це Град ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во. 

Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског до ку ме на та,  би ће ор га ни зо ва на
да на 19. 07. 2016.го ди не у 12 са ти, у Ма лој са ли згра де Град ске упра ве гра да Пан -
че ва.

Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на 16. 08. 2016. го ди не, са по -
чет ком у 13 са ти, у  са ли на де ве том спра ту згра де град ске упра ве гра да Пан че ва.

Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си -
је за пла но ве, огла си ће се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

Пред у зе ће „ Циљ”, Пан че во, 
Но во се љан ски пут 17, 

има по тре бу за сле де ћим рад ни ци ма:
– 2 фи зич ка рад ни ка,
– 1 ау то ме ха ни чар,
– 1 ва ри лац,
– 1 сто лар

Кон такт те ле фон: 063/234-224. За ин те ре со ва ни
мо гу да се ја ве или до ђу лич но, уз пред ход ну на ја ву,
од 8 до 16 са ти, сва ког рад ног да на осим не де ље

Пред у зе ће „Бе дем-пре воз” д.о.о. по слов ни
огра нак „Го луб так си”, Ма са ри ко ва 3, Пан че во, 

рас пи су је оглас за при јем рад ни ка на по сло ве:

• так си во зач – ви ше из вр ши ла ца

Усло ви:

– по ло жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је са во зач ким
ста жом од ми ни мум три го ди не у овој ка те го ри ји
– ле кар ско уве ре ње о пси хо фи зич кој спо соб но сти за
оба вља ње по сла
– Сер ти фи кат о по зна ва њу гра да Пан че ва
– Пред ност ће има ти кан ди да ти мла ђи од 45 го ди на
При ја ве се под но се у се ди шту пред у зе ћа, 
Ма са ри ко ва 3, Пан че во или mail-om на 
m.bartolome@bedemprevoz.com

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву
зах те ва за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну, под не тог од стра не но си о ца про јек -
та Томиславa Да ви до ва пред у зет ник, за нат ско вул ка -
ни зер ска и тр го вин ска рад ња „РЕО-НЕО” , Пан че во,
Ули ца Ба ва ни штан ски  пут  62-а, до нео је Ре ше ње број
XV-07-501-56/2015  ко јим је утвр ђе но да за Про је кат
скла ди ште ње   нео па сног  от па да  у ко ли чи ни од  7,6
то на  днев но, на  кат. пар це ли 13241/2 К.О. Пан че во,
Ули ца Ба ва ни штан ски пут бр. 180, Пан че во,  ни је по -
треб на из ра да сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну. Увид у до не то ре ше ње мо же се из вр ши ти у
про сто ри ја ма  Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра -
ља Пе тра I бр. 2 - 4, кан це ла ри ја 615.
На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја -
ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни -
зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви
Сад, у ро ку од 15 да на од  да на об ја вљи ва ња оба ве ште -
ња, а пре ко овог ор га на.

Ком па ни ја „Almex” d. o. o Пан че во рас пи са ла
је отво ре ни, про јект ни, јед но сте пе ни кон курс за
из ра ду идеј ног ар хи тек тон ског ре ше ња Хо те ла

„Та миш” у Пан че ву.

Рок за кон ку ри са ње је до 20. 07. 2016.

Ком па ни ја „Almex” d. о. o Пан че во рас пи са ла је отво ре -
ни, про јект ни, јед но сте пе ни кон курс за из ра ду идеј ног
ар хи тек тон ског ре ше ња за екс те ри јер и ен те ри јер Хо те -
ла „Та миш”. Кон курс има за циљ афир ма ци ју зо не цен -
тра Пан че ва кроз функ ци о нал но и ви зу ел но уна пре ђе -
ње про сто ра. Циљ је да се ак ти ви ра ју сви по тен ци ја ли
овог про сто ра и по ве ћа ње го ва атрак тив ност. Од уче -
сни ка се оче ку је да по ну де ори ги нал на, функ ци о нал на
и ра ци о нал на ре ше ња, естет ски при ме ре на.
Мо ли мо за ин те ре со ва не да свој порт фо ли јо, по ну ду и
пре зен та ци ју идеј ног ре ше ња по ша љу на mail адре су
jelena.markovic@staritamis.rs.

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO
„TAMIŠ DUNAV” d.o.o. PANČEVO

O G L A Š A V A
PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA

PUTEM JAVNE LICITACIJE
Početna cena

1.TRAKTOR MARKE URSUS..................  340.000.00 din
Godina proizvodnje 1985.

2.PUTNIČKO VOZILO MARKE UAZ HUNTER.100.000.00 din
Godina proizvodnje 2005.

3.AGREGAT 250KW SA PRIKOLICOM.....350.000.00 din
Iskazane cene su sa PDV-om. 
Javna licitacija će biti održana 15. 07. 2016. godine u 10
sati u prostorijama Preduzeća u Pančevu, Radionica, Mi-
ra Mara bb (preko puta Brodoremonta).
Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizič-
ka lica koja uplate depozit od 10% početne cene do po-
četka javne licitacije.
Kupac je dužan da kupoprodajne cene sa PDV-om ispla-
ti pre preuzimanja sredstva a najkasnije u roku od 8 da-
na od dana održavanja javne licitacije. Ukoliko kupac ne
uplati cenu u roku smatraće se da je odustao od kupovi-
ne i nema pravo na povraćaj depozita.
Sva osnovna sredstva se prodaju u vidjenom stanju bez
prava na reklamaciju.
Osnovna sredstva se mogu pogledati 14. 07. 2016. godi-
ne od 8 do 14 sasti u Radionici Preduzeća u Pančevu, Mi-
ra Mare bb.
Informacije na telefone 013/258-09-75,   - Kovač Jovan.

065/858-46-25   - Zoran Ilibašić

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 сатиПАНЧЕВАЦ телефон: 013/301-150
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Је дан од не ко ли ко нај у пе ча -
тљи ви јих град ских брен до ва у
по след ње две де це ни је је сте
Мо то-клуб „Ко јот”.

За то вре ме је ово удру же ње,
осно ва но 1998. го ди не, из ра -
сло у ред во де ћих ор га ни за ци -
ја љу би те ља дво точ ка ша, ко ји
већ го ди на ма сво јим ак тив но -
сти ма у по зи тив ном сми слу
скре ћу па жњу на се бе.

По ред ра зних пле ме ни тих и
ху ма ни тар них ак ци ја, ши рој
јав но сти су ве ро ват но нај пре по -
зна тљи ви је оне за бав ног ка рак -
те ра, као што су зим ска ро ђен -
дан ска жур ка и, по себ но, лет њи
мо то-су срет, ко ји се по тра ди -
ци ји одр жа ва тре ћег ви кен да у
ју лу.

Тим по во дом „Пан че вац”
под се ћа ко су и шта ра де пан -
че вач ки „Ко јо ти”.

Мо то ци кли стич ки клуб
„Ко јот” (MC „Coyote”) у фе -
бру а ру 1998. го ди не осно ва ла
је ма ла гру па за љу бље ни ка у
мо то-спорт, пу то ва ња, до бру
му зи ку, дру же ње...

Пр ви пред сед ник и глав ни
ини ци ја тор це ле ове при че
био је Ми лан Ри стић Крак
(ко ји је, на жа лост, пре ра но
пре ми нуо пре де вет го ди на).

Ве ли ким за ла га њем ње га и
не ко ли ци не са рад ни ка члан -
ство се ве о ма бр зо уве ћа ва ло. С
дру ге стра не, ва жно је ис та ћи
чи ње ни цу да је реч о пр вом ле -
гал ном, ре ги стро ва ном удру -

же ње те вр сте у Пан че ву и око -
ли ни, што му је до дат но да ва ло
на зна ча ју. То је до ве ло до си ту -
а ци је да већ у сеп тем бру 1999.
го ди не бу де ор га ни зо ван пр ви
не зва нич ни мо то-скуп, на пла -
тоу До ма омла ди не Пан че во,
на ко јем се на шло ви ше сто ти -
на мо то ра из гра да и око ли не.

На кон то га је усле ди ло учла -
ње ње у Мо то-асо ци ја ци ју Ср -
би је, от кад по чи ње кон стант но
ор га ни зо ва но де ло ва ње „Ко јо -
та”, ко ји су да нас је дан од нај у -
ва же ни јих мо то-клу бо ва у зе -
мљи и ре ги о ну и има ју пе де се -
так чла но ва из гра да, око ли не,
па чак и из ино стран ства.

Свих ових го ди на пан че вач -
ки љу би те љи мо то ра би ли су

ак тив ни уче сни ци мно гих, а
по себ но ху ма ни тар них до га -
ђа ња у ме сту и це лој др жа ви –
од по мо ћи при ле че њу бо ле -

сних су гра ђа на, пре ко до бро -
вољ ног да ва ња кр ви, па до ак -
тив ног спа са ва ња по пла ва ма
угро же ног ста нов ни штва. Док
су би ли у бо љој фи нан сиј ској
си ту а ци ји, са мо стал но су ор -
га ни зо ва ли так ми че ња осно -
ва ца на те му без бед но сти у са -
о бра ћа ју. У пла ну је да, од сеп -
тем бра, по но во кре ну у том
сме ру, с тим да ће им са да
циљ на гру па би ти сред њо -
школ ска де ца, чи ји је удео у
бро ју по стра да лих у са о бра -
ћај ним не зго да ма дра стич но
уве ћан у по след ње вре ме.

Све ак тив но сти са ми осми -
шља ва ју и ре а ли зу ју, с на дом да
ће то јед ног да на Град Пан че во
уви де ти и ан га жо ва ти их као

парт не ре у сво јим ак ци ја ма.
Ова оче ки ва ња су пот кре пље на
чи ње ни цом да је у мно гим гра -
до ви ма та ква по ја ва одав но по -
ста ла нор мал на ствар.

За све ове го ди не „Ко јо ти” су
сво јим де ло ва њем, а пр вен -
стве но по на ша њем, ус пе ли да
про ме не ло шу сли ку о мо то-
клу бо ви ма, ко ја је код ов да -
шњег јав ног мње ња по сред -
ством аме рич ке ки не ма то гра -
фи је у пот пу но сти би ла ис кри -
вље на. Ко декс чла но ва овог
пан че вач ког мо то-клу ба је 
та кав да на сва ком ме сту и у
сва кој си ту а ци ји мо ра ју да
да ју при мер ко рект ног и кул -
тур ног по на ша ња. Би ло ка кво
од сту па ње од то га во ди ис кљу -
че њу из клу ба.

Пр ви су то раз у ме ли рад ни ци
са о бра ћај не по ли ци је, с ко ји ма
„Ко јо ти” има ју ве о ма до бар,
мал те не парт нер ски од нос.

(На ста ви ће се)

Ј. Ф.

На кон ви ше не го успе шних
ка сач ких тр ка ко је су би ле јед -
не од нај ма сов ни јих у но ви јој
исто ри ји До ло ва и на ко ји ма
је чак обо рен ре корд ста зе у
бр зој тр ци, љу би те љи ко ња из
тог ме ста оку пље ни у Ко њич -
ки клуб „До ло вац” од лу чи ли
су да при ре де још је дан дан за
ужи ва ње.

Реч је о два на е стој „Фи ја ке -
ри ја ди”, ко ја је ис пу ни ла оче -
ки ва ња и нај про бир љи ви јих
по зна ва ла ца тих пле ме ни тих
жи во ти ња.

До ло вач ки хи по дром био је у
не де љу, 3. ју ла, ме сто оку пља -
ња па рад них ко ња, њи хо вих
од га ји ва ча и љу би те ља тих
пле ме ни тих жи во ти ња. Све то
де ша ва ло се на два на е стој
„До ло вач кој фи ја ке ри ја ди”,
ко ју је и ове го ди не ор га ни зо -
вао Ко њич ки клуб „До ло вац”.

Већ око по дне ва по че ли су
да при сти жу го сти из окол них
ме ста: Мра мор ка, Ба ва ни шта,
Пан че ва, Стар че ва, Ја бу ке,
Де ли бла та, Пло чи це, Но вог
Се ла, али и из Ко ви на, Сме де -
ре ва, па чак и из Ки кин де.
Они су убр зо ра спре ми ли сво -
ју опре му, ко ње, фи ја ке ре и
че зе. Пу бли ци су се пр ви
пред ста ви ли јед но пре зи. Два -
де се так че за ко је је ву као по
је дан коњ про де фи ло ва ло је
ис пред три би не. Ода тле је све
уче сни ке па жљи во пра ти ла
су диј ска трој ка ко ју су чи ни ли
Жељ ко Ри стић и два Жи вој но -
ви ћа – Ми лан и Ми ро слав.
Пре ма њи хо вој од лу ци, нај -
леп ше јед но пре ге има ли су
Ми лош Ко ва че вић из Пан че ва
(у кон ку рен ци ји па сту ва) и
Алек сан дар Ми хај лов из Ко -
ви на (ко ла је ву кла ко би ла).

ДВА НА Е СТА „ДО ЛО ВАЧ КА ФИ ЈА КЕ РИ ЈА ДА”

ЛЕ ПИ ФИ ЈА КЕ РИ И ЈОШ ЛЕП ШИ ЛИ ПИ ЦА НЕ РИ
до вољ но да по ме ну ти Ко ви нац
упрег не пет ко ња у свој фи ја -
кер и про те ра их ис пред су диј -
ске три би не.

По ред то га, до де ље не су и
спе ци јал не на гра де – Ма рио
Ве лич ко вић из ја буч ке ер ге ле
„Ве лич ко вић” имао је нај леп -
ши фи ја кер, нај леп шег па -
сту ва – Сте фан Сми ља нић из
Де ли бла та, нај леп шу ко би лу
– Мар ко Јо ва нов из Мра мор -
ка, а нај леп шу опре му при ка -
зао је Бо јан Ко ва че вић из
Пан че ва. Ти ту лу нај мла ђег
во за ча по нео је Фи лип Ив ко -
вић из Ко ви на, а нај ста ри ји
во зач био је Јо ван Јо ва нов из
Но вог Се ла.

„Фи ја ке ри ја ду” ни су про пу -
сти ле ни при пад ни це не жни јег
по ла, овог пу та не у уло зи во за ча,
већ као украс на фи ја ке ри ма, па
је Јо ва на Тур ко вић по не ла ти ту лу
нај леп ше да ме су во за ча. До де -
љен је и пе хар Жељ ку Ри сти ћу
као нај у спе шни јем так ми ча ру
Ко њич ког клу ба „До ло вац” у
прет ход ној го ди ни.

На кон за вр ше ног па ра ди ра -
ња хи по дро мом дру же ње је
на ста вље но у ло кал ном ва тро -
га сном до му.

Н. Радоњин

ПУ НО ЛЕТ СТВО МО ТО-КЛУ БА „КО ЈОТ” (1)

УВА ЖЕ НИ У ЗЕ МЉИ И РЕ ГИ О НУ

Дво пре ге је про во за ло два де -
се так так ми ча ра, а на гра ђи ва -
не су по две ка те го ри је –  ка да
је реч о мла ђим гр ли ма, по бе -
дио је Ср ђан Па по вић из Ко -
ви на, а ме ђу ста ри јим гр ли ма
до ми ни ра ли су ко њи ко ји ма је
упра вљао Бо рис Ми јал ков ски
из Ја бу ке.

Де се так так ми ча ра упре гло
је по три ко ња, а у тој кон ку -
рен ци ји шам пи он ски пе хар
од нео је Ми ле Ма гли чић из
Сме де ре ва. Још леп ше је би ло
ви де ти фи ја ке ре ко је су ву кла
по че ти ри ко ња, а нај бо љи во -
зач че тво ро пре га по стао је Ср -
ђан Па по вић из Ко ви на. У

атрак ци ји да на нај број ни ја за -
пре га Са ше Ми хај ло ва ни је
има ла про тив ни ка, па је би ло



По не кад има и до сад них ин се -
ка та, што ре ша ва мо убр за ни -
јим кре та њем. До ла зи мо и кад
је хлад но, из у зев кад је баш ве -
ли ки снег. Ове го ди не смо, ре -
ци мо, би ли 2. ја ну а ра. Ни шта
нам не па да те шко, осим то
кад не мо же мо да до ђе мо – ис -
ти че Жељ ко.

Ри ту ал про чи шће ња
Ка жу да не ма мно го оних ко ји
ко ри сте ову ди во ту, из у зев не -
ко ли ко њи хо вих при ја те ља и
рет ких ре кре а ти ва ца.

– У по след ње вре ме сре ће мо
ви тал ног осам де сет че тво ро го -
ди шња ка из Ко ви на, по не ког
ше та ча, а ле ти, и на ро чи то око
1. ма ја, има мно го из лет ни ка.
И то углав ном оних не са ве -
сних, ко ји ра зним фла ша ма,
ке са ма и дру гим от па дом же -
сто ко на ру жу ју овај те рен, а
тог ужа са ни је по ште ђе на ни
„на ша” ста за. Сто га нај ма ње
јед ном го ди шње пра ви мо еко -
ло шку ак ци ју – ста ви мо ме ди -
цин ске ру ка ви це, по ку пи мо
све до по след ње фла ше и до
вр ха на пу ни мо не ко ли ко цр -
них ке са – жа ли се Не бој ша.

При ча се обич но за вр ша ва у
про дав ни ци „на рас кр шћу”,
ка да се при род њач ко-спорт -

ски вен тил на до пу ња ва јед ним
„по роч ним” чи ном – ’лад ним
пи вом и гриц ка ли ца ма.

– То ли ко „ште те” на кон по -
ме ну тих на по ра и це ђе ња се -
би мо же мо да при у шти мо,
иа ко смо све сни да би во да
би ла здра ви ја. Евен ту ал но се
оде и до Де во јач ког бу на ра на
не ку кло пу, а вре лих лет њих
да на је на про гра му и рас хла -
ђи ва ње у об ли жем ба зе ну –
на во ди Жељ ко.

Све у све му, њих дво ји ца
има ју свој ри ту ал – во ле да тр -
че, ужи ва ју у при ро ди, при ја -
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ДО БАР ПРИ МЕР ИС КО РИ ШЋЕ ЊА ДЕ ЛИ БЛАТ СКЕ ПРИ РО ДЕ

У ЗДРА ВОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ ЗДРАВ ЧО ВЕК

На кон по тре сне при че о ла бу ди -
ћи ма што су се не дав но уда ви ли
у По ња ви ци по крај Омо љи це та -
ко што су се за пле ли у мре же ко -
је су по ста ви ле ри бо кра ди це, не -
у по ре ди во леп ша сто ри ја: је дан
дру ги ста нов ник по ме ну тог ме -
ста до слов це је усво јио по ро ди -
цу исте вр сте пти ца.

Са ва Ди ми три је вић, на ста -
њен у По ња вич кој ули ци (не -
ка да шња Жар ка Зре ња ни на),
у де лу пре ма На де ли, пре из -
ве сног вре ме на је у сво је дво -
ри ште при мио „брач ни” пар
ла бу до ва са сед мо ро мла дих.

– Мо ја ку ћа има при лаз ка
По ња ви ци, па већ го ди на ма
ви ђам раз не ин те ре сант не

пти це. Ове две, ко је сам на -
звао Ла за и Би са, хра ним од
мар та. Нај пре сам им ба цао
ку ку руз у во ду, али су се они
очас одо ма ћи ли па су без ика -
кве бо ја зни по че ли да ула зе у
дво ри ште. У јед ном мо мен ту
су не ста ли, али су се убр зо
вра ти ли са се дам мла ду на ца.
Сва ко днев но су ту, не про пу -
шта ју ни је дан оброк, ни су

агре сив ни, па се мо ји уну ци
са свим опу ште но игра ју с њи -
ма. Чак смо им ис ко па ли и је -
зе ро... – ка же Ди ми три је вић

Овај пле ме ни ти Омољ ча -
нин до да је и да је до ско ра у
По ња ви ци би ло се дам де се так
ла бу до ва, али су они пре из ве -
сног вре ме на од ле те ли, ве ро -
ват но за то што им је во да по -
ста ла вру ћа.

На да мо се да ће се По ња ви ца
ма ло „охла ди ти” и да ће се пре -
див не пти це уско ро вра ти ти...

ПЛЕ МЕ НИ ТИ ЧИН ОМО ЉИЧ КОГ ЉУ БИ ТЕ ЉА ПТИ ЦА

Са ви но „ла бу до во” је зе ро

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.

Ле по ти це
По кла ња мо две пре ле пе жен ки це
про на ђе не пре две не де ље ис пред
„Авив пар ка”. Не ко их је са мо оста -
вио усред огром не гу жве, где је у
сва ком тре нут ку мо гао да их уда ри
ау то мо бил или су мо гле да бу ду
угро же не на не ки дру ги на чин.

Раз и гра не су и ве о ма до бро се
сла жу с љу ди ма и дру гим жи во ти -
ња ма. Чи по ва не су и вак ци ни са не,
а би ће и сте ри ли са не ка да за то до ђе вре ме.

За ин те ре со ва ни се мо гу ја ви ти на те ле фон 064/217-48-80.

Ја бу чан ка
Жен ка ха ски ја про на ђе на је про -
шлог ме се ца у Ја бу ци. Бу ду ћи да
ни је чи по ва на, би ло је не мо гу ће
кон так ти ра ти с вла сни ком.
Уко ли ко се он не ја ви, по тен ци -
јал ни удо ми тељ мо же је по се ти ти
у град ском при хва ти ли шту у Вла -
син ској број 1 или до би ти ин фор -
ма ци је пу тем те ле фо на 013/352-
148.

Пас ће по пре у зи ма њу би ти чи по ван, а мо гу ћа је и бес -
плат на сте ри ли за ци ја. 

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Ч
у ве ној ко ва ни ци „У
здра вом те лу здрав дух”
са свим ко мот но мо гао

би би ти при ле пљен и до да так:
у здра вом окру же њу...

Тих не по бит них пра ви ла
др же се рет ки али ве о ма за -
гри же ни љу би те љи спор та и
при ро де, што спа да у нај пре -
суд ни је еле мен те за ква ли те -
тан жи вот.

У овој при чи ра ди се о дво -
ји ци Пан че ва ца, не ка да шњих
атле ти ча ра на сред њим и ду -
гим пру га ма, ко ји су у сво јим
ра ним че тр де се тим го ди на ма
и да ље ве о ма по све ће ни тр ча -
њу. Прем да се бе сма тра ју пот -
пу ним ре кре а тив ци ма, по не -
кад их ухва ти и же ља да се
оку ша ју на не ком од по лу ма -
ра то на, по пут ам стер дам ског
или пра шког.

Ипак, нај бит ни је је да што
че шће про во де вре ме у при ро -
ди, да се по ште но пре зно је и
из се бе из ба це „ур ба не” отро -
ве, као и да се опу сте у кру гу
при ја те ља и исто ми шље ни ка.

Рај ска ста за
Ста ри дру га ри Не бој ша и
Жељ ко, ма кар је дан пут не дељ -
но, пре те жно су бо том пре под -
не, скок ну до обли жње оа зе

чи стог ва зду ха – Де во јач ког
бу на ра. Та мо, у Де ли блат ској
пе шча ри, ис тр че из ме ђу осам
и два на ест ки ло ме та ра и та ко
пре по ро ђе ни вра те се у сва ко -
днев ну град ску вре ву, у љу ти
бој за ег зи стен ци ју.

По ла зак из Пан че ва им је
углав ном око 9 са ти из ју тра и
ка да, на кон пре ва ље них три -
де се так ки ло ме та ра, пре ко
Но вог Се ла и Вла ди ми ров ца,
стиг ну у рај на зе мљи зва ни
Пе сак, обич но пар ки ра ју код
не ка да шњег Го ран ског до ма.
Сле ди кра ће за гре ва ње, старт
у ла га ном рит му, по том по сте -
пе но ди за ње тем па, па окре -
пљу ју ћи на по ри и де ток си ка -
ци ја у ви ду пре зно ја ва ња, за -
вр шно ис те за ње и, на по слет ку,
по јед но ре лакс пи во. Све то у
ам би јен ту ко ство ре ном за ре -
кре а ци ју и опу штен ци ју.

Не бој ша ка же да су ча ри ове
оа зе при ро де упо зна ли још
„дав не” 1988. го ди не.

– Те го ди не по че ли смо да
тре ни ра мо у Атлет ском клу бу
„Ди на мо” код ле ген дар ног
Ми ле та Угре на. Он нам је и
от крио ста зу ко ја по чи ње ис -
под Го ран ског до ма и кре ће се
у прав цу Шу ша ре. Та да смо

по сле на пор ног тре нин га до -
слов це оста ја ли ис це ђе ни, а
са да као ре кре а тив ци не фор -
си ра мо, па бу квал но ужи ва мо
у тр ча њу. Ка ко и не би смо кад
ови про сто ри за вре ђу ју атри -
бут „ча роб ни” из мно го раз ло -
га – од зим зе ле ног че ти нар -
ског др ве ћа и рет ких вр ста
ли вад ског би ља, пре ко пла -
нин ски чи стог ва зду ха, до ин -
те ре сант них су сре та с пе ш-
чар ским жи во тињ ским све том.
Ов де смо ви ђа ли срн да ће,
зе че ве, фа за не, а ту су и раз не
сит не жи вуљ ке, по пут ве ве ри -
ца или во лу ха ри ца – по чи ње
Не бој ша.

Жељ ко се на то на до ве зу је
ре чи ма да им у по чет ку адап -
та ци ја на ва ло вит те рен ни је
ишла та ко ла ко, с об зи ром на
то да су би ли на вик ну ти на
рав но.

– Је су то бре жуљ ци, али они
мо гу ве о ма да по ре ме те ри там.
Ме ђу тим, у то ме је исто вре ме -
но чар, јер они до но се но ва ис -
ку ше ња, али и за до вољ ства 
– ута бан пе сак је од лич на
под ло га ко ја се бр зо су ши по сле
ки ша, а буј на шум ска ве ге та -
ци ја пру жа до вољ но хла да, до -
бро до шлог ових вре лих да на.

Шта је ре цепт за дуг, здрав
и ис пу њен жи вот? Го то во
од пр во бит не за јед ни це
тра је чо ве ко ва по тра га за
не ким об ли ком елик си ра
мла до сти, ко ји би му, по -
ред ду го веч но сти, очу вао
свеж из глед, уну тра шњи
мир и до бру кон ди ци ју.

Би ло ка ко би ло, тај чу до -
твор ни „на пи так” ни ка да
до слов це ни је про на ђен, али
је људ ски век све ду жи и са -
др жај ни ји за хва љу ју ћи све
бо љим усло ви ма жи во та.

Мо жда по нај ви ше због
то га што мно ги схва та ју
зна чај ак тив ног про во ђе ња
вре ме на у при ро ди.

С тим у ве зи, ево јед ног
ин те ре сант ног пред ло га...

тељ ски раз го ва ра ју на ла ке те ме
(спорт, успо ме не, анег до те...).

Пан че во, због за га ђе ња и
све га оста лог, баш и ни је иде -
ал но ме сто за та ко не што, па
се овај до жи вљај не мо же па -
ра ма ку пи ти, а ко шта их са мо
не што нов ца за бен зин и пи во.

Ово је ау то мат ски и по зив
сви ма ко ји пр вен стве но се би
же ле до бро, под усло вом да
по шту ју при ро ду. И не мо ра ју
да тр че ћи пре ва љу ју то ли ке
ки ло ме тре – за по че так је до -
вољ но би ти та мо, про ше та ти
сат-два и ода гна ти стре со ве...

Напослетку, заслужено ‘лађење и неизмежан осмех

Ред шуме, ред песка

Чудно дрво ... тек понеки шетач

Страну припремио
Јордан 

Филиповић



Чла но ви Раф тинг клу ба Вир
из на ше га гра да уве ли ко се
при пре ма ју за нај ва жни је так -
ми че ње у овој го ди ни. Они за
се дам да на кре ћу на да лек
пут, у Ки ну, на Ти бет, где ће
пр ви пут у исто ри ји раф тин га
би ти одр жан Свет ски куп.

Бра ни слав и Ми ро слав Ба -
ра ше вић, Не над Ми ко вић,
Ми лош Пе тро вић и Не над То -
мић ће се на Ти бе ту су о чи ти с
нај бо љим еки па ма из це лог
све та, али на пу ту до успе ха
мо ра ће да са вла да ју и три ве о -
ма моћ не ре ке, а то су: Ба тан га,
Јанг це и Је лоу. Тре ћу, мо жда

нај о па сни ју пре пре ку пред ста -
вља ће им не до ста так ки се о ни -

ка, јер је про сеч на над мор ска
ви си на на Ти бе ту 4.400 ме та ра.

– Не же ли мо да бу де мо
скром ни. При пре ма мо се
озбиљ но и ја ко же ли мо да
стиг не мо до ме да ље. Ово је
екс трем ни спорт и спрем ни
смо на све, та ко да нас ни шта
не мо же из не на ди ти. По ди -
же мо фор му и, уз ма ло сре -
ће, на да мо се да мо же мо сти -
ћи до тро фе ја, иа ко ни смо
фа во ри ти – ре као је Не над
Ми ко вић.

Мом ци су у по след њих ме -
сец да на тре ни ра ли с ма ска ма
ко је си му ли ра ју над мор ску
ви си ну од пре ко 5.000 ме та ра.

Сва ка част! И срећ но!

Чла но ви ККК-а Пан че во су у
про те клих де се так да на оства -
ри ли од лич не ре зул та те на два
зна чај на так ми че ња.

На ре га ти у За бреж ју, у кон -
ку рен ци ји се ни о ра, Сто ја но -
вић и Лев на јић су се оки ти ли
сре бр ним од лич јем, а Би ља на
Ре лић је три јум фо ва ла у над -
ме та њу ју ни ор ки. Иван Сто ја -
но вић је био дру ги у тр ци на
200 м, а ка дет Алек са Лев на -
јић пр ви на 500 м. Дво сед ју -
ни о ра Сто ја но вић –Ле ко вић
та ко ђе је осво јио нај сјај ни је
од лич је, а зла том су се оки ти -
ле и се ни ор ке Би ља на Ре лић и

Ма ри ја Љу бо бра то вић. Нај -
вред ни ји тро феј је за ра дио и
ју ни ор ски че тве рац, у са ста ву:
И. Сто ја но вић, Л. Ле ко вић, Б.
Ма ри ло вић и Д. Ле ко вић.

Пан чев ци су би ли од лич ни
и на ре га ти ко ја је про шлог
ви кен да одр жа на у Шап цу.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Алек са Лев на јић, Би ља на Ре -
лић и дво сед ко ји су чи ни ли
Сто ја но вић и Лев на јић, а ју -
ни ор ски че тве рац (Сто ја но -
вић, Лев на јић, Ма ри ло вић и
Те о фи ло вић) оки тио се сре -
бром.

Тре нер Ђу ри ца Лев на јић
има мно го раз ло га за за до вољ -
ство, по себ но због чи ње ни це
да су Би ља на Ре лић, Иван
Сто ја но вић и Алек са Лев на јић
оства ри ли нор му за од ла зак
на Европ ско пр вен ство за ју -
ни о ре и мла ђе се ни о ре, ко је
ће би ти одр жа но од 14. до 17.
ју ла у бу гар ском гра ду Плов -
ди ву. По ред по ме ну тих мла -
дих ре пре зен та ти ва ца, на то
пре сти жно так ми че ње пу ту је
и Ђу ри ца Лев на јић, као је дан
од тре не ра ре пре зен та ци је Ср -
би је у ка ја ку и ка нуу на мир -
ним во да ма.

СПОРТ
Петак, 8. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Не пра вед на ка зна у
пр вој тр ци

По сле па у зе кре ће
азиј ска тур не ја

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић осво јио је
но вих осам бо до ва у свет ској
ТЦР се ри ји, по што је про шлог
ви кен да у ру ском гра ду Со чи ју
дру гу тр ку за вр шио на ше стом
ме сту. Исто вре ме но су во за чу
НИС –Пе трол и Б3 реј синг ти -
ма не пра вед ном су диј ском од -
лу ком од у зе ти пе та по зи ци ја у
пр вој тр ци и де сет бо до ва, с
об зи ром на то да је ка жњен
због на вод ног скра ћи ва ња ста -
зе. Та ко наш ас на крат ку лет -
њу па у зу од ла зи са укуп но 96
бо до ва при ку пље них у до са да -
шњем шам пи о на ту.

Ду ца је у пр вој тр ци стар то -
вао са ше сте по зи ци је, али је
већ у тре ћем кру гу сјај ном во -
жњом пре сти гао Гра че ва за пе -
то ме сто, на ко ме је и окон чао
тр ку. Ме ђу тим, су ди је су до не ле
не пра вед ну од лу ку да Бор ко ви -
ћа ка зне са до да тих 30 се кун ди,
што га је са пе те спу сти ло на че -
тр на е сту по зи ци ју и оста ви ло
без бо до ва. Уз све до ка зе ко је је
Б3 реј синг тим же лео да при ло -
жи и об ја сни да Ду ца ни је скра -
ћи вао ста зу, већ је не ко ли ко пу -
та бла го из ле тао с ње, те да се с
ње го ве ка ме ре, али и с ка ме ра

НА СТА ВЉЕН ТЦР ШАМ ПИ О НАТ

ДУ ЦИ НО ВИ БО ДО ВИ У СО ЧИ ЈУ

да је ни сам за слу жио, по себ но
ка да се све упо ре ди с дру гим
во за чи ма из пр ве и дру ге тр ке
– ре као је Ду шан Бор ко вић.

Дру га тр ка је про шла без ве -
ћих про бле ма за на шег су гра -
ђа ни на, осим што је опет би ло
ви дљи во да је спо ри ји на
прав ци ма, из ме ђу оста лог и
због мак си мал них 30 ки ло -
гра ма ба ла ста, ко ли ко је наш
ас до био овог тр кач ког ви кен -
да због ре зул та та оства ре них у
Не мач кој. Бор ко вић је ве ћим
де лом дру ге тр ке био на осмој
по зи ци ји, да би у сед мом кру -
гу сјај ним по те зом об и шао
Ори о лу за сед мо ме сто, а по -
сле из ле та ња Мор би де ли ја са
ста зе у за вр шни ци тр ке у ко -
нач ном пла сма ну за у зео је
ше сто ме сто.

Про шлог ви кен да је у фин -
ском гра ду Ван ти одр жа но
Пр вен ство Евро пе у џу ду за
ка де те. У кон ку рен ци ји нај бо -
љих мла дих бо ра ца са Ста рог
кон ти нен та у ки мо ну с др жав -
ним гр бом над ме та ли су се
џу ди сти Ди на ма Ан дреа Сто -
ја ди нов и Фи лип Рин ко вец.

Ан дреа се так ми чи ла у ка -
те го ри ји до 48 кг, а ус пе ла је
да оства ри мо жда нај ве ћи
успех у до са да шњој ка ри је ри
– осво ји ла је брон за ну ме да -
љу. На ша су гра ђан ка је у пр -
вом ко лу би ла сло бод на, да

би по том са вла да ла ри вал ку
из Ма ке до ни је, а у тре ћем
ко лу и џу дист ки њу из Не -
мач ке. Усле дио је по раз у по -
лу фи на лу од Укра јин ке, али
то ни је уз др ма ло Ан дреу. С
пу но жа ра и же ље за по бе -
дом ушла је у меч за брон за -
ну ме да љу, у ко јем је за ри -
вал ку има ла так ми чар ку из
Гру зи је. И ус пе ла је! Брон за
је сти гла у Пан че во.

Фи лип Рин ко вец је ра дио
у ка те го ри ји до 66 кг, али је у
пр вом ме чу из гу био од фин -
ског бор ца.

НО ВИ УСПЕХ МЛА ДЕ ЏУ ДИСТ КИ ЊЕ ДИ НА МА

АН ДРЕА ТРЕ ЋА НА СТА РОМ КОН ТИ НЕН ТУ
ње го вих тим ских ко ле га ви де ло
да су и дру ги во за чи из ле та ли са
ста зе, су ди је ипак ни су хте ле да
по гле да ју до ка зне сним ке. На -
шег аса је ова ква су диј ска од лу -
ка из у зет но раз о ча ра ла и на љу -
ти ла и сма тра је у нај ма њу ру ку
чуд ном.

– Бо рио сам се ко ли ко сам
мо гао са екс тра ба ла стом. На
ова ко ви со ким тем пе ра ту ра -
ма, због до да тих ки ло гра ма,
гу ме се ви ше тро ше и сре ћан
сам што сам уоп ште ус пео обе
тр ке да за вр шим без пу ца ња
пне у ма ти ка. Имао сам нај бо -
љу бр зи ну од свих во за ча у
шам пи о на ту ко ји су до са да
но си ли 30 ки ло гра ма ви шка и
због то га сам ја ко сре ћан. Не -
ћу се мно го ба ви ти ко мен та -
ри са њем ка зне, јер до бро знам

– За и ста сам раз о ча ран у
овом тре нут ку, али пу ном сна -
гом идем да ље, у на ста вак
шам пи о на та. Ис ко ри сти ћу ову
крат ку па у зу да се до бро при -
пре мим за оста так се зо не, оно -
ли ко ко ли ко је до ме не и мог
ти ма. Же лим да че сти там мом
клуп ском ко ле ги Ати ли Та ши -
ју на осво је ном пр вом по сто љу
у се зо ни – до дао је Ду ца.

На обе тр ке у Со чи ју мо гао
се ви де ти ба нер на ко јем је пи -
са ло „Invest in Serbia”, ко ји је
срп ски ас из деј ство вао од чел -
ни ка ТЦР-а још на тр ка ма у
Не мач кој, а та кав ба нер ће
ста ја ти и то ком јед ног тр кач -
ког ви кен да у Ази ји.

На ста вак шам пи о на та је за ка -
зан за 28. ав густ, ка да се ТЦР ка ра -
ван се ли у Бу ри рам у Тај лан ду.

У Но вом Са ду је 2. ју ла одр -
жа но Пр вен ство Вој во ди не
за пи о ни ре, на ко јем је
Атлет ски клуб Ди на мо на -
сту пио са че ти ри так ми ча ра.
Нај ва жни ји циљ био је уве -
жба ва ње шта фе те у тр ци на 4
x 100 ме та ра, јер у Пан че ву
за то не ма ни ка квих усло ва.

Чла но ви шта фе те Ди на ма
Сте фан Ми хај лов, Са ва
Бран ков, Алек са Жи ва нов и
Ни ко ла Ра до ва но вић оправ -
да ли су уло гу фа во ри та, па
су убе дљи во осво ји ли нај -
сјај ни је од лич је. Мом ци су
све из ме не од ра ди ли ка ко

тре ба, па њи хо ви тре не ри
има ју раз ло га да бу ду за до -
вољ ни.

У по је ди нач ној кон ку рен -
ци ји, у тр ци на 100 ме та ра,
Сте фан Ми хај лов је осво јио
сре бр ну ме да љу, с вре ме ном
11,67, а Ни ко ла Ра до ва но вић
је био тре ћи (11,86).

Иду ћег ви кен да у Кру шев -
цу ће би ти одр жа но нај ва -
жни је так ми че ње за ову ге не -
ра ци ју – Пр вен ство Ср би је за
пи о ни ре. Број ме да ља осво је -
них на том над ме та ња је и
нај бо љи по ка за тељ ста ња и
струч ног ра да у клу бо ви ма.

На Спорт ском цен тру „Мла -
дост” у пе так, 1. ју ла, одр жан
је тра ди ци о на лан, 22. ме мо -
ри јал ни тур нир у ма лом
фуд ба лу под на зи вом „Бран -
ко Би сак Ро ки”, по све ћен
јед ном од нај бо љих пан че -
вач ких фуд бал ских су ди ја.

Се ћа ње на Ро ки ја ожи ве ле
су три еки пе: При ја те љи,
Зре ња нин и Пан че во, а по сле
ме ђу соб ног од ме ра ва ња сна -

га нај у спе шни ји је био тим
са име ном на ше га гра да.

Сви уче сни ци и при ја те љи
по кој ног Бран ка сла жу се са
чи ње ни цом да би он да нас
био је дан од нај бо љих де ли -
ла ца фуд бал ске прав де у на -
шој зе мљи.

На ред но ви ђе ње је за ка за но
за сле де ћу го ди ну. Ни ко ко
уче ству је на овом тур ни ру не
же ли да за бо ра ви свог Ро ки ја.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА ПИ О НИ РЕ

АТЛЕ ТИ ЧА РИ ДИ НА МА ШАМ ПИ О НИ

НАД МЕ ТА ЊА КА ЈА КА ША

СЛЕ ДИ ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО

ЧЛА НО ВИ ВИР-а СПРЕМ НИ ЗА ДА ЛЕК ПУТ

ПАН ЧЕВ ЦИ ОСВА ЈА ЈУ ТИ БЕТ

МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР „БРАН КО БИ САК РО КИ”

ЕВО ЦИ РА НЕ ЛЕ ПЕ УСПО МЕ НЕ

Чланови Пливачког клуба
Спарта из нашега града имали
су много успеха у претходном
периоду. На Летњем првенству
Војводине у Суботици, у конку-
ренцији 224 такмичара, осво-
јили су петнаест медаља, али и
треће место екипно.

Јована Богдановић је у трка-
ма на 50, 100 и 200 метара пр-
сно освојила златне медаље и у
сениорској и у апсолутној кате-
горији, а шест највреднијих
трофеја зарадила је и Валери
Швигир у тркама на 50 м кра-
ул, 50 м делфин и 50 м леђно.
Милош Михајловић је зарадио
бронзу на 50 м краул, а у трка-
ма на 100 и 200 м истим сти-
лом освојио је сребрна одличја.

Већ прошлог викенда тре-
нер ПК-а Спарта Ненад Јовић
предводио је Јовану Богдано-
вић, Валери Швигир и Миро-

слава Фунћика на међународ-
ном митингу у Подгорици, где
су учествовали пливачи из:
Словеније, Хрватске, Румуни-
је, Италије, БиХ, Мађарске,
Србије, Албаније и Црне Горе.
Јована Богдановић је освојила
најсјајнија одличја у тркама
на 100 и 200 м прсно у апсо-

лутној категорији, па је про-
глашена за најуспешнију так-
мичарку на митингу.

Валери Швигир је победила
на 50 м леђно и 50 м делфин,
а на 50 м краул је трећа стигла
на циљ. У генералном пласма-
ну, такође у апсолутној конку-
ренцији, заузела је пето место.

АКТИВНОСТИ ПК-а СПАРТА

ПЛИВАЈУ ЗА МЕДАЉУ

Страну припремио

Александар
Живковић
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Алек сан дра 
Спа сић, уче ни ца:

– Ићи ћу на мо ре 
у Грч ку, а до та да че сто
од ла зим на град ски 
ба зен. Та ко ђе, до ста
вре ме на про во дим 
на по љу и тру дим се да
се што ви ше од ма рам.

Ми ли ца Ми тић,
уче ни ца:

– По што сам са да 
на рас пу сту, мно го 
вре ме на про во дим 
с дру штвом на по љу,
идем на ба зен на 
ку па ње, а пла ни рам 
и од ла зак у Цр ну Го ру
на мо ре.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

Ја пот пу но „тре зан” уми рем
Јед ном Бет ме на пре ва ри ла де вој ка. С не ким Пан чев цем. Са знао

он то, до ле тео у на шу ва рош и по вео дру го ве – Ди на и Жељ ка.

За ста ли под ње ним про зо ром и за пе ва ли: „Опро сти ћу јој све,

ни сам ја Су пер ме е ен...” Ни је се по ја ви ла.

    Бет мен је ту гу уга сио на не ком спла ву на Та ми шу. И од та да га

ви ше ни ко ни је ви део. Остао је за њим са мо овај чу дан траг. На ра -

во у че ни је: ако си пио, не мој да во зиш. Узми так си или иди пе шке!

Во лим зоо-врт, али не у сво јој ку ћи!
Кад би ове три на ро гу ше не жи вуљ ке с јед ног од рет ко ле пих пан -

че вач ких гра фи та би ле љу ди из ва шег окру же ња, ко би био ко?

Ко увек др жи гард и спре ман је да на пад не? Ко је ве чи то на мр -

штен и за ви дан? Чи ја ви ли ца је увек у гр чу док сик ће и брек ће?

    Не ма та квих осо ба око вас? Ви сте сре ћан чо век. Они што су

не ког пре по зна ли, да ме ња ју дру штво што пре!

Те шка реч гво зде на вра та за тва ра
Кад се јед на вра та за тво ре, уни вер зал ни за кон на ла же да се дру -

га отво ре. Сто га не бу ди те сум њи ча ви пре ма тој ме та фо ри, већ

опа жај те и ло ви те при ли ке.

    Ипак, да би сте за слу жи ли до бро, ва ља ло би да до бро и чи -

ни те. У про тив ном, мо гла би се пред ва ма отво ри ти и од мах за

ва ма за тво ри ти не ка гво зде на вра та. С ре шет ка ма. А то не би

ва ља ло.

Јо ван Му лић, 
уче ник:

– С об зи ром на то да сам
упи сао же ље ну сред њу
шко лу, ле то про во дим
од ма ра ју ћи се, а че сто 
и из ла зим с дру штвом.
Пла ни рам да идем 
у Бу дву на мо ре.

Наградни конкурс

Тамара, Видосава,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 

Мој одмор за душу и тело.
Пуно поздрава из бање Ждрело.

Видосава Стојановић, 
Лењинова 15, Старчево

Море, сунце, плажа, поветарац... Уживанција
на најлепшем острву Шпаније.

Тамара Јовчевски, 4. октобра 26, Глогоњ

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...


