
цена 40 динараУ  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  13 .  ЈУЛА 2018.Број 4772, година CL

ЈОШ ШЕСТ ОСО БА ЗА ВР ШИ ЛО ИЗА РЕ ШЕ ТА КА

ЧУ ВА ЛИ ОПА СНУ РО БУ, ВА РА ЛИ ЉУ ДЕ

ОСМЕХ

Осумњичени руководиоци
фирме која је на
отвореном, у Стаклари,
лагеровала вештачко
ђубриво

Приведене две особе које
су лагале суграђане

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва у Пан че ву су по на ло гу
Основ ног јав ног ту жи ла штва у на шем
гра ду под не ли кри вич ну при ја ву про -
тив од го вор ног ли ца пред у зе ћа „Про -
мист” д. о. о. Но ви Сад и од го вор ног
ли ца скла ди шта у Пан че ву, због по -
сто ја ња осно ва сум ње да су из вр ши ли
кри вич но де ло уно ше ње опа сних ма -
те ри ја у Ср би ју и не до зво ље но пре ра -

че ни ма је од ре ђе но за др жа ва ње до
48 ча со ва, на кон че га ће би ти при -
ве де ни над ле жном ту жи ла штву.

Пан че вач ка по ли ци ја је из ве ла ова
хап ше ња у окви ру се ри је слич них ак -
ци ја ко је су ових да на спро ве де не
ши ром Ср би је за јед но с над ле жним
јав ним ту жи ла штви ма и По ре ском
по ли ци јом у на став ку бор бе за су зби -
ја ње при вред ног кри ми на ла и ко руп -
ци је. У скло пу ових ак ци ја на те ри -
то ри ји За је ча ра, Ја го ди не, Пан че ва,
По жа рев ца, Сме де ре ва, Су бо ти це,
Ужи ца и Чач ка ухап ше но је 19 осо ба
због по сто ја ња осно ва сум ње да су у
пе ри о ду од 2012. го ди не до да нас из -
вр ши ле ви ше кри вич них де ла. Про -
тив још 75 осо ба ши ром Ср би је под -
не те су кри вич не при ја ве у ре дов ном
по ступ ку.

Сви они се сум њи че да су бу џе ту
Ре пу бли ке Ср би је, јав ним пред у зе ћи -
ма и дру гим при вред ним су бјек ти ма
и фи зич ким ли ци ма на не ли ште ту од
око 1.100.000 евра. Кри вич на де ла
ко ја им се ста вља ју на те рет су, из ме -
ђу оста лог, зло у по тре ба слу жбе ног по -
ло жа ја, зло у по тре ба по ло жа ја од го -
вор ног ли ца, пре ва ра, по ре ска ута ја,
фал си фи ко ва ње и зло у по тре ба плат -
них кар ти ца, зло у по тре ба у ве зи с јав -
ном на бав ком, фал си фи ко ва ње нов -
ца, не до зво ље на тр го ви на, пре ва ре у
слу жби…

Ме ђу ухап ше ни ма су по ре ски слу -
жбе ник По ре ске упра ве, од се ка у Ка -
њи жи, овла шће но ли це за вр ше ње
струч ног над зо ра Гра да За је ча ра, од -
го вор но ли це АД „Пут” За је чар, за по -
сле ни у Слу жби за прав не, еко ном -
ско-фи нан сиј ске и тех нич ке по сло ве
бол ни це у Гор њем Ми ла нов цу и ви -
ше од го вор них ли ца у не ко ли ко при -
вред них дру шта ва у Ср би ји.

Та ко ђе, у скло пу бор бе про тив си ве
еко но ми је, при пад ни ци Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва про на шли
су и од у зе ли око 5.000 па кли ца ци га -
ре та без ак ци зних мар ки ца, на ме ње -
них не ле гал ној тр го ви ни, и 9.000 ли -
та ра ди зел-го ри ва.

М. Глигорић

ђи ва ње, од ла га ње и скла ди ште ње опа -
сних ма те ри ја.

Њих дво ји ца се сум њи че да су од
4. ју ла 2017. до 14. ју на 2018. го ди -
не у про из вод ном про сто ру пред у зе -
ћа „Про мист” д. о. о. Но ви Сад у
Пан че ву, ко је ни је ре ги стро ва но за
ла ге ро ва ње ђу бри ва, без ре ше ња за
пу шта ње у рад тзв. се ве со по стро је -
ња омо гу ћи ли скла ди ште ње опа сне
ма те ри је (ве штач ког ђу бри ва) у ко -
ли чи ни од 11,377 то на на отво ре -
ном про сто ру, што ни је у скла ду са
за кон ским про пи си ма.

Пан че вач ка по ли ци ја је, та ко ђе по
на ло гу Основ ног јав ног ту жи ла штва
у на шем гра ду, ухап си ла и Л. В. (1978)
и С. Н. (1980), због по сто ја ња осно ва
сум ње да су из вр ши ли кри вич но де ло
пре ва ра.

Њих дво је су, ка ко се сум ња, у
апри лу ове го ди не у јед ном ча со -
пи су об ја ви ли оглас „Бож ји ду -
жник отац Три фун”, у ко јем су ну -
ди ли от кла ња ње не га тив не енер -
ги је, спа ја ње ра ста вље них и вра -
ћа ње ми ра у до мо ве. На тај на чин
до ве ли су у за блу ду јед ну осо бу,
ко ја им је за на ве де не услу ге ис -
пла ти ла 265.600 ди на ра. Осум њи -
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У та да шњем „Пан чев цу” об ја вље но
је и пи смо у ко ме је из ме ђу оста лог
ука за но на ва жност град ских ва тро -

га са ца. Из ме ђу оста лог, пи са ло је да
они за слу жу ју мак си мал но по што ва -
ње, па жњу и по моћ, јер по сто је због
до бро би ти свих Пан че ва ца.

М. Глигорић

га ни за то ри су за тра жи ли од вој ног за -
по вед ни ка Пан че ва да до зво ли град -
ском вој нич ком ор ке стру да сви ра на
све ча но сти. Ме ђу тим, по ста вио им је
је дан услов за то. Ре као је да ће ор ке -
стар мо ћи да на сту пи са мо ако се ор га -
ни за то ри све ча но сти оба ве жу да на том
до га ђа ју не ће би ти ни ка квих го во ра.
Они су му од го во ри ли да та ко не што

не мо гу да му га ран ту ју, па је усле дио
ње гов од го вор ко ји је био не га ти ван.

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Стигло свеже и хрскаво.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ем па ти ја + хе рој ство
јед на ко људ скост

Енер ги ја пре жи вља ва ња. Та ко је беч ка пси хо ло шки ња Бри ги та Лу -

гер Шу стер на зва ла моћ пре ва зи ла же ња стра ха од во де у си ту а ци ји

у ко јој се на шло два на ест де ча ка, фуд ба ле ра, у пе ћи ни у Тај лан ду. И

њи хов тре нер, њи хов хе рој. Тре ба ло је мо ти ви са ти де цу да се дам на -

ест да на у мра ку оста ну при себ на.

Чи та ва пла не та се удру жи ла у ми си ји да их спа се, што је за ди -

вље ње. Дир љи ва је при ча ко ја је, ко нач но, спо ји ла свет ске цен тре

ди стри бу ци је ин фор ма ци ја. Ро ни о ци са свих кра је ва Зе мље, љу ди,

њих пре ко хи ља ду, уче ство ва ли су у опе ра ци ји спа са ва ња. Људ скост,

чи ја је „прет ход ни ца” ем па ти ја.

Фуд ба ле ри, од 11 до 16 го ди на, у сва ком сми слу сна жни мом ци,

би ли су стра шно глад ни по из ла ску из пе ћи не, па су тра жи ли хлеб

са чо ко лад ним пре ли вом, што и ни је баш свар љи ва хра на. Ипак,

иза шло им се у су срет. Де ца.

– Та де ца би мо гла по ста ти осе тљи ви ја и дру штве ни ја, мо гла би

ја сни је пре по зна ти ле по ту жи во та – ка жу у оп ти ми стич ном то ну

струч ња ци.

А оп ти ми зам тре ба да об у зме осо бу, да на ђе пут до ње да би у она

у ње му у пот пу но сти ужи ва ла – до пи су је пот пи сник овог тек ста.

* * *
„Хе ро ин и ек ста зи нај че шће уби ја ју за ви сни ке у Ср би ји”; „За не де љу

да на тро је мла дих из гу би ло жи вот због дро ге”; „Пет пу та ја чи ек ста -

зи сти гао из Ки не”...

Ди жу се дла ке на ко жи по во дом ве сти ко је прет ход них да на пре -

пла вљу ју до ма ће ме ди је о уче ста ло сти „ове ра ва ња” те шким дро га ма

и „ек ста зи ви ра њу” са смрт ним по сле ди ца ма на спла во ви ма, кућ ним

жур ка ма и у ди ско те ка ма. Пре ви ше је и ка да се је дан мла ди жи вот

та ко тра гич но окон ча, а ка мо ли ка да се ра ди о мно жи ни.

Да ли је у пи та њу апа ти ја ко ја се „ле чи” те шким дро га ма или но -

ви тренд, шта год би ло – не ва ља. Др жа ва је кре ну ла у ак ци ју и не ка

је, јер ни кад ни је ка сно за пре вен ти ву, чи ји основ ни об лик је сте и

мо ра да бу де обра зо ва ње, ин фор ми са ње де це о по сле ди ца ма кон зу -

ми ра ња нар ко ти ка. Јед на од ва жни јих чи ње ни ца у чи та вом се ту кру -

ци јал них ин фор ма ци ја је сте да је, ка ко ка жу струч ња ци, код зло у -

по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци ва жна ин ди ви ду ал на

(пре)осе тљи вост, тј. да иста до за уме да да је са свим раз ли чи те ефек -

те код по је ди на ца. Бо нус трек: ек ста зи „пр жи” мо зак, хе ро ин „је де”

ср це!

А пре вен ти ва мо же да има и по јав ни об лик чи та ња књи га. По из -

бо ру.

* * *
Још не што „ис ка че” из нор мал них окви ра у по след ње вре ме: фуд -

бал. Свет је пот пу но по лу део – ма ло ко не „тр чи” за лоп том, не „су -

ди”, не са ста вља ре пре зен та ци је... Или, ба рем, не пи је не ку од сор ти

пи ва ко је се оно ли ко ре кла ми ра ју. А, ве ро ва ли или не, и с фуд ба лом

је у те сној ве зи – књи га!

За то се по тру ди ла јед на до ма ћа из да вач ка ку ћа: осми слио тим

љу ди шта би мо гло да се по ну ди ка да се о ли те ра ту ри ра ди из сва ке

од зе ма ља уче сни ца Свет ског пр вен ства, па пу стио еди ци ју. На спи -

ску су Са ра ма го, Ди ма, Љо са, Ан дер сен, Ко е љо, Пра чет, Ана Ма ри ја

Шуа, Ха на Кент, Гонг Ђи јонг, Ми лош... И Ве дра на Ру дан!

Ка ква ре пре зен та ци ја!

P. S.

С ким ће у фи на лу „игра ти” Фран цуз Ди ма, да ли са Ен гле зом Пра -

че том или с Хр ва ти цом Ру дан, ни смо мо гли да, због тер ми на штам -

пе, зна мо у тре нут ку пи са ња овог тек ста. Ка ко год би ло – до бар „ду -

ел” је за га ран то ван. Или, се лек то ри, би рај те са ми, књи жев ност је

бес ко нач но до бра за ком би но ва ње јер не ма гра ни це.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

У пр вом бро ју че твр те го ди не од по чет -
ка из ла же ња „Пан чев ца”, да ле ке 1872,
у увод ни ку је мо гло да се про чи та ка ко
су Ср би ја и Цр на Го ра две срп ске зе мље
ко је мо ра ју не са мо да са чу ва ју сво ју не -
за ви сност и сло бо ду не го и да осло бо де
и ује ди не и оста ле срп ске зе мље.

„Без сло бо де и је дин ства це лог срп -
ског на ро да сла би су из гле ди за бу -
дућ ност у Ср би ји и Цр ној Го ри. Тек у
оп штој ве за ној сна зи це лог срп ског
на ро да мо гу сви ње го ви де ло ви има -
ти ве ка и жи во та”, пи са ло је из ме ђу
оста лог у том тек сту. Ко је мо гао прет -
по ста ви ти да ће мно го го ди на ка сни -
је Цр на Го ра про гла си ти не за ви сност
и да ће се одво ји ти од Ср би је?

Јед на од те ма ко ји ма се та да ба вио
„Пан че вац” би ла је про во ка ци ја бу -

дим пе штан ског ли ста „Лојд” на ра чун
ста нов ни ка та да шње Вој во ди не. Они
су, ка ко је сма трао тај лист, за о ста ли
и при ми тив ни, а та да шњу мо нар хи ју
угро жа ва аги та ци ја њи хо вих во ђа по
ва ро ши ма про тив ње.

Та да шњи „Пан че вац” је на ту увре -
ду од го во рио ко мен та ром у ко ме је

ис так ну то да је и у Ма ђар ској мно го
то га да ле ко од иде ал ног, као и да је
не ко рект но што је „Лој ду” нај ви ше за -
сме та ло Пан че во због сло бо до љу бља

О ВА ЖНО СТИ ЈЕ ДИН СТВА СР БИ ЈЕ
И ЦР НЕ ГО РЕ

и пре о вла ђу ју ћег рас по ло же ња у на -
шем гра ду ко је ни је би ло бла го на кло -
но пре ма Ау стро у гар ској мо нар хи ји.

И та да, као и да нас, вре ме на су би -
ла те шка за но ви нар ство и за но ви на -
ре. У тре ћем бро ју те 1872. го ди не
„Пан че вац” је по но во у вр ху пр ве
стра не об ја вио да је од лу че но да се
по ве ћа прет пла та и апе ло вао на све
на спи ску прет плат ни ка да из ми ре на
вре ме ту оба ве зу. Ти ме ће, ка ко је би -
ло од штам па но у упо зо ре њу ли ста, до -
при не ти да „Пан че вац” бу де још бо -
љи и по др жа ће уре ђи вач ку по ли ти ку
тог ли ста и ње го вог уред ни ка.

Јед на од те ма ко ји ма се ба вио та да -
шњи „Пан че вац” би ла је же ља та да -
шњих пан че вач ких за на тли ја да ор га -
ни зу ју за ба ву за све гра ђа не. Да би тај
до га ђај про те као ле по за по се ти о це, ор -



Нај бо љи срп ски 
ау то мо би ли ста на 
са мо бод од по врат ка
на врх у ге не рал ном
пла сма ну 

На ре ду је Хо лан ди ја

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић оства рио
је тре ћу по бе ду ове се зо не у
Европ ском TCR шам пи о на ту.
Во зач „НИС –Пе трол” ти ма је у
свом ау то мо би лу „хјун даи” три -
јум фо вао на ста зи „Хун га ро -
ринг” у Ма ђар ској, па је до шао
на са мо је дан бод за о стат ка до
по врат ка на пр во ме сто у ге не -
рал ном пла сма ну.

По сле из у зет ног на сту па на
тре нин зи ма Бор ко вић је у ки -
шним и ха о тич ним ква ли фи -
ка ци ја ма за у зео че твр то ме сто
и та ко на свој сал до до дао још
два бо да. Ипак, сма ње на сна га
мо то ра на 97,5 од сто и ви ши
ау то мо бил оста ви ли су тра га,
па је во де ћи у ге не рал ном пла -
сма ну, Шпа нац Ми кел Аско -
на, за у зео пр во ме сто и осво -
јио још пет бо до ва.

По сле ки ше у ква ли фи ка ци -
ја ма би ло је ја сно да ће Бор ко -
вић са мо уз стр пљи ву во жњу
мо ћи да ра чу на на ви сок пла -
сман. И за и ста, пан че вач ки ас

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

ДУ ЦИН ТРИ ЈУМФ У МА ЂАР СКОЈ

До бра вест за Бор ко ви ће ве
на ви ја че је та што во де ћи у ге -
не рал ном пла сма ну Ми кел
Аско на ни је уве ћао бо дов ни сал -
до, па је по сле че ти ри ви кен да
Бор ко вић са 111 бо до ва дру ги
у шам пи о на ту, с бо дом ма ње
од пр во пла си ра ног Шпан ца.

– Имао сам тај ин ци дент с
Фај лсом, за ко ји сам и ја крив.
Сре ћа у не сре ћи је што ни Аско -
на ни је осво јио бо до ве, али се
Нађ при бли жио, па ћу до кра ја
се зо не мо ра ти да во зим вр ло
так тич но. План ми је био да
за вр шим тр ку, али ово је ау то -
мо би ли зам и ова кве ства ри се
де ша ва ју. То су тр ке, био сам
бр жи, Фајлс ми је сме тао, осе -
тио сам да мо гу да га пре стиг -
нем, али је он био из у зет но де -
фан зи ван. Сад се спре ма мо за
на ред ни ви кенд, у ко ме ће
„хјун даи” опет до би ти ви ше ки -
ло гра ма и не ће нам би ти ни -
ма ло ла ко. Без об зи ра на све,
за хва лан сам на огром ној по -
др шци срп ских на ви ја ча у Ма -
ђар ској – до дао је наш ас.

На ред ни, пе ти ви кенд Европ -
ског TCR шам пи о на та на про -
гра му је 18. и 19. ав гу ста у хо -
ланд ском Асе ну, а по том Ду ци
пред сто је тр кач ки ви кенд у
Мон ци и фи ниш се зо не у Бар -
се ло ни. А. Жив ко вић

Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

су Фајлс и Та ши још су ми ра ли
ути ске бор бе са Аско ном, Ду ца
је с не ко ли ко спек та ку лар них
ма не ва ра из ве де них у са мо две
кри ви не из био на че ло. Иа ко
ни је би ло ни ма ло ла ко са чу ва ти
ли дер ску по зи ци ју, Ду ца је у ма -
ни ру ис ку сних асо ва то ус пео и

ста за су ши, био сам уве рен да
мо гу да се про би јам по ла ко.
Пре сре ћан сам, ау то мо бил је
био са вр шен. Ср би ји сам до -
нео тре ћи три јумф ове се зо не.
Хва ла ти му, спон зо ри ма, на -
ви ја чи ма и по себ но хва ла мом
Пан че ву – ре као је Бор ко вић
по сле по бе де у су бот њој тр ци.

На кон ве ли ког три јум фа у
кон ку рен ци ји 24 во за ча Бор -
ко вић је због ин вер зив ног по -
рет ка пр ве де се то ри це из ква -
ли фи ка ци ја у дру гом над ме та -
њу стар то вао са сед ме по зи ци -
је. На са мом по чет ку је на пре -
до вао за јед но ме сто, али га је
већ у увод ним кри ви на ма са
ста зе из гу рао Џош Фајлс.

Ду ца је за хва љу ју ћи мај стор -
ском ма не ври са њу остао на ста -
зи и за по чео при ти сак на пе -
то пла си ра ног Бри тан ца. Фајлс
је од би јао на па де пан че вач ког
аса, али је би ло пи та ње тре -
нут ка ка да ће га пре сти ћи. Ме -
ђу тим, бри тан ски во зач је, на
Бор ко ви ће во за пре па шће ње,
нео че ки ва но пре ра но за ко чио
при ли ком ула ска у кри ви ну...
По сле ди ца ова квог по те за би -
ла је смр ска ни пред њи део Бор -
ко ви ће вог ау то мо би ла, због че -
га ни је мо гао да упра вља во зи -
лом и убр зо је био при ну ђен да
оде у бокс. Сви на по ри чла но -
ва ње го вог ти ма да га оспо со бе
за на ста вак тр ке би ли су без у -
спе шни.

НО ВИ НЕ У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Уско ро ам бу лант на 
хи рур ги ја

Ре спек та би лан спек тар услу -
га За во да за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”
уско ро тре ба да бу де про ши -
рен чи та вим ни зом но вих пре -
гле да и ин тер вен ци ја.

Ка ко на ја вљу ју у За во ду, пр -
ва у ни зу но ви на би ће уво ђе ње
ам бу лант не хи рур ги је. Та ко ће
се уско ро у овој уста но ви оба -
вља ти лак ше ин тер вен ци је, по -
пут укла ња ња ате ро ма на ли цу
и те лу, кур јег ока, мла де жа,

ура слог нок та, ли по ма и бра -
да ви ца. Ра ди ће се и абла ци ја
нок та, ин ци зи ја ап сце са на те -
лу, аб до ми нал на пунк ци ја и за -
хва ти код про бле ма с пи ло ни -
дал ним си ну сом.

Све ове ин тер вен ци је, као и
до дат не хи рур шке и кон сул та -
тив не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан че во.

Д. К.

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

је ис ко ри стио бо га то ис ку ство
и мир но др жао сво ју че твр ту
по зи ци ју. Ни је ср љао да се
укљу чи у бор бу за пр во ме сто,
ко ју су во ди ли Фајлс, Аско на и
Та ши. По сле не пу них се дам
ми ну та на ста зи Аско на је по -
сле јед ног ду е ла из гу био не ко -
ли ко по зи ци ја, па је Бор ко вић
до спео на тре ће ме сто. И док

оства рио је тре ћу по бе ду у шам -
пи о на ту, за хва љу ју ћи ко јој се и
у Бу дим пе шти ори ла хим на
„Бо же прав де”.

– Би ло је те шко во зи ти по
про мен љи вом вре ме ну. Има ли
смо при лич но ло ше ква ли фи -
ка ци је, али сам ус пео да из ву -
чем до бру че твр ту по зи ци ју.
Ка да сам ви део да се за тр ку



На конференцији Градског од-
бора Српског покрета Двери
одржаној 10. јула чланови ру-
ководства те политичке орга-
низације су новинарима пред-
ставили Алексеја Анисимова,
деветнаестогогодишњег Руса
који је са шест година дошао
из те земље у Србију, а послед-
њих тринаест година живи у
Банатском Новом Селу. Он ни
дан-данас није добио наше др-
жављанство и друга неопход-
на уверења да би могао да из-
вади наша документа и нор-
мално живи и ради у нашој зе-
мљи.

Уместо тога, речено му је да
ће тек када напуни двадесет осам
година, моћи да се запосли и да
административно регулише стал-
ни боравак. До тада ће морати
сваке године да вади привреме-
ну боравишну визу, као да је ту-
риста, и да је годишње плаћа
више од 30.000 динара. Не по-
маже му ни то што је овде, у на-
шој земљи, завршио основну и
средњу школу.

– Не разумем како је могуће
да у Србији азиланти и стране
естрадне звезде лако и врло бр-
зо добијају сва документа, а ја то
не могу. Не знам по којем је то
правном основу, јер су провели
у нашој земљи мање него ја, ни-
су овде ишли у школу, не говоре
српски језик, а држава им изла-
зи у сусрет – изјавио је он.

Алексеј је додао да су о ње-
му и његовом проблему сни-
миле и емитовале прилоге те-
левизије „Прва” и Н1, али да
се ни после тога ништа није
променило.

Милутин Илић, члан Градског
одбора Српског покрета Двери,
нагласио је да Алексеј није члан
те организације, већ да је његов

случај представљен на конферен-
цији за новинаре због тога што су
чланови Двери хтели да му по-
могну да реши свој проблем.

– Било би добро када би се
у већој мери решавали про-
блеми обичних грађана у Ср-
бији, као што је овај Алексе-
јев. Решење је да владајућа ве-
ћина почне да ради у корист
својих грађана, а не да се хва-
ли великим бројем усвојених,
а штетних закона. Власт тре-
ба да се посвети решавању
основних грађанских пробле-
ма и права, погрешних одлу-
ка у образовању, лоших усло-
ва у здравству, тешкоћа гра-
ђана с банкама, животним не-
вољама због Закона о држа-
вљанству итд. – закључио је
Илић.

До дао је да је про це ње но да
би сва ком кул тур ном до га ђа -
ју ко ји би се ту одр жа вао мо -
ра ло да при су ству је нај ма ње
700 по се ти ла ца да би она би -
ла нов ча но одр жи ва. Су шец је
под се тио да су се не ка да у Пан -
че ву сни ма ли и стра ни фил -
мо ви и ис та као да са да шња
град ска власт у Пан че ву из два -
ја ви ше за кул ту ру не го би ло
ко ја прет ход на.

Од бор ник гру пе „За наше
Пан че во” Па вле Ђу кић ре као је
да у Пан че ву има још ули ца у
ко ји ма су под ло ге коц ка и тур -
ска кал др ма уме сто ас фал та.
До дао је да би би ло мно го бо ље
да се ре ши тај про блем не го да
се ула же у филм ски град.

На пад на вла да ју ћу ко а ли -
ци ју на ста вио је Де јан Јо ва но -
вић из од бор нич ке гру пе
„Слободно Пан че во”. Он је ис -
та као да је у Пан че ву мно го
ва жни је да се ре ше ко му нал ни
про бле ми, по пут не до стат ка
деч јих вр ти ћа, не до вр ше не га -
си фи ка ци је и ка на ли за ци је,
ста рог бу вља ка ко ји је ру гло
гра да итд.

– Ви не мо же те да ре ши те је -
дан ко му нал ни про блем као што
је пи ја ца на ста ром бу вља ку, а
при ча те о сни ма њу но вих фил -
мо ва. Као да жи ви мо у раз ли -

Срп ска на пред на
стран ка: на ши 
прет ход ни ци су 
два на ест го ди на 
уни шта ва ли Пан че во

Де мо крат ска стран ка:
ни је тач но, ни је би ло
ни ка квог уни шта ва ња

Ко је ви ше учи нио за Пан че -
во? Да ли прет ход на град ска
власт, ко ју је пред во ди ла Де -
мо крат ска стран ка, или са да -
шња, на чи јем че лу су на пред -
ња ци? По ле ми ка о овој те ми
из ме ђу од бор ни ка вла да ју ће
стран ке и пред став ни ка опо зи -
ци је обе ле жи ла је сед ни цу град -
ске скуп шти не ко ја је одр жа на
у по не де љак, 9. ју ла.

По вод за су че ља ва ње ста во ва у
ве зи са овим пи та њем би ла је на -
ја ва од бор ни ка Срп ске на пред не
стран ке Мар ка Мла де но ви ћа, ко -
ји је у обра ћа њу од бор ни ци ма ре -
као да по сто ји ве ли ка шан са да у
Пан че ву, у де лу гра да где се на -
ла зе ста ри бу вљак и Хи по дром,
бу де са гра ђен филм ски град.

Он је апе ло вао на од бор ни ке
да по др же ту од лу ку, јер ће се,
ка ко је ре као, за хва љу ју ћи тој ин -
ве сти ци ји отво ри ти но ва рад на
ме ста, а Пан че во, где су не ка да
сни мље ни број ни по зна ти фил -
мо ви, би ће још бо ље по зи ци о ни -
ра но на кул тур ној сце ни Ср би је.

За раз ли ку од од бор ни ка вла -
да ју ће ко а ли ци је, ко ји су бур -
ним апла у зом по здра ви ли ову
на ја ву, од бор ни ци опо зи ци је су
има ли су прот но ми шље ње.

Тре ба ли нам филм ски град?
Они су под се ти ли на га ше ње
Лет ње по зор ни це и по ста ви ли

За мо лио бих мог не ка да шњег са вет ни ка Не бој шу Кр сти ћа да
пре ста не са из но ше њем не и сти на о ње го вој уло зи у мом си -
сте му и да про на ђе дру ги на чин за по ди за ње кре ди би ли те та
сво јих ре чи и сво је це не у Ву чи ће вом си сте му. Он ни ка да
ни је био при су тан ни на јед ном ва жном са стан ку. Ду жан сам
да оба ве стим јав ност о то ме, јер кри во тво ри исти ну о про це -
си ма и до га ђа ји ма пред ста вља ју ћи се да је у њи ма лич но
уче ство вао.

(Бив ши пред сед ник др жа ве Бо рис Та дић у ин тер вјуу за
НИН, 6. јул)

* * *
Не мо гу а да на кон три го ди не од по ку ша ја уби ства Алек сан -
дра Ву чи ћа у Сре бре ни ци не пи там за што ни дан-да нас не
зна мо ни јед но име и за што још увек ни ко на бо сан ској стра -
ни ни је осум њи чен за тај до га ђај. Ка ко је мо гу ће да и по ред
то га што су на пад на ње га за бе ле жи ле ка ме ре број них до ма -
ћих и стра них те ле ви зи ја, ни ко ни је од го ва рао за тај по ку шај
уби ства.

(Ми ни стар од бра не Алек сан дар Ву лин на ко ме мо ра ци ји
срп ским жр тва ма у Бра тун цу, 7. јул)

* * *
Европ ска уни ја је без об зи ра на ње не сла бо сти, ко јих је у
про шло сти би ло и има их и дан-да нас, још увек нај бо ље ме -
сто за жи вот. Ми слим да и гра ђа ни то уви ђа ју, јер имам ути -
сак да по др жа ва ју и раз у ме ју то да од лу ке ко је до но си мо, ма
ко ли ко из гле да ју не по пу лар не, ре зул ти ра ју ко ри сти ма за
њих и по год но сти ма.

(Ја дран ка Јок си мо вић, ми ни стар ка за европ ске 
ин те гра ци је у Вла ди Ср би је, у ин тер вјуу за „Ку рир”, 8. јул) 

* * *
Ср би ја је по де ље на и по овом пи та њу: за ко га ће од стра них
ре пре зен та ци ја на ви ја ти на Свет ском пр вен ству у фуд ба лу.
Бу ди те убе ђе ни у то да ће гра ђан ска Ср би ја на ви ја ти за Хр -
ват ску. С дру ге стра не, бу ди мо објек тив ни, по сто ји у Ср би ји
и дру га стра на – кле ро фа ши стич ка и шо ви ни стич ка Ср би ја.
Она по ме ри свог ума са ња да ће фуд бал ска Ру си ја пре га зи ти
но го мет ну Хр ват ску. То се, на рав но, не ће до го ди ти, јер Хр -
ват ска има бо љи тим.

(Бив ши спорт ски ко мен та тор Ми лој ко Пан тић у из ја ви за
Хр ват ску те ле ви зи ју, 7. јул)

* * *
Про тив Ђу ре Ђу ро ви ћа, ди рек то ра Бе о град ске по слов не шко -
ле, ко ји се про чуо по то ме што је сам се би од ре дио пла ту од
1.330.000 ди на ра ме сеч но, Ви ше јав но ту жи ла штво је по кре -
ну ло кри вич ни по сту пак. Про тив ње га је под не то ви ше кри -
вич них при ја ва због сум ње да је фал си фи ко вао ди пло ме,
или при мио у шко лу ко јом ру ко во ди нај ма ње че тр де сет пе -
то ро љу ди са фал си фи ко ва ним ди пло ма ма, ме ђу ко ји ма има
спор ти ста, пе ва ча и дру гих естрад них лич но сти.

(„Ку рир”, 8. јул)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПО ЛЕ МИ КА НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКЕ СКУП ШТИ НЕ

СУШЕЦ: ДС СНОСИ КРИВИЦУ ЗА ТЕШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ПОКРЕТА ДВЕРИ

Не решавају се проблеми обичних људи

пи та ње да ли је Пан че ву по -
треб но не што као што је филм -
ски град. Оп ту жи ли су Срп ску
на пред ну стран ку да во ди хи -
сте рич ну по ли ти ку, што је био
по вод да ре а гу ју Ти гран Киш,
пред сед ник град ске скуп шти -
не, и Жељ ко Су шец, пред сед -
ник од бор нич ке гру пе СНС-а.

Ко мен та ри шу ћи за мер ке у
ве зи с Лет њом по зор ни цом,
Су шец је ре као да она већ го -
ди на ма не ра ди, да се на том
ме сту ни шта не де ша ва и да
је фи нан сиј ски не ис пла ти ва.

чи тим др жа ва ма! Да ли ви зна -
те ка ко се те шко жи ви, да ни су
до вољ не ни две пла те за по -
тро шач ку кор пу? – до дао је
Јо ва но вић.

Да ли је у Пан че ву би ло 
уни шта ва ња?
За реч се по но во ја вио Жељ ко
Су шец. Ре као је да је 2012. го -
ди не би ло ви ше од 100 де це на
ли сти че ка ња за упис у вр тић, а
да их је да нас око 50. До дао је
да то зна чи да је Срп ска на пред -
на стран ка ула га ла у отва ра ње
но вих деч јих вр ти ћа. Су шец је
ре као да су Вла да Ср би је и По -
кра јин ска вла да уло жи ле и још
увек ула жу ве ли ки но вац у ре -
но ви ра ње основ них и сред њих
шко ла. До дао је да би та су ма
мо гла да бу де још ве ћа, али да
је „не мо гу ће за две го ди не по -
пра ви ти оно што је прет ход на
власт уни шта ва ла два на ест го -
ди на”. Он је упу тио за мер ку на
ра чун од бор ни ка Де мо крат ске
стран ке и пи тао их што ни су
спре чи ли то уни шта ва ње.

Та осу да је ири ти ра ла од бор -
ни ка Де мо крат ске стран ке Зо -
ра на Јо ва но ви ћа. Он је на вео
да су у вре ме ка да је у Пан че -
ву би ла на вла сти Де мо крат -
ска стран ка, у не ко ли ко основ -
них и сред њих шко ла са гра -

ђе не но ве са ле за фи зич ко, а
да су отво ре на и два но ва деч -
ја вр ти ћа. Јо ва но вић је под се -
тио да је ло кал на власт с Демо -

ДС сно си кри ви цу за из у зет но
те шке по сле ди це про це са при -
ва ти за ци је. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, та да је за тво ре но два на -
ест фа бри ка, а мно го љу ди у
на шем гра ду из гу би ло је по сао.

Под се тио је на то да је наш
град у вре ме док су де мо кра те
би ле на вла сти, не по треб но пла -
тио ре кон струк ци ју Ули це Све -
тог Са ве, јер су то мо ра ле да
учи не по кра јин ске ин сти ту ци -
је. До дао је да је у вре ме вла сти
ДС-а по че ла ре кон струк ци ја За -
во да за јав но здра вље, а да ни -
ка да ни је за вр ше на. Ре као је и
да је тек про шле го ди не, по сле
ду го го ди шњих пра зних при ча
Де мо крат ске стран ке, по че ла
ре кон струк ци ја Ин тер ног оде -
ље ња Оп ште бол ни це.

Су шец је ре као и да су не -
схва тљи ве кри ти ке на ра чун
на ја вље не из град ње филм ског
гра да у Пан че ву. Ис та као је да
наш град са мо тре ба да да зе -
мљи ште за ту ин ве сти ци ју, а
да ће сав но вац из дво ји ти за -
ин те ре со ва ни ин ве сти тор.

На сед ни ци град ске скуп шти -
не иза бра ни су но ви чла но ви
школ ских од бо ра у основ ним и
сред њим шко ла ма, као и вр -
ши о ци ду жно сти ди рек то ра у
АТП-у и Исто риј ском ар хи ву.
Уме сто Ми ли це То до ро вић, ко -
ја ће би ти но ви се кре тар град -

крат ском стран ком на че лу ре -
но ви ра ла ше сна ест ули ца, што
пре ма ње го вим ре чи ма зна чи
да је не и сти на да је ДС не што
уни шта вао у Пан че ву.

По но во му је ре пли ци рао
Жељ ко Су шец. Он је ре као да

ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр -
ста, за но ву пред сед ни цу Са ве -
та за род ну рав но прав ност иза -
бра на је Ива на Ро сић. Од бор -
ни ци су из гла са ли но ви, дру ги
ре ба ланс град ског бу џе та, а усво -
је но и ви ше дру гих од лу ка.
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С об зи ром на то да је јул је дан од
нај то пли јих ме се ци у го ди ни, мно ги
су се ових да на из не на ди ли ве о ма
бур ним про ме на ма вре ме на, ко је су
у од ре ђе ним де ло ви ма на ше зе мље
на пра ви ле ве ли ку ма те ри јал ну ште -
ту. Чи ње ни цу да се кли ма ве о ма про -
ме ни ла, по твр ђу ју и не при ли ке ко је
су се де си ле на под руч ји ма где је у
ово до ба го ди не ве о ма то пло и где
не ма ве ли ких осци ла ци ја у тем пе ра -
ту ри.

Дра стич на про ме на тем пе ра ту ре
не са мо да на ру ша ва ква ли тет жи во -
та у лет њем пе ри о ду већ при лич но
ути че и на здра вље љу ди и њи хо во
сва ко днев но функ ци о ни са ње. Ве ћи -
ни љу ди то сме та, па се че сто жа ле
на про ме не рас по ло же ња, нер во зу и
гу би так кон цен тра ци је. Ме ђу тим, по -
ред тмур них да на и па да ви на, не при -
ја нам ни на гли по раст тем пе ра ту ре.
Струч ња ци ка жу да се осци ла ци је
вре мен ских при ли ка де ша ва ју због
озон ских ру па, ко је су про у зро ко ва ле
бур не кли мат ске про ме не, али је је -
дан од бит них фак то ра ко ји ути чу на
ме те о ро па ти ју и ужур бан на чин жи -
во та. 

Нај ве ћи узроч ник здрав стве них те -
го ба је ипак при ти сак. На и ме, ка да
до ђе до па да ат мос фер ског при ти ска

од но сно по ра ста вла жно сти ва зду ха,
ја вља ју се те го бе као што су ја ке гла -
во бо ље, де пре си ја и не са ни ца. С дру -
ге стра не, до ка за но је да сун ча но вре -
ме по бољ ша ва и по ди же рас по ло же -
ње, па је ди но оста је на да да ће нас
вре ме у на ред ном пе ри о ду по слу жи -
ти и омо гу ћи ти нам да ужи ва мо у
лет њим ак тив но сти ма.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка ко
про ме не вре ме на ути чу на њи хо во
здра вље.

МИ ЊА КНЕ ЖЕ ВИЋ, дипл. ин же њер
по љо при вре де:

– При ја ми про ме на вре ме на, јер
ви ше во лим ка да је ки ша и ка да је
хлад но не го ка да је то пло. Сун це во -
лим ка да сам по ред во де, али ка да
сам у гра ду, не под но сим баш нај бо -
ље. Ви ше во лим ова кву тем пе ра ту ру.

БО РА ЂУ РО ВИЋ, пен зи о нер:
– Сме та ми. Во лим да увек бу де

то пло. Ка да кре ну про ме не, не знаш
шта да об у чеш. Ни су ова ко дра -
стич не про ме не би ле у ју лу ра ни -
јих го ди на.

ЦВЕ ТА ПР ВУЉ, пен зи о нер ка:
– На ме не ја ко ло ше ути чу про ме -

не вре ме на. Сме та ми, а тр пи мо је

здрав стве но ста ње. Ме ња ми се рас -
по ло же ње сва ких два де се так ми ну та,
бо ле ме но ге и ко сти, нер во зна сам.
Нај ви ше во лим ка да је уме ре но то -
пло, око 28-29 сте пе ни.

ДА ЛИ БОР ИЛИ ЈЕВ СКИ, 
фи зи о те ра пе ут:

– Сва ко ме сме та ју на гле про ме не
вре ме на, али ипак ви ше ста ри јим љу -
ди ма. На рав но, има и до ста мла дих
ко ји су ме те о ро па те. Про ме не иза зи -
ва ју не рас по ло же ње, нер во зу и успа -
ва ност.

МИ ЉА НА ПРУ ДЕ УС, се кре та ри ца у
кан це ла ри ји про фе си о нал ног 
управ ни ка:

– Ме ни је ово ка та стро фа. При ти -
сак ми се ме ња, спа ва ми се кон -
стант но и осе ћам умор.

ДУ ШАН ЂУР ЂЕ ВИЋ, 
по љо при вред ни ин спек тор:

– Про ме не вре ме на не ути чу на
ме не не што по себ но. Ма ло се ви ше
зно јим и то је све. Ни сам пре ви ше
пра тио прог но зу, али је ме ни ово уо -
би ча је но. Ми слим да је ово све при -
род но. 

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Д. ИЛИЈЕВСКИЦ. ПРВУЉ М. ПРУДЕУС Д. ЂУРЂЕВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО НА ГЛЕ ПРО МЕ НЕ ВРЕ МЕ НА УТИ ЧУ НА ВА ШЕ ЗДРА ВЉЕ?

Про мен љи во рас по ло же ње и по спа ност

Б. ЂУРОВИЋМ. КНЕЖЕВИЋ

ХРОНИКА

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ У НА РОД НОЈ БА ШТИ

ПРО ГЛА ШЕ НИ НАЈ ЛЕП ША БА ШТА
И БАЛ КОН У ПАН ЧЕ ВУ

по вр ши не. На гра де за оне ко ји су се
нај ви ше ис та кли у овим обла сти ма до -
де ље не су Вла ди Ри сти ћу и Ду ши ци
Де чер мић. 

По ред то га, ЈКП „Зе ле ни ло” је по -
кре ну ло ху ма ни тар ну ак ци ју за при -
ку пља ње нов ца ко ји ће би ти ис ко ри -
шћен за ле че ње Алек се Кне же ви ћа,
је да на е сто го ди шњег бо ле сног де ча ка
из на шег гра да.

Ње го вим ро ди те љи ма је што пре
по треб но 1.000 евра да би се ње го ва
крв по сла ла на ана ли зу у Шпа ни ју и
да би до био лек ко јим би се спре чи ло
да ље од у ми ра ње ње го вих мо жда них
ће ли ја. Да би се обез бе дио но вац, „Зе -
ле ни ло” је то ком два да на по ста вља ло
сан ду ке за уба ци ва ње нов ца на Зе ле -
ној пи ја ци и бу вља ку и том при ли ком
је при ку пље но око 64.000 ди на ра. На -
ши су гра ђа ни ко ји же ле да по мог ну
Алек си мо гу упла ти ти но вац на те ку -
ћи ра чун „Еу ро бан ке” број 250-
1150009771200-67.

М. Глигорић

Циљ ак ци је – ја ча ње 
по зи тив ног од но са пре ма
уре ђе њу жи вот не
сре ди не

– Мно ги љу ди про во де сло бод но вре -
ме уз те ле ви зор, уну тар че ти ри зи да.
Ја ни сам та кав. Обо жа вам зе ле ни ло
и при ро ду и ка да се вра тим ку ћи,
ужи вам у ба шти – ка же наш су гра ђа -
нин Го ран Стан кић.

Ње го ва ба шта, ко ја је ве ли ка око
700 ме та ра ква драт них, про гла ше на
је за нај леп шу у Пан че ву у тра ди ци о -
нал ној ак ци ји ЈКП-а „Зе ле ни ло” под
на зи вом „Би ра мо нај леп шу ба шту и
бал кон”. Го ра ну Стан ки ћу и на шој
су гра ђан ки Ви шњи Ве лич ко вић при -
зна ња су уру че на на це ре мо ни ји одр -
жа ној у На род ној ба шти 7. ју ла, уз
при јат ну му зи ку ко ју је из во дио бенд
на шег су гра ђа ни на Вла де Ри сти ћа и
по слу же ње ко је су обез бе ди ли за по -
сле ни у „Зе ле ни лу”.

За ни мљи во је да се Ви шња Ве лич -
ко вић че ти ри пу та при ја вљи ва ла на
так ми че ње за нај леп ши бал кон и да
је три пу та по бе ди ла. Пре ма ње ним
ре чи ма, ва жна је са мо до бра во ља,
„јер се сва ки про стор у ко ме бо ра ви те
мо же ле по пре у ре ди ти уко ли ко по -
сто ји же ља за тим”.

Ка ко је ис так ну то на све ча но сти,
циљ ове ак ци је, ко ју „Зе ле ни ло” спро -
во ди већ не ко ли ко го ди на, је сте раз -
ви ја ње по зи тив ног од но са пре ма зе ле -

ни лу и цве ћу и мо ти ви са ње на ших су -
гра ђа на да уре ђу ју и уна пре ђу ју не по -
сред но окру же ње.

По бед ни ци ак ци је, као и осва ја чи
дру гог и тре ћег ме ста као на гра де су
до би ли ва у че ре „Зе ле ни ла” на из но се
од не ко ли ко хи ља да ди на ра за ко је
ће мо ћи да ку пе сад ни ма те ри јал у
ра сад ни ку.

Да би ова ак ци ја још ви ше до би ла
на ма сов но сти, уве де не су и но ве ка -
те го ри је, као што су уре ђе ње за јед нич -
ког про сто ра и уре ђе ње јав не зе ле не

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ФОН ДА ПИО

Пре у зми те пен зи о нер ску
кар ти цу

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин -
ва лид ско оси гу ра ње оба ве шта ва пен -
зи о не ре из гра да Пан че ва и пан че -
вач ких оп шти на да од че тврт ка, 12.
ју ла, мо гу да пре у зму сво је пен зи о -
нер ске кар ти це у Фи ли ја ли РФ ПИО
Пан че во, на Тр гу му че ни ка 6-а, сва -
ког рад ног да на од 8 до 15 са ти.

Пен зи о не ри с пре би ва ли штем у
Али бу на ру, Ко ва чи ци и Ко ви ну кар -
ти це пре у зи ма ју у ис по ста ва ма Фон -
да у тим оп шти на ма – у Али бу на ру
утор ком и че тврт ком, у Ко ва чи ци по -
не дељ ком и сре дом, а у Ко ви ну утор -
ком и пет ком. Рад но вре ме све три
ис по ста ве је од 8 до 14 са ти.

Да би сте пре у зе ли кар ти цу, по треб -
но је са мо да код се бе има те иден ти -
фи ка ци о ни до ку мент (лич ну кар ту
или па сош). По ро дич ни пен зи о не ри,
ро ди те љи, ста ра те љи и хра ни те љи
при ли ком до ла ска по пен зи о нер ску
кар ти цу тре ба да по не су по след њи
чек од пен зи је од но сно из ве штај ко -
ри сни ка из бан ке.

У Фон ду ПИО на ја вљу ју да ће се, на -
кон из ра де и рас по де ле пен зи о нер ских
кар ти ца за те че ним ко ри сни ци ма пен -
зи ја при сту пи ти из ра ди пен зи о нер ских
кар ти ца за но ве ко ри сни ке, ко ји су укљу -
че ни у ис пла ту по сле 26. фе бру а ра ове
го ди не. Д. К.

Не дав но је за вр шен ше сти Куп Ма -
те ма тич ке гим на зи је, на ко јем је
тим пан че вач ког Ре ги о нал ног цен -
тра за та лен те „Ми хај ло Пу пин”
(Ср би ја 6) оства рио сја јан ре зул тат.
Пан че вач ки ђа ци осво ји ли су осам
ме да ља на том пре сти жном ме ђу -
на род ном так ми че њу. Еки пу из Пан -
че ва чи ни ли су: Алек са Вуч ко вић

(ОШ „Ми ро слав Ми ка Ан тић”; брон -
за из ма те ма ти ке и сре бро из фи зи -
ке), Фи лип Ми тић (ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај”; сре бро из фи зи ке),
Фи лип Ран ко вић (ОШ „Иси до ра Се -
ку лић”; брон за из ма те ма ти ке) и
Ни ко ла Цин цо вић (Ма те ма тич ка
гим на зи ја; сре бро из ма те ма ти ке и
сре бро из фи зи ке). Во ђа ти ма био
је не ка да шњи по ла зник пан че вач -
ког цен тра за та лен те Бран ко Гр -
бић, ко ји је са да сту дент че твр те

го ди не те о риј ске ма те ма ти ке на Ма -
те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду
и мен тор при гру пи за ма те ма ти ку
у Ре ги о нал ном цен тру за та лен те
„Ми хај ло Пу пин”. Вре ди ис та ћи да
је еки пу Ср би ја 3, ко ју су чи ни ли
ђа ци пр вог раз ре да Ма те ма тич ке
гим на зи је, пред ста вљао Алек сан -
дар Цу цић из Пан че ва, ко ји је на

овом ку пу осво јио брон зу из ма те -
ма ти ке и сре бро из фи зи ке.

На так ми че њу у Бе о гра ду уче ство -
ва ло је 27 еки па из 11 др жа ва, а та -
лен то ва ни уче ни ци над ме та ли су се
у три ди сци пли не: ма те ма ти ци, фи -
зи ци и ин фор ма ти ци. Нај у спе шни -
ји ти мо ви су би ли: у обла сти ин фор -
ма ти ке тим Ру му ни ја 4, у обла сти
фи зи ке тим Ру си ја 1, а у обла сти
ма те ма ти ке тим Ср би ја 3.

З. С.

ЗА ВР ШЕН КУП МА ТЕ МА ТИЧ КЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ

Сјај ни ре зул тати
Пан че ва ца

ШТА СЕ ДЕШАВА У АТП-у?

Још један директор поднео
оставку

На основу одлуке Скупштине града
која је усвојена 9. јула, нови вршилац
дужности директора АТП-а је маги-
стар економије Бојан Бојановић из
Београда. Он је на тој функцији на-
следио досадашњег директора Небој-
шу Гајића, који је поднео оставку 6.
јула. Гајић није објаснио разлоге који
су му били повод да донесе такву од-
луку, већ је само рекао да је то учи-
нио из личних разлога.

То није први случај кадровских пре-
вирања на челу градског превозника,
јер је до сада неколико директора и
њихових помоћника поднело оставке.

М. Г.



ЕКВ три бјут бенд „Круг” одр -
жа ће кон церт у ба шти До ма
омла ди не у пе так, 13. ју ла, од
21 сат.

„Круг” је на стао у про ле ће
2006. го ди не, а осно ван је као

фу зи ја чла но ва ори ги нал не по -
ста ве „Ека та ри на Ве ли ка” с гру -
пом љу ди ко ји су ви ше од две
де це ни је на му зич кој сце ни Бе -
о гра да.

„Мо тив нам је да да мо до -
при нос у очу ва њу се ћа ња на
Ми ла на, Бо ја на и Мар ги ту и
да, иа ко све сни њи хо ве пот пу -
не не за мен љи во сти, пру жи мо
мо гућ ност мла дим на ра шта ји -
ма ко ји ни су мо гли ЕКВ да чу -
ју ужи во, да део тог ду ха осе те

на кон цер ту у на шем из во ђе -
њу му зи ке ко ју сви во ли мо. Ми
кон цер те, упот пу ње не и ви део-
ар том, до жи вља ва мо као на шу
при ви ле ги ју да с го сти ма на
би ни, при ја те љи ма и пу бли -
ком по де ли мо на шу фа сци на -
ци ју свим тим ге ни јал ним љу -
ди ма и њи хо вим иде ја ма”, са -
оп шти ли су чла но ви бен да.

Са став чи не Мар ко Ми ли -
во је вић, буб њар с нај ду жим ста -
жем у ЕКВ-у (до шао 1991. и

сви рао на ал бу ми ма „Дум, дум”
и „Не ко нас по сма тра”, као и
на лајв ал бу му „Као у сну”),
Дра ги ша Уско ко вић Ћи ма, ко -
ји је сви рао на ал бу ми ма „Не -
ко нас по сма тра” и „Као у сну”,
као и на ве ли ком бро ју жи вих
свир ки у то вре ме, Не ма ња Да -
шић (во кал и ги та ра), члан бе -
о град ског бен да „Вам пи ри”, и
Де јан То мо вић Том ке (кла ви -
ја ту ре), члан бе о град ских „Вам -
пи ра”.

Раж је, као и пше ни ца, ва -
жно хлеб но жи то, али на
ма њем ге о граф ском под руч -
ју. Зр но ра жи за пра вље ње
бра шна и хле ба нај ви ше ко -
ри сте на ро ди се вер не Евро -
пе, док се у дру гим де ло ви -
ма све та ма ње ко ри сти. Ра -
жа ни хлеб ду го оста је свеж,
бо гат је ви та ми ни ма гру пе
А, Б и Е, а од ли ку је се и
лак шом свар љи во шћу, па се
пре по ру чу је за ди ја бе ти ча -
ре и ре кон ва ле сцен те. Зр но
ра жи пред ста вља си ро ви ну
за до би ја ње скро ба и ал ко -
хо ла, та ко да је у не ким зе -
мља ма скроб до би јен из ра -
жи глав на си ро ви на за про -
из вод њу ја ких ал ко хол них
пи ћа. Кли це ра жи, слич но
као и пше нич не, бо га те су
ви та ми ни ма, уљи ма и ми не -

рал ним со ли ма, па су због
то га ва жна си ро ви на у пре -
храм бе ној и фар ма це ут ској
ин ду стри ји.

У ис хра ни свих вр ста до -
ма ћих жи во ти ња за при пре -
му кон цен тро ва не сточ не
хра не ко ри сте се ме ки ње и
сит на и по ло мље на зр на.
Због вр ло ин тен зив ног про -
лећ ног по ра ста и ве ли ке над -
зем не би о ма се ко ју раз ви ја
раж се че сто се је у сме ша -
ма са сточ ним гра шком, гра -
хо ри цом или уља ном ре пи -
цом за про из вод њу ка ба сте
сточ не хра не. Ра жа на сла -
ма мо же да се ко ри сти као
про стир ка при ли ком при -
пре ме стај ња ка, или као по -
крив ка за кро во ве, и у до -
ма ћој ра ди но сти за из ра ду
су ве ни ра. Ко ри сти се и у
ин ду стри ји за до би ја ње ор -
ган ских ки се ли на, лиг ни на,
це лу ло зе, као си ро ви на за
про из вод њу нај фи ни је хар -
ти је.

Раж је по ре клом из Ста -
рог све та, као и дру га пра ва
жи та. Ни је још по зна то ка -
да је тач но по че ло га је ње
ове биљ ке, али се зна да је
то би ло знат но по сле пше -
ни це и јеч ма. Раж је би ла
по зна та на ро ди ма Ира на,
Ав га ни ста на, Турк ме ни ста -
на, Ара би је и Ма ле Ази је,
али са мо као ко ров ска биљ -
ка. Пр ви ар хе о ло шки по да -
ци о га је њу ра жи по ти чу с
кра ја брон за ног до ба, пре

4.000 го ди на, ка да су је сло -
вен ски на ро ди га ји ли на
под руч ју ис точ не и се ве ро -
и сточ не Евро пе. Пра ро ди -
те љи га је не ра жи до да нас
ни су тач но утвр ђе ни, али се
сма тра да га је на раж по ти -
че од ва ри је те та са мо ни кле
ко ров ске ра жи Secale cerea-
le, вар. Ancestrale. Аре ал рас -
про сти ра ња ве ћи је не го код
оста лих пра вих жи та, та ко
да на ро ди се вер не Евро пе
га је про лећ не фор ме све до
70 сте пе ни се вер не ге о граф -
ске ши ри не, а на ју жној по -
лу лоп ти про из во ди се ско -
ро до крај њих ју жних гра -
ни ца Ју жне Аме ри ке и Ау -
стра ли је.

Код ра жи по сто је ози ме
и про лећ не сор те, али су ви -
ше за сту пље не ози ме. Осим

ко мер ци јал них сор ти, још
увек се у про из вод њи у брд -
ско-пла нин ским под руч ји -
ма мо гу на ћи ло кал не по -
пу ла ци је (ста ре сор те) ра -
жи. Као и оста ла пра ва жи -
та, ова биљ на вр ста има ве -
ли ки агро тех нич ки зна чај.
То је усев гу сте се тве и ве -
ли ке по кров но сти, ко ји са -
зре ва сре ди ном ју на, та ко
да пред ста вља до бар пре ду -
сев за нај ве ћи број њив ских
би ља ка. Има ја че раз ви јен
ко ре нов си стем од ози ме
пше ни це, па бо ље под но си
су шу, а мо же вр ло ла ко да
из др жи мра зе ве и до – 30
сте пе ни Цел зи ју са. Раж ра -
сте из у зет но бр зо у про ле -
ће, ка да фор ми ра ве ли ку
би о ма су, а не ке ста ре сор те
по сти жу ви си ну ста бла и до
два ме тра. Због ве ли ке над -
зем не би о ма се све че шће се
ко ри сти у пло до ре ди ма као
по кров ни усев. Ова по год -
ност је ве о ма зна чај на јер
се тех но ло ги јом по кров них
усе ва мо же ре ши ти про блем
одр жи во сти, ко ји је на стао
при ме ном да на шње ин тен -
зив не по љо при вре де. При -
ме ном ра жи у по кров ним
усе ви ма мо же се по вољ но
ути ца ти на: сма ње ње еро зи -
је зе мљи шта, по ве ћа ње ње -
го ве при род не плод но сти,
за шти ту под зем них во да,
сма ње ње за ко ро вље но сти
њи ва, а ти ме и сма ње ње упо -
тре бе хер би ци да.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЕКОНОМИЈА

Раж

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ ПРАК ТИЧ НЕ НА СТА ВЕ ПО МО ДЕ ЛУ ДУ АЛ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ С ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА
Де сет пред у зе ћа 
об у ча ва ће че тр де сет
пет уче ни ка

У про сто ри ја ма При вред не ко -
мо ре Ср би је – Ре ги о нал не при -
вред не ко мо ре Ју жно ба нат ског
управ ног окру га у сре ду, 11. ју -
ла, пот пи са ни су уго во ри о из -
во ђе њу прак тич не на ста ве по
мо де лу ду ал ног обра зо ва ња ко -
ји ова ин сти ту ци ја ор га ни зу је
у са рад њи с Ма шин ском шко -
лом Пан че во. Уго во ри су пот -
пи са ни с де сет при вред них дру -
шта ва и пред у зет ни ка у скла ду
са ис ка за ним по тре ба ма за од -
ре ђе ним про фи ли ма и за ни -
ма њи ма.

На по чет ку се при сут ни ма
обра тио ди рек тор РПК Ју жно -
ба нат ског управ ног окру га Мар -
ко Ћу ли брк, ко ји је ис та као ва -
жност пла ни ра ња за ни ма ња за
ко ја ће шко ле при пре ма ти сво -
је уче ни ке, а ко ја су тра же на
на тр жи шту ра да. Он је ре као
да ће од сле де ће школ ске го -
ди не на прак су по мо де лу ду -
ал ног обра зо ва ња кре ну ти пет -
на ест бра ва ра-за ва ри ва ча и
три де сет ме ха ни ча ра мо тор -
них во зи ла.

– Оно што је ин те ре сант но,
је сте да се у це лој Ср би ји по -
ка зу је ин те рес за ду ал но обра -
зо ва ње, ак тив но уче ству ју и
при вре да и ло кал на са мо у пра -
ва и ја вља ју се но ви обра зов ни
про фи ли ко ји су нео п ход ни на
тр жи шту. По треб но је и ма ло
стр пље ња, јер је ово не што но -
во. Ви де ли смо да и у обла сти
по љо при вре де по сто ји ин те ре -
со ва ње, а то се од но си се на по -
љо при вред ну шко лу у Вр шцу,
ко ја ће при ме њи ва ти ду ал но
обра зо ва ње. У Пан че ву та ко ђе
по сто ји по тре ба за ру ко ва о цем
по љо при вред них ма ши на и
има мо у Тех нич кој шко ли „23.

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

мај” је дан но ви про фил ко ји је
уве ден ове го ди не, а то је тех -
ни чар за пре ра ду га са и наф те,
ко ји је на стао у до го во ру с ком -
па ни јом НИС – ре као је Ћу ли -
брк.

Он је до дао да, по ред Ко мо -
ре и Ми ни стар ства про све те
од но сно шко ла, у ду ал ном обра -
зо ва њу уче ству је у ве ли кој ме -
ри и ло кал на са мо у пра ва.

– Ова ква јед на ве за из ме ђу
ло кал не са мо у пра ве, шко ла и
при вре де би ла је крај ње нео п -
ход на. Ни ти шко ле мо гу без
при вре де, ни ти при вре да мо же
без шко ла. Ло кал на са мо у пра -
ва је спо на из ме ђу ова два су -
бјек та и по себ но ми је дра го
што је то код нас за жи ве ло и
што смо јед на од пр вих ло кал -
них са мо у пра ва ко ја спро во ди
овај за кон о ду ал ном обра зо ва -
њу. Оно што оче ку јем, је сте да
де ца упи су ју за ни ма ња ко ја су
тр жи шно по треб на, да се за по -
сле у овом гра ду и да оста ну у
овом гра ду, што је ве о ма ва -
жно. Оче ку јем и да на ши при -

вред ни ци успе шно ра де и да
сво ју про из вод њу на ста ве та ко -
ђе у на шем гра ду. Ти ме ће мо
уна пре ди ти јед ни дру ге и за -
јед но ће мо мо ћи мно го то га –
ре кла је чла ни ца Град ског ве ћа
за обра зо ва ње Та тја на Бо жић.

Ве ли ку уло гу у овом про це -
су има и На ци о нал на слу жба
за за по шља ва ње. Ди рек тор пан -
че вач ке фи ли ја ле Ђор ђе Лу кач
ис та као је да школ ски си стем
ду го ни је пра тио по сло дав це и
про блем не за по сле но сти, већ
да су не ка за ни ма ња по ста ла
су фи ци тар на. До ста мла дих је
из ла зи ло из шко ла без прак -
тич ног ис ку ства, па су тек у
фир ма ма учи ли за нат.

– Зах те ви по сло да ва ца на тр -
жи шту углав ном су за сно ва ни
на тра жњи рад не сна ге са ис -
ку ством. Ду ал но обра зо ва ње да -
је мо гућ ност сти ца ња тог ис ку -
ства то ком са мог шко ло ва ња.
Ми слим да ово иде у до бром
прав цу, ми мо ра мо има ти го -
тов про из вод и љу де ко ји има ју
ис ку ства. По сло да вац тра жи об -

у че не љу де, ко ји по ста ју мај -
сто ри и ко ји мо гу да во де по -
сао. Ду ал но обра зо ва ње мо же
по мо ћи да се сма њи не за по -
сле ност и да љу ди жи ве од свог
ра да и на пре ду ју – на гла сио је
Лу кач.

По зи ти ван при мер је Ма -
шин ска шко ла Пан че во, ко ја
већ го ди на ма има до бру са рад -
њу с ло кал ним пред у зе ћи ма.

– При ча око ду ал ног обра зо -
ва ња ду го тра је и ко нач но до -
би ја сво је фи нал не обри се. По -
треб но је да се до ста ра ди на
то ме, али се у на ред ном пе ри -
о ду не ке ства ри мо гу фи на ли -
зи ра ти. Нај ви ше ме ра ду је то
што се број со ци јал них парт -
не ра и за ин те ре со ва них сва ког
да на по ве ћа ва, не са мо с на ше
те ри то ри је већ и из дру гих оп -
шти на из ју жног Ба на та ко је
гра ви ти ра ју ка на шем гра ду.
Бо јим се да ће мо уско ро има -
ти ма ли број уче ни ка ко ји ће
се шко ло ва ти у Ма шин ској
шко ли Пан че во у од но су на по -
тре бе тр жи шта – ре као је ди -
рек тор Не над Дој чи но вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ово -
го ди шњи упис у шко лу био је
од ли чан, јер су сва ме ста по -
пу ње на у пр вом кру гу. Он је
на гла сио да Ма шин ска шко ла
Пан че во та ко ђе има ве о ма до -
бру са рад њу с ком па ни јом НИС.
Опре ми ли су је дан њи хов ка -
би нет, ко ји ће уче ни ци мо ћи
да ко ри сте од 1. сеп тем бра. То
је је дан од еле ме на та ду ал ног
обра зо ва ња ко ји ова шко ла
спро во ди, а дру ги је ре ал но
уче ње на про јек ти ма ко је је
зва нич но при хва ти ло Ми ни -
стар ство про све те и тех но ло -
шког раз во ја.

– Ми смо на не ки на чин пи -
о ни ри на ову те му. Већ иде мо
на пред и на да мо се да ће мо уз
по др шку та ко и на ста ви ти –
ис та као је Дој чи но вић.

Ми ни стар ру дар ства и енер ге -
ти ке у Вла ди Ре пу бли ке Ср би -
је Алек сан дар Ан тић из ја вио
је уто рак, 10. ју ла, да је Вла да
у про те клих не ко ли ко го ди на
уло жи ла ве ли ке на по ре да по -
мог не пред у зе ћи ма из хе миј -
ског ком плек са да ста би ли зу ју
по сло ва ње, ре ше про бле ме
исто риј ских ду го ва ња и обез -
бе де усло ве за про из вод њу ко -
ја не ће ства ра ти до дат не гу -
бит ке – са оп ште но је на зва -
нич ној стра ни ци Вла де Ре пу -
бли ке Ср би је.

Да ље се на во ди да је ми ни -
стар Ан тић у пи са ној из ја ви за
ме ди је ис та као да је то до ве ло
до то га да „Пе тро хе ми ја” зна -
чај но бо ље ра ди и оства ру је до -
бит, да Ме та нол ско-сир ћет ни
ком плекс (МКС) не ства ра гу -
бит ке, до дав ши да су обе ком -
па ни је у про це су при ва ти за ци -
је / про на ла ска стра те шког парт -
не ра. На жа лост, ка ко је на вео,
„Азо та ра” и по ред свих по ку -
ша ја да се по ве ћа ефи ка сност и
сма ње тро шко ви ула зних си ро -

ви на не успе ва да оства ри по -
зи тив не по слов не ре зул та те.

Пре ма ње го вим ре чи ма, то
во ди по ве ћа њу за ду же но сти, нео -
ства ри ва њу Пра вил ни ка о на -
чи ну спро во ђе ња ре ор га ни за ци -
је кроз уна пред при пре мљен
план ре ор га ни за ци је (УП ПР) и
ге не ри са њу но вих гу би та ка до
кра ја ове го ди не.

„По кре та ње сте чај ног по ступ -
ка у овој си ту а ци ји је не са мо
ис пу ње ње оба ве за пре ма Ме ђу -
на род ном мо не тар ном фон ду
(ММФ) већ пре све га од го во ран
од нос пре ма гра ђа ни ма Ср би је,
узи ма ју ћи у об зир то да би смо
из бу џе та би ли у оба ве зи да пла -
ћа мо све ду го ве ко је ’Азо та ра’
ства ра”, ука зао је ми ни стар.

Ан тић је на гла сио да су „пред -
став ни ци Вла де у кон так ту с ру -
ко вод ством ’Азо та ре’ и пред -
став ни ци ма син ди ка та, ка ко би
се у тран зи ци о ном пе ри о ду обез -
бе ди ли ну жни тех но ло шко-еко -
ло шки про це си и со ци јал ни про -
грам за за по сле не. На кон спро -
ве де ног сте чај ног по ступ ка ’Азо -
та ра’ ће, у скла ду са За ко ном,
би ти по ну ђе на на про да ју, што
ће омо гу ћи ти да евен ту ал ни но -
ви вла сни ци по но во ор га ни зу ју
про из вод њу, на ефи ка сни ји на -
чин и без оп те ре ће ња ста рим
ду го ва њи ма”, на вео је он.

Из „Азо та ре” је за наш лист
са оп ште но да су Син ди кат
смен ских и про из вод них рад -
ни ка (пред сед ник Алек сан дар
Бо жић), Са мо стал ни син ди кат
(пред сед ник Гра ди ша Жи ва -
но вић) и Син ди кат „Не за ви -
сност” по сла ли јед но, об је ди -
ње но пи смо пред сед ни ку Алек -
сан дру Ву чи ћу у ко јем мо ле за
хи тан при јем због на ме ре да
се „ХИ П–А зо та ра” по ша ље у
сте чај.

МИ НИ СТАР АН ТИЋ О ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ ПРЕД У ЗЕ ЋУ

По кре та ње сте чај ног по ступ ка у „Азо та ри”

ЗА ПО ЧЕ ТАК ВИ КЕН ДА

Кон церт гру пе „Круг”
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Во ид ни на: Ре пу бли ка 
Се вер на Ма ке до ни ја

За вла ста на две те зе мји
ис то ри ски до го вор, а за
опо зи ци ја пре дав ство 

Ма ке до ни ја и Гр ци ја  на 17 ју ни пот -
пи шаа спо год ба со ко ја е до го во ре -
но но во име на Ма ке до ни ја – Ре пу -
бли ка Се вер на Ма ке до ни ја. Ми ни -
стри те за на дво ре шни ра бо ти  на
две те зе мји, Ни ко ла Ди ми тров и
Ни кос Ко ци јас спо год ба та ја пот пи -
шаа  во ме сто то Пса ра дес, на грч ка -
та стра на на Пре спан ско то езе ро.
Ма ке дон ски от и грч ки от пре ми ер
Зо ран За ев и Алек сис Ци прос, во
име на ве чен мир и љу бов по меѓу
две др жа ви и нив ни те на ро ди, на -
здра ви ја  на ма ке дон ска та стра на на
езе ро то, во Оте ше во.

Прв  пред  по ли ти ча ри те и го сти -
те  збо ру ва ше грч ки от пре ми ер
Алек сис Ци прос.

– Двај ца та сме ту ка да ја из вр ши -
ме на ша та па три от ска долж ност, да
ги из ле чи ме ра ни те и да отво ри ме
пат кон ми рот. Де нес на Бал ка нот
пи шу ва ме но ва пе сна, пе сна на на -
деж за цел овој ре ги он. Дој де вре ме
пак да пе е ме среќна пе сна на Бал ка -
нот ко ја обе ди ну ва, ре че по крај  ос-
та на то то Ци прос.

Ма ке дон ски от пре ми ер на гла си
де ка др жа ва та е гор да што из бра ла
ре ше ние кое обе ди ну ва.

– Гор ди сме на оваа на ша спо год -
ба. Гор ди сме за тоа што се обе ди ну -
ва ме око лу ре ша ва ње то на спо рот
кој не де ле ше и што из брав ме ре ше -

ПОТ ПИ ША НА СПО ГОД БА НА ПРЕ СПАН СКО ТО  ЕЗЕ РО

ДО ГО ВО РЕ НО НО ВО ИМЕ ЗА МА КЕ ДО НИ ЈА

ние што не обе ди ну ва. Со пот пи шу -
ва ње то на ко неч на та спо ред ба за ре -
ша ва ње то на пра ша ње то за име то и
за стр те шко то парт нер ство на на -
ши те две зе мји – по ме рив ме пла ни -
ни, ре че За ев.

Про бле мот за име то со Гр ци ја се
ре ша ва два е сет и се дум го ди ни. Но -
во то име на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја
би тре ба ло да ги отво ри вра ти те за
евро а тлан ски те  ин те гра ции.

– Ми на то то не мо же ме да го ми -
ну ва ме, но мо же ме да вли ја е ме на
ид ни на та, ре че ден пред пот пи шу -
ва ње то на спо год ба та ше фот на ма -

За опо зи ци ја та во две те зе мји,
овој чин е ка пи ту ла ци ја. Ор га ни зи -
ра ни се по веќе про те сти во Гр ци ја и
Ма ке до ни ја. На смет ка на Ци про со -
ва та вла да ба ра на е и не до вер ба во
грч ки от пар ла мент, меѓутоа, до вол -
но мно зин ство се из ја сни ло про тив
пред ло гот на кон зер ва тив на та Но -
ва Де мо кра ти ја на пре ми е рот Ци -
прос да се из гла са не до вер ба, за да
се спре чи пот пи шу ва ње то на спо -
год ба та. Дол го го ди шни от про блем
по меѓу две зе мји за име то на Ма ке -
до ни ја за грч ка та опо зи ци ја  не е за -
тво рен и ре шен, би деј ки го осу ду ва -
ат при зна ва ње то на ма ке дон ски от
ја зик и ма ке дон ски от иден ти тет,
оп фа те ни со до го во рот по меѓу Гр -
ци ја и Ма ке до ни ја.  За нив един -
ствен ре зул тат е што со име то Ре пу -
бли ка Се вер на Ма ке до ни ја, на со се -
ди те им ово змо жу ва ат по ле сно да
вле зат во ЕУ и НА ТО.

За да се во ди де ба та во пар ла мен -
тот, нај го ле ма та опо зи циј ска пар ти -
ја во Ма ке до ни ја ВМРО ДПМНЕ
ба ра об вр зу вач ки ре фе рен дум, а не
кон сул та ти вен, вр зан за пот пи ша -
на та спо год ба.

Ма ке до ни ја веќе до би да та за
пре го во ри, кои ќе от поч нат за го ди -
на де на. До то гаш  со парт не ри те од
Европ ски ко ми сии за ед нич ки тре ба
да се ра бо ти на оства ру ва ње на кри -
те ри у ми те, од но сно на ин пле мен та -
ци ја на си те фа зи од до го во рот со
Гр ци ја и на спро ве ду ва ње на ре фор -
ми, за да се до стиг не стан дард на
Европ ска уни ја. Нај пр вин, спо год -
ба та тре ба да ра ти фи ци ра на ре фе -
рен дум. И уста вот на Ма ке до ни ја
тре ба да би де про ме нет, што се оче -
ку ва на есен.

ке дон ска та ди пло ма ти ја Ни ко ла Ди -
ми тр ов.

За вла ста овој чин е ис то ри ски. И
две те стра ни се со гла сни де ка со до -
го во рот Ре пу бли ка Ма ке до ни ја до -
би ла пот пол но при зна ние за ма ке -
дон ски от иден ти тет, а граѓани те на
Гр ци ја хе ле ни стич ко то на след ство
од ан тич ка та исто ри ја. 

– Има ме ис то ри ско ве ков но ре ше -
ние. Со ре ша ва ње то го јак не ме
иден ти те тот ма ке дон ски, ма ке дон -
ски ја зик, ма ке дон ски на род, Ма ке -
до нец, Ма ке дон ка, за јак на ти ед наш
за се ко гаш, твр ди За ев.



II
Петок, 13 јули 2018

pancevac@pancevac-online.rs

Во пан че вач ки та оп шти на
жи ве ат по го лем број Ма ке -
дон ци. Спо год ба та  за но во то
име на Ма ке до ни ја – Ре пу -
бли ка Се вер на Ма ке до ни ја,
пот пи ша на во вто ра та по ло -
ви на на ју ни, по меѓу Гр ци ја и
Ма ке до ни ја, е ак ту ел на и за
Ма ке дон ци те што жи ве ат во
Ср би ја. Пра шав ме жи тел ка
на Гло гоњ и два и ца Ја бу ча ни,
да ли се за по зна е ни со ис то -
ри ска та од лу ка за про ме на на
име то на Ма ке до ни ја и ка кво
е нив но то ми сле ње за до го во -
рот со Гр ци ја и Ма ке до ни ја.

МА РИ КА МЛА ДЕ НОВ СКИ,
до маќин ка:

–  По по те кло сум од Ку ма -
но во. За по ну де но то ре ше ние
од лу чу ва ат по ли ти ча ри те, но
не и на ро дот. Про ме ни те што
се од не су ва ат за име то, си гур -
на сум  те шко ги при фаќат
мно гу ми на, но мо ра да се нај -
де за ед нич ко ре ше ние за да
на си те им би де по до бро. Со

го ди ни Ма ке дон ци те ле ту ват
во Гр ци ја. Сто пан стве ни ци те
и од ед на та и од дру га та зе мја
со ра бо ту ва ат, исто та ка со го -
ди ни. Спо ред  ме не во обла -
ста на ту ри змот и сто пан -
ство то на ни кој ни што не му
пре чи. А име то на Ма ке до ни -
ја е трн во око од рас паѓање то
на не ко га шна СФРЈ. Би ло ка -

ко би ло, ре ше ние тре ба да се
нај де на ми рен на чин и ис то -
то да би де од ин те рес на две те
др жа ви. За ме не ге о граф ска та
од ред ни ца не ма да има по -
себ но зна че ње. Ма ке до ни ја
во мо е то ср це си оста ну ва
Ма ке до ни ја.

МИ ЛО РАД ВЕ ЛИЧ КО ВИЌ,
сто пан стве ник:

– Жи ве ам во Ја бу ка и ја
де лам суд би на на жи те ли те
на на ша та др жа ва. До ста пен
ми е днев ни от пе чат и по вре -
ме ни те из да ни ја. До вол но
сум ин фор ми ран што се слу -
чу ва око лу до го во рот за но-
вотo име на Ма ке до ни ја. По -
сле тол ку го ди ни, ако та ка се
до го во ри ле две те др жа ви и
ако вла ста ми сли де ка та кво -
то ре ше ние е до бро и за Гр -
ци ја и за Ма ке до ни ја - јас не
мо жам да вли ја ам на та кво
не што. Кон флик ти и не ста -
бил ност на ни кој не им се
по треб ни. Тре ба да оди ме на -

пред и да жи ве е ме ка ко це -
ли от нор ма лен свет. Ре ше ни -
ја на про бле мот мо ра да се
про нај дат, што по ра но тол ку
по до бро. Се ри о зно мо ра да
се раз ми слу ва за пер спек ти -
ва та на мла ди те ге не ра ции.
Да мо жат да ра бо тат и да се
из бо рат за по до бар стан -
дард.

ПЕ ТАР БА ЛА ЧО СКИ, 
ав то пре во зник:

– Пол ни два е сет го ди ни во -
зев жи та ри ци од Ср би ја во
Ма ке до ни ја. Ја  про кр ста рив
це ла Ма ке до ни ја. Ка ко ав то -
пре во зник че сто па ту вав и во
Гр ци ја, се до Тур ска та гра ни ца.
Стек нав го лем број при ја те ли.
За по знав и луѓе до се ле ни од
Гр ци ја во Ма ке до ни ја. Се кој си
го тра си ра сво јот пат. На ро дот
е се ка де ист. Се бо ри за при -
сто ен жи вот. Се кој ком про мис
е по до бар од не ком про мис.
Ма ке дон ци жи ве е ле и за вре -
ме на Пр ва та и Вто ра та свет -
ска вој на во Ко ча ни, При леп,
Ва лан до во, Би то ла... ка ко мо -
же тоа не кој  да го оспо ру ва.
Тоа се ис то ри ски фак ти. Ком -
про мис е нај до бро ре ше ние,
но ни еден на род не за слу жу ва
по ни жу ва ња. За ва кви се ри о -
зни ра бо ти тре ба да по стои до -
го вор и по меѓу са ми те Ма ке -
дон ци,  и по меѓу Гр ци те. Ка ко
што сум за по зна ен, спо год ба та

не ја при фаќа ма ке дон ски от
прет се да тел Ѓорѓе Ива нов.
Опо зи ци ја та во две те др жа ви
не за до вол ство то  од она што
го ну ди вла ста, го ис ка жаа и на
про те сти те. За по стиг на та та
спо год ба ќе од лу чу ва и ма ке -
дон ски от на род на есен ски от
ре фе рен дум.

За не по сред ни 
из бо ри се кое 
мал ци ство, 24 ча са
пред до не су ва ње то
на од лу ка та за 
рас пи шу ва ње на 
из бо ри те тре ба да
има за пи ша но во 
По се бен из би рач ки
спи сок по веќе од 40
од сто при пад ни ци од
тоа мал цин ство

За да ид ни от со став
на На ци о нал ни от 
со вет на Ма ке дон ци те
мо же да се би ра на
не по сред ни из бо ри,
во ПБС тре ба да се
за пи шат уште око лу
ил ја да луѓе, кои 
има ат пра во на глас

За три ме се ци му ис тек ну ва
ман да тот на се га шни от со -
став на На ци о нал ни от со вет
на Ма ке дон ци те во Ре пу бли -
ка Ср би ја, со се ди ште во Пан -
че во, из бран при кра јот на
ок том ври 2014 го ди на. Ова е,
ина ку, трет со став на Со ве -
тот, из бран по пат на елек то -
ри. Од ден на ден се по ак ту ел -
но е пра ша ње то ка ко Ма ке -
дон ци те ќе го из би ра ат ид ни -
от На ци о на лен со вет?

Да пот се ти ме, чле но ви те на
на ци о нал ни те со ве ти се из би -
ра ат спо ред за ко нот, на не по -
сред ни из бо ри или по пат на
елек то ри. Од 20 на ци о нал ни
со ве ти во Ср би ја на прет ход -
ни те из бо ри, во 2014 го ди на,
са мо Ма ке дон ци те, Хр ва ти те
и Цр но гор ци те со ве ти те ги
из би раа со елек то ри. И Хр ва -
ти те и Цр но гор ци те се под го -
тву ва ат за не по сред ни из бо ри. 

На април ска та сед ни ца на
На ци о нал ни от со вет на Ма -
ке дон ци те да де но е зе ле но
све тло за за бр зу ва ње на ак -
тив но сти те за не по сред ни из -
бо ри. Услов е се кое мал цин -
ство, 24 ча са пред до не су ва -
ње то на од лу ка та  за рас пи -
шу ва ње на из бо ри те да има
за пи ша но во По се бен из би -
рач ки спи сок по веќе од 40 од -
сто при пад ни ци на тоа мал -
цин ство, спо ред по да то ци те
од по след ни от по пис од 2011
го ди на. То гаш во Ср би ја 22
755 ли ца се из ја сниа ка ко Ма -
ке дон ци, а 40 од сто од тој број

КА КО МА КЕ ДОН ЦИ ТЕ ЌЕ ГО ИЗ БИ РА АТ ИД НИ ОТ НА ЦИ О НА ЛЕН СО ВЕТ

НО СИ ТЕ ЛИ НА ЛИ СТИ ДЕ СЕТ ТИ НА 
КАН ДИ ДА ТИ

се 9 102 ли ца ко ји би би ле за -
пи ша ни во ПБС.  За да ид ни -
от со став на со ве тот мо же да
се би ра на не по сред ни из бо ри
би тре ба ло да се за пи шат уш-
те око лу 1000 Ма ке дон ци.

По го ле ма ле ги тим ност
Број ка та на луѓето што се на -
шле на спом на ти от спи сок со
го ди ни не е зна чи тел но про -
ме не та, би деј ки на мно гу ми на
кои по два или три ман да ти се
чле но ви на Со ве тот им од го -
ва ра ис по ба ни от елек тор ски
си стем, за тоа што се пла шат
од не по сред ни из бо ри, ка де
што гла са чи те зад па ра ван ќе
да дат свој глас и ќе по др жат
не чи ја про гра ма. Глас на елек -
тор мо же мно гу по ле сно да се
при до бие. Во ид ни на се кој
елек тор ски пот пис тре ба да
би де за ве рен кај но тар.

Од дру га стра на пак, Со ве -
тот е тој кој тре ба да се за ло жи
за не по сред ни из бо ри на кои
из бра ни те чле но ви би има ле
по го ле ма ле ги тим ност и зад
нив мо жат да сто јат гла со ви и
на по веќе од пет ил ја ди луѓе.
За еден елек тор по треб ни се
45 по пи си за по др шка и тоа од
луѓе кои се за пи ша ни во По се -
бен из би рач ки спи сок. 

Со елек тор ски на чин на из -
бор на со ве тот, пра во то на
гла сот на из би ра чот „за вр -
шу ва“ со да ва ње на пот пис на
не кој елек тор. По пот пи сот и
та ква та по др шка би ра чи те
не ма ат увид во тоа, да ли нив -
ни от елек тор ќе би де на ли -

ста и да ли ќе би де член на
Со ве тот.

Веќе се збо ру ва за де се тти -
на кан ди да ти кои са ка ат да
би дат но си те ли на ли сти. При
не по сред ни те из бо ри по тен -
ци јал ни те гла са чи би мо же ле
да вли ја ат и на про гра ма та
ко ја би би ла ре а ли зи ра на во
рам ки те на ак тив но сти те на
Со ве тот. Тоа мо жат да го по -
стиг нат со свои пред ло зи на
тр ка ле зни ма си  и дру ги јав ни
со би ри, кои би ги огра ни зи -
ра ле но си те ли те на ли сти те, а
и во не по сред ни кон так ти со
луѓето кои ну дат кон крет на
про гра ма. Кој што пред ла га,
мо же да се до знае и со со о чу -
ва ње на кан дид ти те кои пре -
тен ди ра ат на врв ни ме ста во
На ци о нал ни от со вет. За оче -
ку ва ње е но си те ли те на ли -
сти те да да дат ве ту ва ња де ка
ќе ра бо тат по до бро и по тран -
спа рент но, од до се га. На ид -
ни те гла са чи е да про це нат
кој што ќе ве ти, и да ли ве те -
но то ќе би де ис пол не то.

Из ми сле на при ка зна за
пре се лу ва ње на 
се ди ште то на Со ве тот
Ак ти ви сти на кои по веќе им
од го ва ра еле тор ски си стем, ве-
ќе трг на ле од вра та до вра та. За
да при до би јат што по веќе луѓе,
кои ќе им да дат глас за пред -
стој ни от со став на Со ве тот,
гла вен адут во ра це им е при -
ка зна та де ка се ди ште то на Со -
ве тот ако по бе дат дру ги но си -

те ли на ли сти, ќе би де пре се ле -
но во Бел град или во друг град
во Ср би ја. При тоа за бро ват де -
ка мно гу ми на се опре де ли ја се -
ди шта та на по веќе здру же ни ја
или асо ци ја ции да би дат во
Вој во ди на, по ра ди фи на си ра -
ње на ак тив но сти те и од по кра -
ин ска та и од ре пу блич ка та ка -
са. Тоа зна чи де ка и по крај тоа
што не кои ду ше бри жни ни ци
за ма ке дон ско то мал цин ство
не би рат сред ства за да ги за др -
жат до бри те по зи ции, нив на та
при ка зна за пре се лу ва ње то на
се ди ште то на Со ве тот од Пан -
че во не пие во да. На со ста но -
кот со ми ни сте рот за ди ја спо ра
Ед монд Аде ми и пред став ни ци
на ма ке дон ско то мал цин ство,
ја сно и гла сно е ре че но де ка се -
ди ште то на На ци о нал ни от со -
вет на ма ке дон ско то мал цин -
ство оста ну ва во Пан че во, а
ма ке дон ски от кул ту рен цен тар
ќе би де во Бел град.

Во пан че ва ки от атар, ка де
што ка ко Ма ке дон ци се из ја -
сну ва ат око лу пет ил ја ди лу-
ѓе, во По себ ни от из би рач ки
спи сок се над три ил ја ди ли -
ца. Со мал труд оваа број ка
би мо же ла да се зго ле ми и
ид ни от со став на Со ве тот да
се би ра со не по сред ни из бо -
ри. Би ра чи те на свој на чин
би мо же ле да вли ја ат во кре -
и ра ње на ак тив но сти кои ма -
ке дон ска та за ед ни ца во Ср -
би ја би мо ра ла да ги ре а ли зи -
ра во ко рист на сво и те со на -
род ни ци. 

Со отва ра ње на ре ги о нал -
ни кан це ла рии во Ср би ја,
за кои ме сеч ни те тро шо ци
за стру ја, гре е ње те ле фо ни
и дру ги смет ки ги по кри ва
На ци о нал ни от со вет на ма -
ке дон ско то мал цин ство во
Ср би ја, со се ди ште во Пан -
че во, за оче ку ва ње бе ше да
се по до брат усло ви те за ра -
бо та во од дел ни ре ги о ни.
Па та ка, Ле ско вец, Пи рот,
Бел град, Вр шац, План ди -
ште, Но ви Сад и се ло то Ка -
ча ре во, до биа на ко ри сте ње
од ре ден про стор.

И по крај тоа што Ја бу ка,
во спо ред ба со бро јот на
жи те ли те, про цен ту ал но
има нај мно гу Ма ке дон ци во
ед но на се ле но ме сто во Ср -
би ја, ја не ма меѓу при ве ли -
ги ра ни те. Што зна чи, Ма ке -
дон ци те се без со о двет ни
про сто рии за ра бо та. Мо -
же би, не кој оправ ду ва ње ќе
ба ра во тоа што по дол го
вре ме се збо ру ва за адап ти -

ра ње на не ко га шна ко тлар -
ни ца на До мот на кул ту ра та
во Ја бу ка, ко ја тре ба да при -
пад не на зду же ни е то
„Илин ден – Ја бу ка“. Тој
про стор е при вле чен са мо
за тоа што се наоѓа цо цен -
та рот на се ло то и од на пред
се знае де ка ќе го ко ри сти
са мо ед но здру же ние.

Слич на е со стој ба та и во
та ка на ре че ни те ре ги о нал ни
кан це ла ри ии во дру ги те ме -
ста. Ги ко ри сти са мо по ед но
здру же ние. Ти пи чен при мер
за тоа е План ди ште, ка де што
по сто јат по веќе здру же ни ја
во кои чле ну ва ат Ма ке дон -
ци. Про сто ри и те се во ра це
на не кол ку ми на План ди -
штан ци. И во Бел град про -
сто ри ја та ја ко ри сти са мо
зру же ни е то „Ма ке до ни ум“. 

Што во овој слу чај зна чи
збо рот ре ги о нал ни и спо ред
кои кри те ри у ми се отво ре -
ни ва кви кан це ла рии? И во
дру ги сег мен ти на де лу ва ње
Ја бу ка одам на не е веќе при -
о ри тет на. Мно гу ак тив но -
сти одам на за мреа. Се до ве -
ду ва во пра ша ње оп сто ју ва -

ње то и на кул тур но – умет -
нич ко то дру штво „Ва сил
Ха џи ма нов“, кое со де це нии
ра бо те ше из вон ред но и на
нај до бар на чин ги прет ста -
ву ва ше Ма ке дон ци те од Ср -
би ја и на двор од гра ни ци те
на на ша ва др жа ва. Не кол ку
ме сеч ни те на сто ју ва ња да се
ак ти ви ра ат игра ор ци и пе а -
чи се уште не да де ре зул тат. 

Ја бу ка се по рет ко ја по се -
ту ва ат пе ач ки и игра ор ни
гру пи од Ма ке до ни ја. Же ни -
те од се ло то кои со го ди на
имаа уло га на вред ни до -
маќин ки и до че ку ваа го сти
со до ма шни спе ци ја ли те ти,
ка ко да се из мо ри ја од ме се -
ње и су ка ње, би дејќи не кои
та ка на ре че ни ли де ри, од нив
са мо та кво не што оче ку ваа.

И про сла ва та на Илин -
ден, ко ја од до се лу ва ње то
на Ма ке дон ци те во Вој во -
ди на 1946  го ди на, со де це -
нии се од бе ле жу ва во Ја бу -
ка, до би по и на ква ко но та -

ци ја. Веќе не кол ку го ди ни
глав ни те ак тив но сти на 2
ав густ се ор га ни зи ра ат во
дру ги гра до ви и се ла. За
вол ја на ви сти на та во скло -
пот на сел ска та сла ва Све ти
Или ја, спорт ски те ак тив но -
сти кон кра јот на ју ли и по -
че то кот на ав густ зе ма ат за -
мав. И тра ди ци о нал на та
ма ни фе ста ци ја „Грав че -
тав че“ се уште е во Ја буч ка,
но по ле ка го гу би сја јот...

Ни што нео бич но ко га се
знае де ка во Из вр шни от од -
бор на КУД „Ва сил Ха џи ма -
нов“ се деа луѓе кои не жи -
ве ат во Ја бу ка. Нив на та не -
за ин те ре си ра ност за успех
и кул ту рен про спе ри тет да -
де не са ка ни ре зул та ти, од
кои Ја бу ча ни се огор че ни.

Кој го пра ви се то ова и од
ко ја при чи на, се знае. Вре ме
е не кој да ка же: по треб ни се
ед на кви усло ви за си те што
са кат да ра бо тат, а пред се
да го по вра тат угле дот на
Ма ке дон ци те во Ја бу ка, ко ја
тре ба да би де она што е Ко -
ва чи ца за сло вач ко то мал -
цин ство во Ср би ја.

БЕ ЛЕ ШКА

Ре ги о нал ни – што тоа
зна чи?

ШТО МИ СЛИ ТЕ ЗА НО ВО ТО ИМЕ НА МА КЕ ДО НИ ЈА

Ком про мис во ди кон еко ном ски на пре док
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Ре ги о нал ни –
шта то зна чи?
» страна IV

Кре и ра ње 
по ет ских це ли на
» страна V

Спорт ски дух увек
пре вла да ва
» страна VI

За ни мљи ва 
ли те ра ту ра и на
ма ке дон ском 
је зи ку
» страна VI

Убу ду ће: Ре пу бли ка 
Се вер на Ма ке до ни ја

За власт две ју зе ма ља
исто риј ски до го вор, а за
опо зи ци ју пре да ја

Ма ке до ни ја и Грч ка су 17. ју на пот -
пи са ле спо ра зум ко јим је до го во ре -
но но во име Ма ке до ни је – Ре пу бли -
ка Се вер на Ма ке до ни ја. Ми ни стри
спољ них по сло ва две ју зе ма ља – Ни -
ко ла Ди ми тров и Ни кос Ко ци јас –
пот пи са ли су спо ра зум у ме сту Пса -
ра дес, на грч кој стра ни Пре спан ског
је зе ра. Ма ке дон ски и грч ки пре ми -
је ри Зо ран За ев и Алек сис Ци прас, у
име веч ног ми ра и љу ба ви из ме ђу
две др жа ве и њи хо вих на ро да, на -
здра ви ли су на ма ке дон ској стра ни
је зе ра, у гра ди ћу Оте ше ву.

Пр ви је пред по ли ти ча ри ма и го -
сти ма го во рио грч ки пре ми јер
Алек сис Ци прас.

– Обо ји ца смо ту да ис пу ни мо на -
шу па три от ску ду жност, да из ле чи мо
ра не и отво ри мо пут ка ми ру. Да нас
на Бал ка ну пи ше мо но ву пе сму, пе -
сму на де за цео овај ре ги он. До шло је
вре ме да опет пе ва мо срећ ну пе сму
Бал ка на ко ја об је ди њу је – ре као је
по ред оста лог Ци прас.

Ма ке дон ски пре ми јер је на гла сио
да је др жа ва по но сна што је иза бра -
ла ре ше ње ко је об је ди њу је.

– По но сни смо на овај наш спо ра -
зум. По но сни смо што смо се ује ди -
ни ли у ве зи с ре ша ва њем спо ра зу ма
ко ји нас је де лио и што смо иза бра ли

ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ НА ПРЕ СПАН СКОМ ЈЕ ЗЕ РУ

ДО ГО ВО РЕ НО НО ВО ИМЕ ЗА МА КЕ ДО НИ ЈУ

ре ше ње ко је ује ди њу је. Пот пи си ва -
њем ко нач не уред бе за ре ша ва ње пи -
та ња име на и за стра те шко парт нер -
ство на ше две зе мље по ме ри ли смо
пла ни не – ре као је За ев.

Про блем име на се с Грч ком ре ша -
ва два де сет се дам го ди на. Но во име
Ре пу бли ке Ма ке до ни је тре ба ло би
да отво ри вра та евро а тлант ским ин -
те гра ци ја ма.

– Про шлост не мо же мо да ме ња -
мо, али мо же мо да ути че мо на бу -
дућ ност – ре као је дан пре пот пи си -

За опо зи ци ју у обе зе мље овај чин
је ка пи ту ла ци ја. Ор га ни зо ва но је
ви ше про те ста у Грч кој и Ма ке до -
ни ји. На ра чун Ци пра со ве вла де
тра же но је из гла са ва ње не по ве ре ња
грч ком пар ла мен ту, ме ђу тим ве ћи -
на се из ја сни ла про тив пред ло га
кон зер ва тив не Но ве де мо кра ти је да
се пре ми је ру Ци пра су из гла са не по -
ве ре ње, да би се спре чи ло пот пи си -
ва ње спо ра зу ма. Ду го го ди шњи про -
блем из ме ђу две зе мље о име ну Ма -
ке до ни ја за грч ку опо зи ци ју ни је за -
тво рен и ре шен, бу ду ћи да осу ђу ју
при зна ва ње ма ке дон ског је зи ка и
ма ке дон ског иден ти те та, што је об -
у хва ће но спо ра зу мом из ме ђу Грч ке
и Ма ке до ни је. За њих је је дин стве -
ни ре зул тат што име ном Ре пу бли ка
Се вер на Ма ке до ни ја су се ди ма омо -
гу ћа ва ју да лак ше уђу у ЕУ и НА ТО.

Да би се во ди ла де ба та у пар ла -
мен ту, нај ве ћа опо зи ци о на пар ти ја
у Ма ке до ни ји ВМРО ДПМНЕ тра -
жи, у ве зи с пот пи са ним спо ра зу -
мом, оба ве зу ју ћи, а не кон сул та тив -
ни ре фе рен дум.

Ма ке до ни ја је већ до би ла да тум
за пре го во ре, ко ји ће от по че ти за
го ди ну да на. До тле с парт не ри ма из
европ ских ко ми си ја за јед нич ки
тре ба да се ра ди на оства ри ва њу
кри те ри ју ма, од но сно им пле мен та -
ци ји свих фа за до го во ра с Грч ком и
на спро во ђе ње ре фор ми, ка ко би се
до сти гао стан дард Европ ске уни је.
Нај пре, спо ра зум тре ба да се ра ти -
фи ку је на ре фе рен ду му. И Устав
Ма ке до ни је тре ба да бу де про ме -
њен, што се оче ку је на је сен.

ва ња спо ра зу ма шеф ма ке дон ске ди -
пло ма ти је Ни ко ла Ди ми тров. За
власт је овај чин исто риј ски. Обе
стра не су са гла сне да је до го во ром
Ре пу бли ка Ма ке до ни ја до би ла пот -
пу но при зна ње ма ке дон ског иден ти -
те та, а гра ђа ни Грч ке хе ле ни стич ко
на сле ђе ан тич ке исто ри је.

– Има мо исто риј ско ве ков но ре ше -
ње. Ре ша ва њем ја ча мо иден ти тет ма -
ке дон ски, ма ке дон ски је зик, ма ке дон -
ски на род, Ма ке до нац, Ма ке дон ка,
оја ча ни јед ном за у век – твр ди За ев.



У пан че вач кој оп шти ни жи -
ви ве ћи број Ма ке до на ца.
Спо ра зум о но вом име ну Ма -
ке до ни је – Ре пу бли ка Се вер -
на Ма ке до ни ја, пот пи сан у
дру гој по ло ви ни ју на из ме ђу
Грч ке и Ма ке до ни је, иза звао
је ин те ре со ва ње и код Ма ке -
до на ца ко ји жи ве у Ср би ји.
Пи та ли смо ста нов ни цу Гло -
го ња и дво ји цу Ја бу ча на да ли
су упо зна ти са исто риј ском
од лу ком о про ме ни име на
Ма ке до ни је и ка кво је њи хо -
во ми шље ње о до го во ру Грч -
ке и Ма ке до ни је.

МА РИ КА МЛА ДЕ НОВ СКИ,
до ма ћи ца:

– По ре клом сам из Ку ма но -
ва. О по ну ђе ном ре ше њу од лу -
чу ју по ли ти ча ри, али не и на -
род. Про ме не ко је се од но се на
име, си гур на сам, мно ги те шко
при хва та ју, али мо ра се на ћи
за јед нич ко ре ше ње да би сви -
ма би ло до бро. Го ди на ма Ма -
ке дон ци ле ту ју у Грч кој. При -

вред ни ци и јед не и дру ге зе -
мље са ра ђу ју, исто та ко, го ди -
на ма. По ме ни, у обла сти ту ри -
зма и при вре де ни ко ни ко ме
не сме та. А име Ма ке до ни је је
трн у оку од рас па да ња не ка да -
шње СФРЈ. Би ло ка ко би ло, ре -
ше ње тре ба да се на ђе на ми ран

на чин и да бу де у ин те ре су обе -
ју др жа ва. За ме не ге о граф ска
од ред ни ца не ће има ти по себ но
зна че ње. Ма ке до ни ја у мом ср -
цу оста је Ма ке до ни ја.

МИ ЛО РАД ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ,
при вред ник:

– Жи вим у Ја бу ци и де лим
суд би ну жи те ља на ше др жа -
ве. До ступ ни су ми днев на
штам па и по вре ме на из да ња.
До вољ но сам ин фор ми сан о
то ме шта се де ша ва у ве зи с
до го во ром о но вом име ну
Ма ке до ни је. По сле то ли ко го -
ди на, ако су се та ко до го во ри -
ле две др жа ве и ако власт ми -
сли да је та кво ре ше ње до бро
и за Грч ку и за Ма ке до ни ју –
ја не мо гу да ути чем на то.
Кон флик ти и не ста бил ност
ни ко ме ни су по треб ни. Тре ба
да иде мо на пред и жи ви мо
као сав нор ма лан свет. Ре ше -
ње про бле ма мо ра да се на ђе;
што пре, то бо ље. Озбиљ но
мо ра да се раз ми шља о пер -

спек ти ви мла дих ге не ра ци ја,
да мо гу да ра де и да се из бо ре
за бо љи стан дард.

ПЕ ТАР БА ЛА ЧО СКИ, 
ау то-пре во зник:

– Пу них два де сет го ди на
сам во зио жи та ри це из Ср -

би је у Ма ке до ни ју. Про кр -
ста рио сам це лу Ма ке до ни -
ју. Као ау то-пре во зник че -
сто сам пу то вао и у Грч ку,
све до тур ске гра ни це. Сте -
као сам ве ли ки број при ја -
те ља. Упо знао сам и љу де
до се ље не из Грч ке у Ма ке до -
ни ју. Сва ко тра си ра свој
пут. На род је сву да исти.
Бо ри се за при сто јан жи вот.
Сва ки ком про мис је бо љи
од не ком про ми са. Ма ке дон -
ци су жи ве ли и за вре ме Пр -
вог и Дру гог свет ског ра та у
Ко ча ни ма, При ле пу, Ва лан -
до ву, Би то љу... Ка ко не ко
мо же то да оспо ри? То су
исто риј ски фак ти. Ком про -
мис је нај бо ље ре ше ње, али
ни је дан на род не за слу жу је
по ни жа ва ња. За ова кве оз-
биљ не ства ри тре ба да по -
сто ји до го вор и ме ђу са мим
Ма ке дон ци ма и ме ђу Гр ци -
ма. Ка ко сам упо знат, спо ра -
зум не при хва та ма ке дон ски
пред сед ник Ђор ђе Ива нов.

Опо зи ци о не стран ке у обе
др жа ве не за до вољ ство
оним што ну ди власт ис ка -
за ле су и на про те сти ма. О
по стиг ну том спо ра зу му ће
од лу чи ва ти и ма ке дон ски
на род на је се њем ре фе рен -
ду му.

Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

За не по сред не из бо ре
сва ке ма њи не 24 
са та пре до но ше ња
од лу ке о рас пи си ва њу
из бо ра по треб но је да
ви ше од 40 од сто
при пад ни ка ма њи не
бу де упи са но 
у би рач ки спи сак

Да би на ред ни са став
На ци о нал ног са ве та
Ма ке до на ца мо гао да
се би ра на 
не по сред ним 
из бо ри ма, у ПБС 
тре ба да се упи ше
још око хи ља ду љу ди
ко ји има ју пра во 
гла са

За три ме се ца ис ти че ман дат
са да шњем са ста ву На ци о нал -
ног са ве та Ма ке до на ца у Ре -
пу бли ци Ср би ји, са се ди штем
у Пан че ву, иза бра ном кра јем
октобра 2014. го ди не. Ово је
тре ћи са став Са ве та, иза бра -
ног пу тем елек то ра. Из да на у
дан све је ак ту ел ни је пи та ње
ка ко ће Ма ке дон ци би ра ти
на ред ни на ци о нал ни са вет.

Да под се ти мо, чла но ви на -
ци о нал них са ве та би ра ју се,
пре ма за ко ну, на не по сред -
ним из бо ри ма или пу тем
елек то ра. Од 20 на ци о нал них
са ве та у Ср би ји на прет ход -
ним из бо ри ма, 2014. го ди не,
са мо Ма ке дон ци, Хр ва ти и
Цр но гор ци су са ве те би ра ли
са елек то ри ма. И Хр ва ти и
Цр но гор ци се при пре ма ју за
не по сред не из бо ре.

На април ској сед ни ци На -
ци о нал ног са ве та да то је зе ле -
но све тло Ма ке дон ци ма за
убр за ва ње ак тив но сти за не -
по сред не из бо ре. Услов је да
сва ка ма њи на, 24 ча са пре до -
но ше ња од лу ке о рас пи си ва -
њу из бо ра да у По се бан би -
рач ки спи сак бу де упи са но
ви ше од 40 по сто при пад ни ка
те ма њи не, пре ма по да ци ма с
по след њег по пи са из 2011. го -
ди не. Та да су се у Ср би ји
22.755 ли ца из ја сни ла као Ма -
ке дон ци, а 40 од сто од тог
бро ја би би ло 9.102 ли ца ко ја
би би ла упи са на у ПБС. Да би
се на ред ни са став Са ве та би -
рао на не по сред ним из бо ри -
ма, тре ба ло би да се упи ше
још око 1.000 Ма ке до на ца.

КА КО ЋЕ МА КЕ ДОН ЦИ БИ РА ТИ СЛЕ ДЕ ЋИ НА ЦИ О НАЛ НИ СА ВЕТ

НО СИ О ЦИ ЛИ СТА ДЕ СЕ ТИ НЕ 
КАН ДИ ДА ТА

Ве ћа ле ги тим ност
Број љу ди ко ји су се на шли на
по ме ну том спи ску то ком го -
ди на ни је зна чај ни је про ме -
њен, бу ду ћи да ве ћи ни ко ји су
по два или три ман да та чла -
но ви Са ве та од го ва ра ис про -
бан елек тор ски си стем, јер се
пла ше нeпосредних из бо ра,
на ко ји ма гла са чи иза па ра ва -
на да ју свој глас и по др жа ва ју
не чи ји про грам. Глас елек то -
ра мо же лак ше да се при до би -
је. Убу ду ће, сва ки елек тор ски
пот пис тре ба ло би да бу де
ове рен код но та ра.

С дру ге стра не, Са вет је тај
ко ји тре ба да се за ло жи за не -
по сред не из бо ре на ко ји ма би
иза бра ни чла но ви има ли ве -
ћу ле ги тим ност и иза њих мо -
гу да сто је гла со ви и ви ше од
пет хи ља да љу ди. За јед ног
елек то ра је по треб но 45 гла -
со ва за по др шку, и то љу ди
ко ји су упи са ни у По се бан би -
рач ки спи сак. Елек тор ским
на чи ном из бо ра са ве та, пра -
во гла са би ра ча „за вр ша ва”
да ва њем пот пи са не ком елек -
то ру. По сле тог пот пи са и та -
кве по др шке би ра чи не ма ју
увид у то да ли ће њи хов елек -
тор би ти на ли сти и да ли ће
би ти члан Са ве та. Већ се при -
ча о де се ти ни кан ди да та ко ји
би же ле ли да бу ду но си о ци

ли стa. При не по сред ним из -
бо ри ма по тен ци јал ни гла са -
чи би мо гли да ути чу и на
про грам ко ји би био ре а ли зо -
ван у окви ру ак тив но сти Са -
ве та. То мо гу да по стиг ну и
сво јим пред ло зи ма на окру -
глим сто ло ви ма и дру гим јав -
ним оку пља њи ма, ко је би ор -
га ни зо ва ли но си о ци ли ста, а
и кроз не по сред не кон так те с
љу ди ма ко ји ну де кон кре тан
про грам. Ко шта пред ла же,
мо же се са зна ти и кроз су о ча -
ва ња с кан ди да ти ма ко ји пре -
тен ду ју на нај ви ша ме ста у
На ци о нал ном са ве ту. Тре ба
оче ки ва ти да ће но си о ци ли -
ста обе ћа ти да ће ра ди ти бо -
ље не го до са да. На бу ду ћим
гла са чи ма је да про це не да ли
ће оно што је обе ћа но би ти и
ис пу ње но.

Из ми шље на при ча о 
пре се ље њу се ди шта Са ве та
Ак ти ви сти ко ји ма ви ше од го -
ва ра елек тор ски си стем већ
су кре ну ли од вра та до вра та.
Да би при до би ли што ве ћи
број љу ди ко ји ће да ти свој
глас на ред ном са ста ву Са ве -
та, глав ни адут у ру ка ма им је
при ча да ће се ди ште Са ве та
ако по бе де дру ги но си о ци ли -
ста, би ти пре се ље но у Бе о -
град или не ки дру ги град у

Ср би ји. При том за бо ра вља ју
да се ве ћи на опре де ли ла да
се ди шта ве ћи не удру же ња
или асо ци ја ци ја бу ду у Вој во -
ди ни, због фи нан си ра ња ак -
тив но сти и из по кра јин ске и
ре пу блич ке ка се. To зна чи и
да по ред то га што не ки ду ше -
бри жни ци за ма ке дон ску ма -
њи ну не би ра ју сред ства да
за др же до бре по зи ци је, њи хо -
ва при ча о пре се ље њу се ди -
шта Са ве та из Пан че ва не пи -
је во ду. На са стан ку ми ни стра
за ди ја спо ру Ед мон да Аде ми -
ја и пред став ни ка ма ке дон ске
ма њи не ја сно и гла сно је ре че -
но да се ди ште На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске на ци о нал -
не ма њи не оста је у Пан че ву, а
да ће ма ке дон ски кул тур ни
цен тар би ти у Бе о гра ду.

У пан че вач ком ата ру, где се
око пет хи ља да љу ди из ја сни -
ло као Ма ке дон ци, у По се бан
би рач ки спи сак је упи са но
ви ше од три хи ља де ли ца. Уз
ма ли труд, тај број би мо гао
да се уве ћа и да се на ред ни са -
став Са ве та би ра на не по -
сред ним из бо ри ма. Би ра чи
би на свој на чин мо гли да
ути чу на кре и ра ње ак тив но -
сти ко је би ма ке дон ска за јед -
ни ца у Ср би ји мо ра ла да ре а -
ли зу је у ко рист сво јих су на -
род ни ка.

Отва ра њем ре ги о нал них
кан це ла ри ја у Ср би ји, чи је
ме сеч не из дат ке за стру ју,
гре ја ње, те ле фон и дру го
по кри ва На ци о нал ни са вет
ма ке дон ске ма њи не у Ср би -
је, са се ди штем у Пан че ву,
за оче ки ва ње је би ло да се
по бољ ша ју усло ви ра да и у
дру гим ре ги о ни ма. Та ко су
Ле ско вац, Пи рот, Бе о град,
Вр шац, План ди ште, Но ви
Сад и Ка ча ре во до би ли на
ко ри шће ње про сто ри је.

И по ред то га што Ја бу ка, у
по ре ђе њу с бро јем жи те ља,
про цен ту ал но има нај ви ше
Ма ке до на ца у јед ном на се -
ље ном ме сту у Ср би ји, не ма
је ме ђу при ви ле го ва ни ма: то
зна чи да су Ма ке дон ци без
аде кват них про сто ри ја за
рад. Мо жда ће не ко тра жи -
ти оправ да ње у то ме што се
ду же вре ме го во ри о адап -
ти ра њу не ка да шње ко тлар -
ни це До ма кул ту ре у Ја бу ци,
ко ја тре ба да при пад не

удру же њу „Илин ден –Ја бу -
ка”. Тај про стор је при вла -
чан са мо за то што се на ла зи
у цен тру се ла и што се уна -
пред зна да ће га ко ри сти ти
са мо јед но удру же ње.

Си ту а ци ја је слич на у та -
ко зва ним ре ги о нал ним
кан це ла ри ја ма и у дру гим
ме сти ма. Ко ри сти их са мо
по јед но удру же ње. Ти пи -
чан при мер за то је План ди -
ште, где по сто ји ви ше удру -
же ња у ко ји ма су чла но ви
Ма ке дон ци. Про сто ри је су
у ру ка ма не ко ли ци не План -
ди шта на ца. И у Бе о гра ду
про сто ри је ко ри сти са мо
удру же ње „Ма ке до ни јум”.

Шта у овој си ту а ци ји зна -
чи реч ре ги о нал ни и пре ма
ко јим кри те ри ју ми ма су
отво ре не ова кве кан це ла -
ри је? Ни у дру гим сег мен -
ти ма де ло ва ња Ја бу ка одав -
но ни је при о ри тет на. Мно -
ге ак тив но сти су одав но за -
мр ле. И оп ста нак Кул тур -
но-умет нич ког дру штва

„Ва сил Ха џи ма нов”, ко је је
де це ни ја ма ра ди ло из ван -
ред но и на нај бо љи на чин
пред ста вља ло Ма ке дон це
из Ср би је и ван гра ни це на -
ше др жа ве, до во ди се у пи -
та ње. Ви ше ме сеч на на сто -
ја ња да се ак ти ви ра ју фол -
кло ра ши и пе ва чи још увек
ни су да ла ре зул та те.

Ја бу ку све ре ђе по се ћу ју
пе вач ке и фол клор не гру пе
из Ма ке до ни је. Же не из се ла
ко је го ди на ма има ју уло гу
вред ног до ма ћи на и до че ку -
ју го сте до ма ћим спе ци ја ли -
те ти ма, као да су се пре мо -
ри ле од ме ше ња и раз вла че -
ња пи та, бу ду ћи да не ки та -
ко зва ни ли де ри од њих са мо
та ко не што и оче ку ју.

И про сла ва Илин де на,
ко ја се од до се ља ва ња Ма -
ке до на ца у Вој во ди ну 1946.
го ди не де це ни ја ма обе ле -
жа ва у Ја бу ци, до би ла је
дру га чи ју ко но та ци ју. Већ
не ко ли ко го ди на се глав не

ак тив но сти 2. ав гу ста ор га -
ни зу ју у дру гим гра до ви ма
и се ли ма. Исти ни за во љу, у
скло пу се о ске сла ве Све ти
Или ја, спорт ске ак тив но сти
кра јем ју ла и по чет ком ав -
гу ста узи ма ју за мах. И тра -
ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја
„Грав че-тав че” још увек је у
Ја бу ци, али по ла ко гу би
сјај...

Ни шта нео бич но, ка да се
зна да су у Из вр шном од бо -
ру КУД-а „Ва сил Ха џи ма -
нов” се де ли љу ди ко ји не
жи ве у Ја бу ци. Њи хо ва не -
за ин те ре со ва ност за успех и
кул тур ни про спе ри тет да ла
је не же ље не ре зул та те, због
че га су Ја бу ча ни огор че ни.

Ко ра ди све ово и с ко јим
раз ло гом, зна се. Вре ме је да
не ко ка же: по треб ни су јед -
на ки усло ви за све ко ји же -
ле да ра де, а пре све га да по -
вра те углед Ма ке до на ца у
Ја бу ци, ко ја тре ба да бу де
оно што је Ко ва чи ца за сло -
вач ку ма њи ну у Ср би ји.

БЕ ЛЕ ШКА

Ре ги о нал ни – шта то
зна чи?

АН КЕ ТА: ШТА МИ СЛИ ТЕ О НО ВОМ ИМЕ НУ МА КЕ ДО НИ ЈЕ?

Ком про мис во ди ка еко ном ском на прет ку 



При ре дио пет 
са мо стал них из ло жби
у Бе о гра ду и Вр шцу

И груп не из ло жбе за
ње га има ју зна чај

Оми ље на тех ни ка –
уље на плат ну

Због скло но сти ка сли кар ству,
мно ги су прог но зи ра ли да ће
Бла го је Ми ло је вић јед ног да -
на по ста ти про фе си о нал ни
сли кар. Овај мла ди Вр шча -
нин, за хва љу ју ћи зна њу сте че -
ном на Ли ков ној ака де ми ји у
Ско пљу, пре да је ли ков но у ос-
нов ним шко ла ма „Вук Ка ра -
џић” и „Јо ван Сте ри ја По по -
вић” у Вр шцу и у шко ли у Ја -
се но ву. Не пре ста но во ди бор -
бу и с бе лим плат ном.

– Ро ђен сам у Охри ду. С по -
ро ди цом сам жи вео и у Де бру,
род ном ме сту мај ке Лил ја не.
Отац Бо шко је вој но ли це и
пут нас је до вео у Вој во ди ну.
У Вр шац смо се до се ли ли ка да
сам имао се дам го ди на. Од у -
век сам же лео да се про фе си о -
нал но ба вим сли кар ством.
Же ља ми се ис пу ни ла по за вр -
шет ку Ли ков не ака де ми је у
Ско пљу, 2010. го ди не. Сту ди -
ра ње у Ма ке до ни ји ми је би ло
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Зо ран Пе нев ски (1967) ро ђен
је и жи ви у Пан че ву. Сту ди рао
је фи зи ку на При род но-
-ма те ма тич ком фа кул те ту у
Бе о гра ду и књи жев ност на
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе -
о гра ду. Об ја вљи вао је при че,
но ви нар ске тек сто ве, при ка зе,
кри ти ке и есе је (о књи жев но -
сти, стри пу, му зи ци, илу стра -
ци ји и др.) у ча со пи си ма Све -
ске, НИН, Вре ме, Ве чер ње но -
во сти, Да нас, Арт 032, Ква -
дарт, Књи жев на реч, Реч, По -
ве ља, Де тињ ство, Ле то пис
Ма ти це срп ске, Ри там итд.
За сту пљен је у књи зи „Све -
тло сти зна че ња – ан то ло ги ја
по е зи је пе сни ка на ци о нал них
ма њи на у Ср би ји и Цр ној Го -
ри” („Ар ка”, 2003). Пре вео је
ви ше од пе де сет књи га (са ен -
гле ског, не мач ког и ма ке дон -
ског је зи ка) и уре дио ви ше од
сто пе де сет из да ња. Ње го ви
ра до ви су пре ве де ни на ен гле -
ски, фран цу ски, хо ланд ски и
ма ке дон ски је зик.

• Ка кви су ва ши про фе си о -
нал ни ан га жма ни?

– Ра дим у нај ве ћој до ма ћој
из да вач кој ку ћи „Ла гу ни” као
уред ник из да ња за де цу. По -
сао је зах те ван и ни је ни ма ло
лак, али сре ћом пру жа до вољ -
но за до вољ ства да се и да ље
ба вим њи ме. По што во лим
књи ге и свим сво јим би ћем
сам упу ћен на њих, ова по зи -
ци ја ми омо гу ћа ва да пра тим
и свет ске и до ма ће трен до ве и
де ли мич но ути чем на њи хо во
пре зен то ва ње у до ма ћем кул -
тур ном про сто ру. О то ме ко -
ли ко то успе шно ра дим, мо -
жда све до чи и по да так да је у
пр вих пет ме се ци ове го ди не
пет раз ли чи тих књи га ко је
сам уре дио до би ло пет раз ли -
чи тих на гра да. Је ди но ми је
кри во што се у на шој кул ту ри
не ви ди сав по тен ци јал ве ли -
ког бро ја из у зет них до ма ћих
илу стра то ра. Ве ру јем да је по -
треб но ма ло во ље и зна ња да
би до шло до екс пло зи је ове
вр сте из да ва штва.

• Ау тор сте ро ма на „По ноћ
у ње ним ру ка ма”, „Лек тор”,
„Тра го ви од су ства”, „Ма ње
ва жни зло чи ни”, „Фла ман ски
ме се чар”, као и ро ма на за де -
цу и омла ди ну „Са ра и за бо -
ра вље ни трг”, „Бу ди мир и

рет ке вр сте”... Шта би сте из -
дво ји ли?

– Мој ак ту ел ни ро ман је
„По ноћ у ње ним ру ка ма” и то
је љу бав но-фи ло зоф ска дра -
ма. На и ме, јед но је жи ве ти с
не ким, а дру го би ти с не ким.
Ду бље од при влач но сти, сек -
са, во ље ња, све га оног што
обич но на зи ва мо љу ба вљу,
по сто ји про стор стра сне ин -
ти ме, по сто ји до мен пре се ка
два ју би ћа. О том не у ни шти -
вом, оп чи ња ва ју ћем де лу са -
жи во та хтео сам да го во рим у
„По но ћи”, јер је то увек кри -
ти чан мо ме нат, мо ме нат кри -
зе, за то што та да пре и спи ту је -
те сво је те ме ље. А иза зо ви
сва ко дне ви це, ма ка ко ба нал -
ни би ли, је су они ко ји пот ко -
па ва ју ис пре пле те ност два ју
би ћа. Оту да овај ро ман зах те -
ва стр пље ње, јер ће вас на тре -
нут ке оча ра ти, по не кад из -
нер ви ра ти, уда ри ти вас или
ома ми ти, од но сно – не ће вас
оста ви ти на ми ру. Ако ни је
по тре сна, књи га не ма сми сла.

• Раз ли чи тим по во ди ма сте у
кон так ту с при ја те љи ма из Ма -
ке до ни је и кул тур ном сце ном.
Шта вас по себ но ис пу ња ва ?

– Тру дим се да одр жа вам
ве зе с Ма ке до ни јом и та мо -
шњом кул тур ном сце ном.

Одав но сам при ја тељ с му зи -
ча ром Го ра ном Трај ко ским,
цр та чем Алек сан дром Со ти -
ров ским и дру гим ау то ри ма.
На срп ски сам пре вео ро ман
Са ше Ди мо ског „Ал ма Ма -
лер”, а уско ро ћу за по че ти и
пре вод ро ма на Би ља не Цр -
вен ков ске „Су пер ве штер ка та,
мач ка та и ше сте вол шеб ни
ко ла чи ња” и уре ди ти пр во
ком плет но из да ње на срп ском
је зи ку по зна тог и на гра ђи ва -
ног ро ма на Вен ка Ан до нов -
ског „Пу пак све та”. Та ко ђе,
мој ро ман за де цу „Са ра и за -
бо ра вље ни трг” не дав но се
по ја вио на ма ке дон ском тр -
жи шту у из да њу „По ли це”
(„Са ра и за бо ра ве ни от пло -
штад”), а сва је при ли ка да ће
још не ки на сло ви има ти исту
суд би ну.

• Шта пре о вла ђу је у ва шим
књи жев ним ин спи ра ци ја ма?

– У свом ра ду во дим се осе -
ћа јем да ства рам по ет ске це ли -
не ко је не тре ба да бу ду у ве зи
са ау то ром. Сва ко де ло је про -
је кат ко ји пред ста вља пу но ћу
за се бе, ко је се ту ма чи из се бе,
јер умет нич ко де ло у се би но си
сво је по сту ла те, од но сно ако
де ло не но си у се би сво је уте -
ме ље ње, он да ни је умет нич ко.
Оту да су мо ји ро ма ни ве о ма

раз ли чи ти по је зи ку, те ма ма и
сти лу, оту да се ба вим ху мо ри -
стич ким стри пом и мор бид -
ним гра фич ким ро ма ни ма,
оту да ро ма ни за де цу и оту да
по се бан при ступ ме ша њу фан -
та сти ке и ствар но сти.

• По зна ти сте и по гра фич -
ким ро ма ни ма, сце на ри ји ма
за стрип-ал бу ме, као при ре -
ђи вач и пре во ди лац...

– Књи жев ност до жи вља -
вам на раз ли чи те на чи не и с
под јед на ким жа ром тра гам за
дру га чи јим књи жев ним из ра -
зи ма. По ме ну ћу „Љу ба зне ле -
ше ве” (пр ви срп ски гра фич ки
ро ман) и „Лек си кон ли ков -
них ле ги ја” (ко а у тор Иви ца
Сте ва но вић). Са за до вољ -
ством уче ству јем и у из ра ди
сце на ри ја за стрип-ал бу ме:
„Фи лип и Ол га – књи шки
мољ ци”  (цр теж Ду шан Па -
влић, на гра да на Са ло ну
стри па у Бе о гра ду 2012. го ди -
не); про ши ре но из да ње „Ол га
и Фи лип – књи шки мољ ци”;
„Кор по ра тив ни пан де мо ни -
јум” (цр теж Алек сан дар Зо -
ло тић, на гра да УЛУ ПУДС-а
за нај бо љи стрип у 2014. го -
ди ни); „L’Anatomie du Ciel”
(цр теж Иви ца Сте ва но вић);
„Des Rivieres sur les Ponts”
(цр теж Го ран Јо сић).

Пред ста вља ње књи ге
„Пе сно по јац” и у
Сом бо ру, Су бо ти ци и
Зре ња ни ну

Дво је зич ки кул тур но-
-умет нич ки про грам:
на срп ском и 
ма ке дон ском је зи ку

За фир Ха џи ма нов, мул ти кул -
ту рал на лич ност, у свет умет -
но сти је ушао упи сом на Фа -
кул тет драм ских умет но сти у

Бе о гра ду. У про те клих не ко -
ли ко де це ни ја озбиљ но се по -
све тио глу ми, му зи ци и књи -
жев но сти. Ка ко ка же, ни ка да
не др жи две лу бе ни це под ми -
шком. Ка да се ба ви му зи ком,
глу ма и књи жев ност су по
стра ни, и обр ну то.

– У жи во ту умет ни ка по -
треб на је кап сре ће. И ве че -
рас, 20. ју на, по сре ћи ло ми се
да пред ста вља мо мо ју књи гу
пред из ван ред ном пу бли ком
из Вр шца и окол них ме ста.
До шао сам по по зи ву Сте ва на
Ср би нов ског, мог дру га из
вој ске. Ја сам оп ти ми ста и
ми слим да љу ди сво ју раз ли -
чи тост мо гу опле ме ни ти не -
чим ле пим, а не сва ђа ма и ло -
шим ства ри ма – ре као је Ха -
џи ма нов.

Дво је зич ка књи га, штам па -
на на ма ке дон ском и срп ском
је зи ку, до не ла му је на гра ду
„Ма ке дон” Ма ке дон ског из -
да вач ког ин фор ма тив ног
цен тра, ко ји је ујед но и из да -
вач де ла „Пе сно по јац”. Ре цен -
зент Ра до мир Ан дрић, пред -
сед ник Удру же ња пи са ца Ср -
би је, на про мо ци ји је оце нио
књи гу као ау то би о граф ску,
али и као раз и гра ну про зу, у
ко јој се пи сац вра ћа де тињ -
ству, за ко је ми сли да је би ло
до бро.

– И по ред то га што је умет -
ност не у кро ти ва, ја не ка ко
све имам под кон тро лом, а то
је нај ва жни је. Це лог жи во та
се тру дим да дам мак си мал но
ка да сам на сце ни и као глу -
мац и као пе вач, ком по зи -
тор... За све што ра дим имам
огром ну од го вор ност – ре као
је ис так ну ти умет ник.

Сјај ним ге стом то је по ка -
зао и на про мо ци ји у Вр шцу,
одр жа ној у згра ди Град ског
му зе ја. За јед но с пу бли ком је
от пе вао по пу лар ну пе сму „Од
љу ба ви се не бе жи”, за ко ју је

не ће ви ше же ле ти да га ја ше”
– ре као је по ред оста лог Сте -
ван Ср би нов ски, пред сед ник
Скуп шти не удру же ња „Вар -
дар Вр шац –Гу ду ри ца” и ду го -
го ди шњи члан На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске ма њи не у
Ср би ји.

Кул тур но-умет нич ки про -
грам по чео је пе смом „Где си
би ло, ја ре мо је?”, у из во ђе њу
со лист ки ње Алек сан дре Ве -
лев ске. Сплет ма ке дон ских и
срп ских пе са ма из ве ли су
чла но ви пе вач ке гру пе „Ис -
ток 10”, ко ји су већ сте кли ве -
ли ку по пу лар ност. Очи глед но
је да „Ис ток 10” све че шће
раз га љу је ср ца по се ти ла ца,
где год да на сту па.

– Про мо ци јом књи ге по пу -
лар ног За фи ра Ха џи ма но ва и
кул тур но-умет нич ким про -
гра мом ујед но смо за по че ли
ово го ди шње „Лет ње да не
кул ту ре” гра да Вр шца. Тру ди -
мо се да ши ри мо по зи тив ну
енер ги ју – ре као је Дар ко Ри -
стев ски, члан гру пе „Ис ток
10” и пред сед ник удру же ња
„Вар дар Вр шац –Гу ду ри ца”.

на пи сао му зи ку и текст. По
све му су де ћи, он се не осе ћа
као пен зи о нер и не пре да је се.
Про гла шен је и за на ци о нал -
ног умет ни ка у Ср би ји. Ипак,
му зи ка му је до не ла нај ве ћу
сла ву.

На ори ги на лан, ин те ре сан -
тан и не сва ки да шњи на чин
удру же ње „Вар дар Вр шац –Гу -
ду ри ца” и Град ски му зеј ус пе -
ли су да ор га ни зу ју из ван ре -
дан кул тур но-умет нич ки
про грам по све ћен про сла -
вље ном умет ни ку За фи ру Ха -
џи ма но ву. Он је ујед но и по -
ча сни ам ба са дор Ре пу бли ке

Ма ке до ни је у Ре пу бли ци Ср -
би ји. На ја вље не су и про мо -
ци је књи ге у Сом бо ру, Су бо -
ти ци и Зре ња ни ну.

– Ову пре зен та ци ју до жи -
вља вам и као љу бав, сре ћу и
бла го дат за  љу де ко ји су ве че -
рас би ли с на ма. По ред Ма ке -
до на ца из Вр шца и Гу ду ри це,
с на ма су и Сло вен ци, Ма ђа -
ри, Ру му ни и дру ги жи те љи
ових вој во ђан ских про сто ра.
У на шем удру же њу се све че -
шће при ча о ло шим ства ри ма.
Овај су срет ши ри по зи тив ну
енер ги ју. И овом зго дом ћу
под се ти ти на ре чи Бла же та
Ко не ског: „Чу вај реч до бро ве -
за ну, као што се ве зу је нео б у -
здан коњ. Ако га пу стиш та ко
раз гла вље ног, тво ја лу да гла ва

ЗО РАН ПЕ НЕВ СКИ – ПИ САЦ, ПРИ РЕ ЂИ ВАЧ, ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ, СЦЕ НА РИ СТА...

КРЕ И РА ЊЕ ПО ЕТ СКИХ ЦЕ ЛИ НА
ПРО МО ВИ СА НА КЊИ ГА ЗА ФИ РА ХА ЏИ МА НО ВА

Умет ност је не у кро ти ва

БЛА ГО ЈЕ МИ ЛОЈЕВИЋ, СЛИ КАР И ПЕ ДА ГОГ ИЗ ВР ШЦА

Бор ба с бе лим плат ном

еко но мич но, бу ду ћи да сам
ака де ми ју упи сао из пр вог по -
ку ша ја и да сам био на бу џе ту.
Сли кар ство ми ни је глав ни
из вор фи нан си ја. Бли скост
умет но сти и пе да го шког ра да
омо гу ћа ва ми да се ис ка жем и
као пе да гог. У про све ти ра дим
већ шест го ди на – ре као је
Бла го је Ми ло је вић.

Пре ма ми шље њу на шег са -
го вор ни ка, кре а тив ност не ма
кра ја. Он не че ка ин спи ра ци -
је. На нај бо љи мо гу ћи на чин
ко ри сти сен за ци је и не пре -
ста но раз ми шља о то ме ка ко
да се из бо ри с бе лим плат ном,

нај че шће уља ним бо ја ма. Ње -
го ве сли ке, ко је смо ви де ли,
до но се то пле бо је, ин ту и тив -
ност и им пул сив ност. Про на -
шао је свој ли ков ни из раз.
Већ је при ре дио пет са мо -
стал них из ло жби у Бе о гра ду
и Вр шцу. По по зи ву уче ству је
и на за јед нич ким из ло жба ма.

– Сли кар ство до жи вља вам
као ау то те ра пи ју и ко му ни ка -
ци ју са спо ља шњим све том. И
по ред то га што је син ма ли,
су пру га Љи ља на има раз у ме -
ва ња за оно што ра дим. Са мо -
и ни ци ја ти ван сам у кре а тив -
но сти, кон ти ну и те ту и ин тен -

зи те ту ства ра ња. За из ра ду
не ке сли ке по треб но ми је
три де се так да на, а за не ку и
не ко ли ко ме се ци. По из ра ди,
за до вољ ство је пре све га мо је,
али и љу ди ко ји же ле да по се -
ду ју мо ја де ла – ка те го ри чан
је Ми ло је вић.

Про фе си ја за ко ју се опре -
де лио овај пер спек ти ван сли -
кар не ма ни шта за јед нич ко с
ње го вим ге ни ма. По зи тив ни
ком пли мен ти ње го вих не ка -
да шњих на став ни ка и про фе -
со ра по мо гли су му да ис тра је
у свом опре де ље њу и да стек -
не ака дем ско обра зо ва ње.
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пље ни смо ра зно вр сном ли -
те ра ту ром – ка же би бли о те -
кар ка Сла ђа на Бог да но вић.

Пе сни ци из ре ги о на и ши -
ре ко ји у лет њем пе ри о ду већ
не ко ли ко го ди на уче ству ју на
књи жев ним су сре ти ма „Пе -
сми у част” не до ла зе у Ја бу ку
пра зних ру ку.

На ша са го вор ни ца у би -
бли о те ци ра ди од 2005. го ди -
не и већ зна укус чи та ла ца,
ме ђу ко ји ма има нај ви ше де -
це и же на. Де ца че шће до ла зе

да из нај ме књи гу у лет њем
пе ри о ду, ка да школ ска би -
бли о те ка због рас пу ста не
ра ди. Они пре те жно ко ри сте
школ ску лекти ру. И же не

Би бли о те ка у До му кул ту ре
у Ја бу ци је при ја тан ку так, у
ко ме је из ло же но око 2.500
књи га на ма ке дон ском је зи -
ку. Ако се зна да се о ска би -
бли о те ка рас по ла же са око
8.700 књи га, мо же мо при ча -
ти о бо га том фон ду књи га и
на ма ке дон ском је зи ку. За -
ин те ре со ва ни мо гу да про -
на ђу атрак тив не на сло ве.

– По се ду је мо за ни мљи ву
ли те ра ту ру, ин те ре сант ну за
све уз ра сте. Број књи га на
ма ке дон ском је зи ку из го ди -
не у го ди ну се по ве ћа ва. Пре
све га, реч је о по кло ни ма.
На ве шћу гест пи сца Мир ка
Ви до е ског, ко ји при сва ком
до ла ску са уче ни ци ма ко ји
уче ству ју у ав гу стов ској деч -
јој ли ков ној ко ло ни ји, по -
кла ња сво је књи ге и књи ге
дру гих ма ке дон ских пи са ца.
Има мо ре пре зен та тив на де -
ла ма ке дон ске из да вач ке сце -
не, књи ге пре ве де не са срп -
ског на ма ке дон ски, као и
лек ти ре за де цу. Зна чи, за сту -

Про пу то вао је 
не ко ли ко хи ља да 
ки ло ме та ра кроз 
Ср би ју, Не мач ку, 
Хо лан ди ју, Че шку,
Ру му ни ју, 
Ма ке до ни ју, Грч ку...

Про те клих де се так го ди на не -
мир ни тем пе ра мент „но сио”
је Ива на Ка ра фи лов ског, два -
де сет де ве то го ди шњег мла ди -
ћа из Ка ча ре ва, кроз ви ше др -
жа ва у Евро пи. Пре во зно
сред ство му је нај че шће би -
цикл. Одав но је за цр тао да ће
дво точ ка шем про кр ста ри ти
Евро пу и пре ћи ње не гра ни -
це. О аван ту ри стич ком жи во -
ту је раз ми шљао од у век, али
ка да је за вр шио Сред њу елек -
тро тех нич ку шко лу „Ни ко ла
Те сла”, смер те ле ко му ни ка ци -
је, по чео је да пра ви пла но ве
ка ко да стиг не до Кар па та или
до древ ног Дре зде на.

У по чет ку је сам учио ца ке
о иза зов ном спо р ту. Од 2011.
до 2014. го ди не тре ни рао је у
клу бу „Цр ве на зве зда” у Бе о -
гра ду, а по том се опре де лио за
ци кло ту ри зам. Те шко је пре -
ци зи ра ти ко ли ко је ки ло ме та -
ра про пу то вао, али он и сам
се би мо же да по за ви ди на ки -
ло ме тра жи. Во зе ћи би цикл,
об и шао је Ср би ју, Ру му ни ју,
Че шку, Не мач ку, Хо лан ди ју,
Ма ке до ни ју, Бо сну, Грч ку...

За ни мљи ва пу то ва ња
– Ре кре а тив но сам се ба вио и
дру гим спор то ви ма, али спо -
рт у ко ји сам да нас за љу бљен
је сте би ци кли зам, ко ји ме по -
себ ним адре на ли ном во ди на
да ле ке пу те ве, као што су
Кар па ти, древ ни Дре зден, фа -
сци нант ни Праг, а не дав но
сам сти гао и до Хо лан ди је.
Же ља ми је да про пу ту јем и

ИВАН КА РА ФИ ЛОВ СКИ БИ ЦИ КЛОМ КР СТА РИ ПО ЕВРО ПИ

СПОРТ СКИ ДУХ УВЕК ПРЕ ВЛА ДА ВА

У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ ПРИ ДО МУ КУЛ ТУ РЕ У ЈА БУ ЦИ

За ни мљи ва ли те ра ту ра и на ма ке дон ском је зи ку
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вио све до Хо лан ди је, а ода тле
ави о ном до Бе о гра да. Пу то ва -
ња сам фи нан си ра. Два де сет
да на го ди шњег од мо ра пре ла -
зи би ци клом, а де се так да на је
ре зер ви са но за дру же ње с нај -
бли жи ма, ро ди те љи ма, по ро -
ди цом се стре Ане и ро ђа ци ма.
Ка да иде у Ма ке до ни ју, осе ћа
се као код ку ће, бу ду ћи да је
по ро ди ца Ка ра фи лов ски по -
ре клом из Ма ке до ни је.

– Из сва ког ме ста но сим ле -
пе успо ме не, али Дре зден, ко -
ји зо ву Фи рен ца на Ел би и
му зеј под отво ре ним не бом,
је дан је од нај леп ших гра до ва
у Не мач кој. Те шко је из дво ји -
ти шта је фа сци нант ни је: да
ли дре зден ски тр го ви, му зе ји,
га ле ри је или ка фа не. Стра не
ту ри сте нај ви ше при вла чи
ста ри град. Оп чи њен сам и
Пра гом. Пре ма оно ме што
сам до жи вео у ју ну ове го ди -
не, Хо лан ди ја је зе мља би ци -
кли зма. По себ но су на кло ње -
ни овом спор ту, без об зи ра на
то да ли је не ко за во лео би ци -
кли зам ама тер ски или про фе -
си о нал но. Ка да при чам мај ци
Та си и оцу Ми ло ра ду по ка -
квим ле пим би ци кли стич ким
ста за ма во зим, лак ше при -
хва та ју мо је аван ту ре – уз ос-
мех при ча наш са го вор ник.

Скан ди на ви ја или Шпа ни ја
Овај за ни мљи ви мла дић нај -
че шће на пут по ла зи с још

јед ним би ци кли стом или се
до го во ри да се ус пут срет не
с не ким ко же ли да му се
при дру жи у да ле ким пре де -
ли ма. Пре ма ње го вој при чи,
ра ду је се и кад се срет не с
гру па ма би ци кли ста, бу ду ћи
да спорт ски дух увек пре о -
вла да ва. Раз ме њу ју ис ку ства
у ве зи с хо сте ли ма, где мо же
да се пре но ћи или да се
окре пи вру ћим пи ћем или
је лом. Днев но пре ла зи и по
150 ки ло ме та ра. Са со бом
нај че шће но си нај по треб ни -
је, али и тај те рет је те жак
око осам ки ло гра ма. Нај леп -
ше му је ка да спо ји две ко ри -
сне ства ри: да по се ти ро ђа ка
или при ја те ља и да пу ту је
ку да га ср це но си. Из пре -
кра сних пре де ла ре дов но
ша ље фо то гра фи је се стри.

Као што смо ре кли, за
сле де ћу го ди ну пла ни ра
про пу то ва ње кроз скан ди -
нав ске зе мље. То ком ово го -
ди шње ру те је упо знао
Шпан ца ко ји је та ко ђе за љу -
бљен у спо рт о ко ме је реч.
Он је по звао Ива на да сле -
де ћег ле та от пу ту је у Шпа -
ни ју, а по том да би ци кли ма
кр ста ре див ним пре де ли ма
те др жа ве. Скан ди на ви ја
или Шпа ни ја – вре ме ће по -
ка за ти шта ће пре ваг ну ти.
Ка ко год, Иван ће би ти на
свом дво точ ка шу.

КАРНЕВАЛСКА МАНИФЕСТАЦИЈА 

„УЛИЦА ТРАДИЦИЈЕ”

Специјалитети за 
свачији укус

Чланице удружења
„Илинден–Јабука” 
редовне учеснице
традиционалног 
карневалског 
гастрономског сајма

Препознатљив штанд
„Етно-кутка” 
из Качарева

Овогодишњи Интернацио-
нални карневал, одржан 15. и
16. јуна у Панчеву, привукао
је пажњу око сто хиљада по-
сетилаца из самог града,
околних места и иностран-
ства. Уобичајено, бројне кар-
невалске групе из Панчева,
Новог Сада, Београда, Ле-
сковца, Шапца, Врњачке Ба-
ње, Херцег Новог, Ријеке,
Тивта и Италије дефиловале
су централном улицом Војво-
де Радомира Путника, све до
Трга Ђорђа Вајферта. У окви-
ру програма, одржана је и
традиционална манифеста-
ција „Улица традиције”, сајам

ЗА БЕ ЛЕ ШКЕ С ПУ ТО ВА ЊА

„С при ја те љем из Ср би је ула зи мо у Ру му ни ју, во зи мо ули -

ца ма. Про ла зи мо окол на се ла, ули це те сне, ку ће зби је не јед -

на уз дру гу и за ни мљи ви пеј за жи, де ца нам ма шу. По ла ко

се на зи ре ве ћи врх Кар па та. Про ла зи мо дуж огром них ве -

тре ња ча. По гле да мо иза се бе, обла ци се цр не. Од јед ном,

шиб нуо је гром не где у бли зи ни. Ре ши ли смо да ис тра је мо.

Кре ну ли смо ка во до па ди ма у јед ном ру мун ском на ци о нал -

ном пар ку. Ки ша ро ка ко из ка бла. Ми се сме је мо од му ке

ка ко смо убо ли дан да нас ухва ти ова кво не вре ме, али ни -

смо се да ли, во зи мо му шки по ас фал ту и ко нач но сти гли до

ци ља...”

Ово је део за бе ле жа ка би ци кли сте Ива на Ка ра фи лов ског

с пу то ва ња по Евро пи.

има ју мо гућ ност да узму не ки
за ни мљив ро ман. Раз у ме се, вра -
та би бли о те ке су отво ре на и за
му шку чи та лач ку пу бли ку, ко је,
по све му су де ћи, има ма ње.

Ка ко смо са зна ли, Ја бу ча ни се
те же од лу чу ју за из да ња на ма ке -
дон ском је зи ку. То је са свим ра -
зу мљи во, бу ду ћи да сви Ја бу ча -
ни го во ре срп ски. Ште та је што
је за ин те ре со ва ност за ли те ра ту -
ру на ма ке дон ском је зи ку из да -
на у дан све сла би ја, и по ред то -
га што би бли о те ка рас по ла же и
де ли ма мла дих ау то ра ко ја су
при ма мљи ва за чи та о це. С дру ге
стра не, књи ге на ма ке дон ском
је зи ку за у зи ма ју ве ли ки про стор
на по ли ца ма у би бли о те ци и не
тре ба да бу ду са мо де кор.

кроз скан ди нав ске зе мље –
ка же Иван.

Овај оми ље ни Ка ча ре вац
има мно го за ни мљи вих при -
ча. Јед но вре ме је во дио бе ле -
шке о сво јим пу те ше стви ји -
ма. Ина че, за по слен је у Вој -
сци Ср би је и кон ди ци ја ко ју
сти че на про пу то ва њи ма
олак ша ва му и по сао на ком је
ан га жо ван.

Пре два де се так да на се вра -
тио с фа сци нант ног и за ни -
мљи вог пу то ва ња пре ко Пра -
га, Дре зде на, Лај пци га и Дорт -
мун да. Во зио је и по ред оба ле
ре ке Ел бе... Пет да на је био
гост код ба бе, стри не и стри ца
у Дул ме ну (60 ки ло ме та ра од
Дорт мун да), а за тим је на ста -

традиционалне хране и пића.
Гостима је био омогућен по-
глед изблиза на варијације
традиционалне кухиње и на-
родне рукотворине, које посе-
дују бројне чланице удруже-
ња и које и после много годи-
на успевају да сачувају соп-
ствени идентитет. Шароли-
кост и понуда специјалитета
за свачији укус на најбољи
начин осликавају мултикул-

– каже Јагода Јовић, једна од
чланица удружења „Илин-
ден–Јабука”.

„Етно-кутак” из Качарева је
релативно младо удружење,
али ретко пропушта етно-сај-
мове у Панчеву и околним
местима.

– У „Етно-кутак” може да
се учлани свако ко жели да
ради и представља национал-
ну кухињу. Ми смо Качарево

лимима, везеним и хекланим
рукотворинама и другим
украсним предметима.

Своје место у кругу људи
који воле и поштују традици-
ју нашле су и чланице удру-
жења „Илинден–Јабука” и
„Етно-кутка” из Качарева. Ја-
бучани већ неколико година
учествују на манифестацији
„Улица традиције”. Оне сваки
пут привлаче пажњу маке-
донским специјалитетима.

– Радимо двадесетак година
и стекле смо велико искуство
у припремању домаћих спе-
цијалитета старе македонске
кухиње, као и у аранжирању
штанда. Наше удружење је
препознатљиво и редовни по-
сетиоци панчевачког карне-
вала унапред знају шта могу
да купе код нас. Највише при-
влачимо госте јелом тавче-
гравче, љутеницом, пинђуром
и сланим и слатким питама.
Јабука је позната по манифе-
стацији „Тавче-гравче”. И ову
прилику користимо да подсе-
тимо љубитеље овог домаћег
специјалитета и да их позове-
мо да 2. августа посете Јабуку

туралност нашег града, у ко-
ме живе припадници 26 ма-
њинских заједница и етнич-
ких група.

На Тргу Ђорђа Вајферта би-
ло је постављено више од че-
трдесет тезги испуњених до-
маћим слатким и сланим спе-
цијалитетима, справљеним на
старински начин. Пријатна ат-
мосфера и мирис роштиља, па-
лачинки, крофни и других јела,
припремљених на самим тезга-
ма, простирао се свуда. Штан-
дови су били аранжирани ћи-

у малом. У удружењу активно
ради двадесетак жена. У сва-
ком моменту смо спремне да
будемо добри домаћини. При-
премамо и македонске специ-
јалитете, банатску штрудлу,
румунски куглоф, мађарске
слатке ђаконије. Приређујемо
праву ренесансу старинских
јела. Довољно је да свака жена
припреми само по један спе-
цијалитет и да дочекамо госте
како доликује – наглашава Да-
нијела Цветић из Качарева,
која израђује и накит.
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При ре дил пет 
са мо стој ни из ло жби
во Бел град и Вр шац

И груп ни те из ло жби
за не го има ат 
зна че ње

Оми ле на тех ни ка му
е ма сло на плат но

По ра ди скло но ста кон сли -
кар ство то мно гу ми на прог -
но зи ра ле де ка Бла го је Ми ло -
је виќ еден ден ќе ста не про -
фе си о на лен сли кар. Овој
млад Вр шча нин бла го да реј ки
на стек на то то зна е ње на Ли -
ков на та ака де ми ја во Ско пје
пре да ва ли ков но во основ ни -
те учи ли шта „Вук Ка ра џиќ“ и
„Јо ван Сте ри ја По по виќ“ во
Вр шац и во учи ли ште то во Ја -
се но во. По сто ја но во ди бор ба
и со бе ло то плат но.

– Ро ден сум во Охрид. Со
се меј ство то жи ве ев ме и во
Де бар, род но то ме сто на мај -
ка ми Лил ја на. Тат ко ми Бо -
шко е вој но ли це и па тот не

Зо ран Пе нев ски (1967) ро ден
е и жи вее во Пан че во. Сту ди -
рал фи зи ка на При род но –
ма те ма тич ки от фа кул тет во
Бел град и кни жев ност на Фи -
ло ло шки от фа кул тет во Бел -
град. Об ја ву вал при ка зни,
но ви нар ски тек сто ви, кри ти -
ки и есеи (за кни жев ни де ла,
стри по ви, му зи ка, илу стра -
ции и др.) во спи са ни ја та:
Све ске, НИН, Вре ме, Ве чер ње
но во сти, Да нас, Арт 032,
Ква дарт, Књи жев на реч, Реч,
По ве ља, Де тињ ство, Ле то -
пис Ма ти це срп ске, Ри там
итн. За ста пен е и во кни га та
„Све тлост на зна че ње то“, ан -
то ло ги ја на по е зи ја та, на по е -
ти на на ци о нал ни те мал цин -
ства во Ср би ја и Цр на Го ра
(Ар ка 2003). Пре вел по веќе
од пе де сет кни ги (од ан гли -
ски, гер ман ски и ма ке дон ски
ја зик), уре дил и по веќе од сто
и пе де сет из да ни ја. Тру до ви -
те му се пре ве ду ва ни на ан -
гли ски, фран цу ски, хо ланд -
ски и ма ке дон ски ја зик.

• Ка кви се ва ши те про фе -
си о нал ни ан га жма ни?

– Ра бо там во нај го ле ма та
до ма шна из да вач ка куќа „Ла -
гу на“ ка ко уред ник за из да -
ни ја та за де ца. Ра бо та та е ис -
цр пу вач ка и ни мал ку ле сна,
но за среќа ми пру жа до вол но
за до вол ство, за да и по на та му
се за ни ма вам со неа. Би деј ки
са кам кни ги и со це ло то мое
би тие сум упа тен кон нив,
оваа по зи ци ја ми ово змо жу ва
да ги сле дам свет ски те и до -
ма шни те трен до ви и де лум но
да имам вли ја ние на нив но
пре зен ти ра ње на до ма ши от
кул ту рен про стор. Кол ку тоа
успе шно го ра бо там, мо же да
по све до чи и по да то кот де ка
во пр ви те пет ме се ци го ди на -
ва, пет раз лич ни кни ги кои
јас ги уре див, до би ја пет раз -
лич ни на гра ди. Един стве но
ми е жал што во на ша та кул -
ту ра не се гле да це ло сни от
по тен ци јал на го ле ми от број
на до ма шни илу стра то ри. Ве -
ру вам, по треб на е мал ку вол -
ја и зна е ње за да дој де до екс -
пло зи ја на овој вид на тво ре -
штво. 

• Ав тор сте на ро ма ни те
„Пол ноќ во неј зи ни те ра це“,
„Лек тор“, „Тра ги на от су ство -
то“, „По мал ку ва жни зло -
стор ства“, „Фла ман ски ме се -
чар“, ка ко и на ро ма ни те за
де ца и мла ди „Са ра и за бо ра -
ве ни от пло штад“, „Бу ди мир и

рет ки те ви до ви“... Шт о би из -
дво и ле?

– Мо јот ак ту лен ро ман е
„Пол ноќ во неј зи ни те ра це“
и тој е љу бов но – фи ло зоф -
ска дра ма. Од но сно, ед но е
да жи ве еш со не кој, а дру го е
да би деш со не кој. Под ла бо -
ко од при влач но ста, сек сот,
са ка ње то, на се она што
обич но го на ре ку ва ме љу -
бов, по стои про стор на
страст на ин ти ма, по стои до -
мен на пре сек на две би тиа.
За тоа не у ни шти во, маѓеп -
сно де ло на со жи вот са кав
да збо ру вам во „Пол ноќ“,
би дејќи тој е се ко гаш кри ти -
чен мо мент, мо мент на кри -
за, за тоа што то гаш ги пре и -
спи ту ва те сво и те те ме ли. А
пре ди зви ци те на се којд не -
ви ца та, кол ку и да се ба нал -
ни, се тие кои ја пот ко пу ват
ис пре пле те но ста на две би -
ти јаа. От та му овој ро ман из -
би ра тр пе ние, би деј ки на
мо мент ќе ве маѓеп са, по не -
ко гаш ќе ве из нер ви ра, ќе ве
уда ри или об ма ми, од но сно,
не ма да ве оста ви на ми ра.
Ако не е по тре сна, кни га та
не ма сми сла.

• По ра ди раз лич ни при чи -
ни сте во кон такт со при ја те -
ли те од Ма ке до ни ја и кул тур -
на та сце на, што по себ но ве
ис пол ну ва?

– Се тру дам да одр жам вр -
ска со Ма ке до ни ја и та мо -
шна та кул тур на сце на. Одам -
на сум при ја тел со му зи ча рот
Го ран Трај ков ски, илу стра то -
рот Алек сан дар Со ти ров ски
и дру ги ав то ри. На срп ски го
пре ве дов ро ма нот на Са шо
Ди мов ски „Ал ма ма лер“, а на -
ско ро ќе поч нам со пре ве ду -
ва ње то на ро ма нот на Би ља на
Цр вен ков ска „Су пер ве штер -
ка та, мач ка та и ше сте вол -
шеб ни ко ла чи ња”. Ќе го уре -
дам и пр во то ком плет но из -
да ние на срп ски ја зик на по -
зна ти от и на гра ду ван ро ман
на Вен ко Ан до нов ски „Па по -
кот на све тот“. Исто та ка и
мо јот ро ман за де ца „Са ра и
за бо ра ве нот пло штад“, кој
нео дам на се по ја ви на ма ке -
дон ски от па зар во из да ние на
По ли ца. Ве ро јат но е уште не -
кои на сло ви да ја има ат ис та -
та суд би на.

• Што пре о вла ду ва во ва -
ши те кни жев ни ин спи ра ции?

– Во сво ја та ра бо та се во -
дам со чув ства да ство рам по -
ет ски це ли ни кои не тре ба да
би дат во вр ска со ав то рот.
Се кое де ло е про ект кое прет -
ста ву ва це лост за се бе, кое се
тол ку ва од се бе, би деј ки
умет нич ко то де ло во се бе ги
но си сво и те по сту ла ти, од но -
сно ако де ло то во се бе не но -

си вте ме лу ва ње, то гаш не е
умет нич ко. Од та му и мо и те
ро ма ни се раз лич ни по ја зик,
те ми и стил, од та му се за ни -
ма вам и со ху мо ри сти чен
стил и мор бид ни гра фич ки
ро ма ни, од та му ро ма ни те за
де ца и од та му по себ ни от при -
стап на ме ша ње то на фан та -
сти ка та и ствар но ста.

•  По зна ти сте и по гра фич -
ки те ро ма ни, сце на ри ја та за
стрип – ал бу ми, ка ко уред ник
и пре ве ду вач...

– Кни жев но ста ја до жи ву вам
на раз лич ни на чи ни и со ед на -
ков жар тра гам за раз лич ни те
кни жев ни из ра зи. Ќе ги спом нам
„Љу бе зни те ле ше ви”, (прв срп -
ски гра фич ки ро ман); „Лек си ко -
нот на ли ков ни те ле гии” (ко ав -
тор Иви ца Сте ва но виќ). Со за -
до вол ство уче ству вам и во из ра -
бот ка та на сце на ри ја за стрип -
ал бу ми: „Фи лип и Ол га – кни -
жев ни мол ци”, цр теж Ду шан Па -
вло виќ, на гра да на са ло нот на
стрип во Бел град 2012 го ди на;
про ши ре но из да ние „Ол га и Фи -
лип – кни жев ни мол ци”; „Кор -
по ра ти вен пан де мо ни ум”, (цр -
теж Алек сан дар Зол тиќ,  на гра да
на УЛУ ПУДС, за нај до бар стрип
во 2014 го ди на); „L Anatomie du
Ciel” (цр теж Иви ца Сте ва но виќ);
„Des Rivieres sur les Ponts” (цр теж
Го ран Јо циќ).

Про мо ци ја на кни га та
„Пе сно по ец“ и во
Сом бор, Су бо ти ца и
Зре ња нин

Дво ја зич на кул тур но
– умет нич ка 
про гра ма на срп ски и
ма ке дон ски ја зик 

Мул ти кул ту рал на та лич ност
За фир Ха џи ма нов, во све тот
на умет но ста вле гол по за пи -
шу ва ње то на фа кул тет на
Драм ска умет ност во Бел град.

за ко ја на пи шал му зи ка и
текст. Су деј ки по се, тој не се
чу ству ва ка ко пен зи о нер и не
се пре да ва. Про гла сен е и за
на ци о на лен умет ник во Ср -
би ја. Се пак, му зи ка та му до -
не се нај го ле ма сла ва.

На ори ги на лен, ин те ре сен
и не се којд не вен на чин зду же -
ни е то „Вар дар Вр шац – Гу ду -
ри ца“ и град ски от Му зеј ус пе -
аа да ор га ни зи рат из вон ред на
кул тур но – умет нич ка про -
гра ма, по све те на на про сла ве -
ни от умет ник За фир Ха џи ма -
нов. То ј е во ед но и по ча сен
ам ба са дор на Ре пу бли ка Ма -

Во из ми на ти те не кол ку де це -
нии тој се ри о зно се по све тил
на глу ма та, му зи ка та и ли те ра -
ту ра та. Ка ко тој ве ли, ни ко -
гаш не др жи две лу бе ни ци под
ед на ми шка. Ко га се за ни ма ва
со му зи ка, глу ма та и кни жев -
но ста се по стра на и обрaтно.

– Во жи во тот на умет ни кот
е по треб на кап ка среќа.  И ве -
чер ва ( 20 ју ни), ми се по -
среќи да ја пре зен ти ра ме мо -
ја та кни га пред из вон ред на та
пу бли ка од Вр шац и окол ни те
ме ста. Дој дов по по ка на од
Сте во Ср би нов ски, дру гар од
вој ска. Јас сум оп ти мист и
ми слам де ка луѓето сво ја та
раз ли чи тост мо жат да ја
опле ме нат за не што уба во, а
не за кав ги и ло ши ра бо ти,
ре че Ха џи ма нов.

ке до ни ја во Ре пу бли ка Ср би -
ја. Нај а ве ни се про мо ции на
кни га та и во Сом бор, Су бо -
ти ца и Зре ња нин.

– Пре зен та ци ја та ја до жи -
ву вам и ка ко љу бов, среќа и
бла го дет за луѓето кои ве чер -
ва беа со нас. По крај Ма ке -
дон ци те од Вр шац и Гу ду ри -
ца, со нас се и Сло вен ци, Ун -
гар ци, Ро ман ци и дру ги жи те -
ли од овие вој во дин ски про -
сто ри. Во на ше то здру же ние
се по че сто се збо ру ва за ло ши
ра бо ти. Оваа сред ба ши ри по -
зи тив на енер ги ја. И во оваа
при го да ќе пот се там на збо -
ро ви те на Бла же Ко не ски „Чу -
вај го збо рот до бро вр зан, ка -
ко што се вр зу ва нео б у здан
коњ. Ако го пу штиш та ка раз -
у здан, тво ја лу да гла ва не ма

Дво ја зич на та кни га, пе ча -
те на на ма ке дон ски и срп ски
ја зик, му до не се и на гра да
„Ма ке дон“, од Ма ке дон ски от
из да вач ки ин фор ма ти вен
цен тар, кој во ед но е и из да вач
на де ло то „Пе сно по ец“. Ре -
цен зен тот Ра до мир Ан дриќ,
пред се да тел на Здру же ни е то
на пи са те ли те на Ср би ја, на
про мо ци ја та, кни га та ја оце -
ни ка ко по лу би о граф ска, но и
раз и гра на про за, во ко ја пи -
са те лот се на враќа на дет -
ство то за кое ми сли де ка би ло
до бро. 

– И по крај тоа што умет но -
ста е не скро тли ва, јас не ка ко
се имам под кон тро ла, а тоа е
нај ва жно. Цел жи вот се оби -
ду вам мак си мал но да да дам и
ко га сум на сце на и ка ко глу -
мец и ка ко пе ач, ком по зи тор...
За се она што го ра бо там имам
го ле ма од го вор ност, ре че ис -
так на ти от умет ник.

Со сја ен гест тоа го по ка жа
и на про мо ци ја та во Вр шац,
одр жа на во згра да та на град -
ски от  Му зеј. За ед но со пу -
бли ка та ја от пеа по пу лар на та
пе сна „Од љу бов не се бе га“,

да са ка да го ја ва“, по крај дру -
го то, ре че Сте во Ср би но ски
прет се да тел на Со бра ни е то
на здру же ни е то „Вар дар Вр -
шац – Гу ду ри ца“ и дол го го ди -
шен член на На ци о нал ни от
со вет на ма ке дон ско то мал -
цин ство во Ср би ја.

Кул тур но-умет нич ка та про -
гра ма та за поч на со пе сна та
„Ка де бе ше ја ре мое“, во из вед -
ба на со лист ка та Алек сан дра
Ве лев ска. Сплет на ма ке дон -
ски и срп ски пе сни из ве доа
чле но ви те на пе ач ка та гру па
„Ис ток 10“, кои веќе стек наа
го ле ма по пу лар ност. Очи глед -
но е де ка „Ис ток 10„ се по че сто
ги раз га лу ва ср ца та на по се ти -
те ли те, ка де и да на ста пу ва т.

– Со про мо ци ја та на кни га -
та на по пу лар нит За фир Ха -
џи ма нов и кул тур но умет -
нич ка та про гра ма, во ед но ги
за поч нав ме го ди не шни те
Лет ни де но ви на кул ту ра та на
гра дот Вр шац. Се тру ди ме да
ши ри ме по зи тив на енер ги ја,
ре че Дар ко Ри стев ски, член
на гру па та „Ис ток 10“ и прет -
се да тел на здру же ни е то „Вар -
дар Вр шац – Гу ду ри ца“.

ЗО РАН ПЕ НЕВ СКИ - ПИ СА ТЕЛ, ПРИ РЕ ДУ ВАЧ, ПРЕ ВЕ ДУ ВАЧ, СЦЕ НА РИСТ...

КРЕ И РА ЊЕ НА ПО ЕТ СКИ ЦЕ ЛИ НИ
ПРО МО ВИ РА НА КНИ ГА ТА ОД ЗА ФИР ХА ЏИ МА НОВ

Умет но ста е не скро тли ва

БЛА ГО ЈЕ МИ ЛОЈЕ ВИЌ, СЛИ КАР И ПЕ ДА ГОГ, ОД ВР ШАЦ

Бор ба со бе ло то плат но

до не се во Вој во ди на. Во Вр -
шац се до се лив ме ко га имав
се дум го ди ни. Од се ко гаш
сум са кал про фе си о нал но да
се за ни ма вам со сли кар ство.
Жел ба та ми се ис пол ни по за -
вр шу ва ње то на Ли ков на ака -
де ми ја во Ско пје, 2010 го ди -
на.  Сту ди ра ње то во Ма ке до -
ни ја ми бе ше еко но мич но,
би деј ки ака де ми ја за пи шав
при пр ви от обид и бев во др -
жав на кво та. Сли кар ство то
не ми е гла вен из вор на фи на -

сии. Бли ско ста на умет но ста
кон пе да го шка та ра бо та ми
ово шмо жу ва да се ис ка жам и
ка ко пе да гог. Во про све та ра -
бо там веќе шест го ди ни, ре че
Бла го је Ми ло је виќ. 

Спо ред ми сле ње то на на -
ши от со го вор ник кре а тив но -
ста не ма дно. Тој не че ка ин -
спи та ции. На нај до бар мо жен
на чин ко ри сти сен за ции и
по сто ја но раз ми слу ва ка ко да
се из бо ри со бе ло то плат но,
нај че сто со ма сле ни бои. На

не го ви те сли ки што ги ви дов -
ме до не су ва то пли бои, ин ту -
и тив ност и им пул сив ност. Тој
го про на шол сво јот ли ко вен
из раз. Веќе при ре дил пет са -
мо стој ни из ло жби во Бел град
и  Вр шац. По по вик уче ству ва
и на за ед нич ки из ло жби.

– Сли кар ство то го до жи ву -
вам ка ко ав то те ра пи ја и ко му -
ни ка ци ја со на дво ре шни от
свет. И по крај тоа што си нот е
мал, со пру га та Љи ља на има
раз би ра ње за она што го ра бо -
там. Самoиницијативен сум во
кре а тив но ста, кон ти ну и те тот и
ин тен зи те тот на со зда ва ње. За
из ра бот ка на не ко ја сли ка ми се
по треб ни три е сет ти на де на, а за
не ко ја и не кол ку ме се ци. По из -
ра бот ка та за до вол ство то е пред
се мое, но и на луѓето што са кат
да по се ду ват мои де ла, ка те го -
ри чен е Ми ло је виќ.

Про фе си ја та за ко ја се
опре де лил овој пер спек ти вен
сли кар не ма ни што со не го -
ви те ге ни. По зи тив ни те ком -
пли мен ти од не ко га шни те не -
го ви на став ни ци и про фе со -
ри му по мог на ле да истраe во
сво ја та опре дел ба и да стек не
ака дем ско обра зо ва ние.



на ма ке дон ски ја зик од по -
зна ти свет ски ими ња, из да -
ни ја пре ве де ни од срп ски на
ма ке дон ски, ка ко и лек ти ри
за де ца. Зна чи, за ста пе ни
сме со ра зно вид на ли те ра ту -
ра,  ве ли би бли о те кар ка та
Слаѓана Бог да но виќ.

По е ти те од ре ги о нот и по -
ши ро ко, кои во лет ни от пе ри -
од веќе не кол ку го ди ни уче -
ству ват на кни жев ни те сред -
би „На пе сна во чест“ не до-
аѓат во Ја бу ка со пра зни ра це.

На ша та со го вор нич ка во
би бли о те ка та ра бо ти од 2005
го ди на и веќе го знае вку сот
на чи та те ли те, од кои нај -

мно гу се уче ни ци и же ни. Де -
ца та по че сто доаѓат да из нај -
мат кни ги во лет ни от пе ри -
од, ко га учи ли шна та би бли о -
те ка, по ра ди ле тен рас пус, не
ра бо ти. Тие пре те жно ко ри -
стат учи ли шни лек ти ри. И
же ни те има ат мо жност да зе -
мат не кој ин те ре сен ро ман.

Петок, 13 јули 2018

pancevac@pancevac-online.rs
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Би бли о те ка та сме сте на во
До мот на кул ту ра та во Ја бу -
ка е при јат но кат че ка де се
из ло же ни око лу 2 500 кни ги
на ма ке дон ски ја зик. Ако се
знае де ка сел ска та би бли о те -
ка рас по ла га со око лу 8 700
кни ги, то гаш ста ну ва збор
за бо гат фонд на кни ги и на
ма ке дон ски ја зик. За ин те ре -
си ра ни те мо жат да про нај -
дат атрак тив ни на сло ви.

– По се ду ва ме ин те ре сна
ли те ра ту ра, при ма мли ва за
си те во зра сти. Бро јот на
кни ги те на ма ке дон ски ја -
зик од го ди на во го ди на се
зго ле му ва. Пред се ста ну ва
збор за по да ро ци. Ќе го на -
ве дам ге стот на пи са те лот
Мир ко Ви до е ски, кој при се -
кое доаѓање со уче ни ци, кои
уче ству ва ат на ав гу стов ска -
та дет ска ли ков на ко ло ни ја,
по да ру ва свои и кни ги од
дру ги ма ке дон ски пи са те ли.
Има ме ре пре зен та тив ни де -
ла од ма ке дон ска та из да вач -
ка сце на, пре ве де ни кни ги

Про па ту вал не кол ку
ил ја ди ки ло ме три низ
Ср би ја, Гер ма ни ја,
Хо лан ди ја, Че шка,
Ро ма ни ја, 
Ма ке до ни ја, Гр ци ја...

Во из ми на ти те де сет ти на го -
ди ни не мир ни от тем пе ра -
мент на Иван Ка ра фи лов ски
го „но сел“ два е сет де ве то го -
ди шно то мом че од Ка ча ре во
низ по веќе др жа ви во Евро па.
Пре во зно сред ство нај че сто
му е ве ло си пед. Тој одам на за -
цр тал со ве ло си пед да ја про -
кр ста ри Евро па и да ги над -
ми не неј зи ни те гра ни ци. За
аван ту ри стич ки жи вот раз -
ми слу вал од се ко гаш, но ко га
за вр шил сред но тех нич ко
учи ли ште „Ни ко ла Те сла“ во
Бел град, смер те ле ко му ни ка -
ции, поч нал да пра ви пла но -
ви, ка ко да стиг не до Кар па -
ти те или до древ ни от Дре -
зден.

На по че то кот сам ги учел
фин ти те за пре ди зви ку вач ки -
от спорт. Од 2011 до 2014 го -
ди на тре ни рал во клу бот на
„Цр ве на Зве зда“ во Бел град, а
по тоа се опре де лил за ве ло си -
пе ди стич ки ту ри зам. Те шко е
да се пре ци зи ра кол ку ки ло -
ме три про па ту вал, но тој и
са ми от се бе си мо же да си по -
за ви ди на ки ло ме тра жа та.
Во зеј ки ве ло си пед ја оби ко -
лил Ср би ја, Ро ма ни ја, Че шка,
Гер ма ни ја, Хо лан ди ја, Ма ке -
до ни ја, Бо сна, Гр ци ја...

Ин те ре сни па ту ва ња
– Ре кре а тив но се за ни ма -

вав и со дру ги спор то ви, но
спор тот во кој сум вљу бен и
де нес е ве ло си пе ди змот, кој
што со по се бен адре на лин ме
во ди на да леч ни па ти шта, ка -
ко што се Кар па ти те, древ ни -
от Дре зден, фа сци нант на та

ИВАН КА РА ФИ ЛОВ СКИ СО ВЕ ЛО СИ ПЕД КР СТА РИ ПО ЕВРО ПА

СПОРТ СКИ ОТ ДУХ СЕ КО ГАШ ПРЕ О ВЛА ДУ ВА

ВО БИ БЛИ О ТЕ КА ТА ПРИ ДО МОТ НА КУЛ ТУ РА ТА ВО ЈА БУ КА

Ин те ре сна ли те ра ту ра и на ма ке дон ски ја зик

ња та сам ги фи на си ра. Два е сет
де на од го ди шен од мор по му -
ну ва со ве ло си пед, а де сет ти на
де на му се ре зер ви ра ни за дру -
га ру ва ње со не го ви те нај бли -
ски, ро ди те ли те, се меј ство то
на се стра му Ана и со род ни ни.
Ко га оди во Ма ке до ни ја, се чу -
ству ва ка ко до ма, би деј ки се -
меј ство то Ка ра фи лов ски  по
по те кло е од Ма ке до ни ја.

– Од се кое ме сто но сам уба -
ви спо ме ни, но Дре зден, кој
уште го на ре ку ва ат Фи рен ца
на Ел ба и му зеј под отво ре но
не бо, е еден од нај у ба ви те
гра до ви во Гер ма ни ја. Те шко
е да се из двои што е по фа сци -
нант но, да ли дре зден ски те
пло шта ди, му зе и те, га ле ри и -
те или ка фе а ни те. Стран ски -
те ту ри сти нај мно гу ги при -
вле ку ва Ста ри от град. Маѓеп -
сан сум и од Пра га. Спо ред
она што го до жи ве ав во ју ни,
го ди на ва, Хо лан ди ја е зе мја
на ве ло си пе ди зам. По себ но
се на кло не ти кон овој спорт,
без оглед на тоа да ли не кој го
за са кал ве ло си пе дот ама тер -
ски или про фе си о нал но. Ко га
им рас ка жу вам на мај ка ми
Та са и тат ко ми Ми ло рад, по
ка кви уба ви ве ло си пед ски
па те ки во зам по ле сно ги при -
фаќат мо и те аван ту ри -  со
на смев ка збо ру ва на ши от со -
го вор ник. 

Скан ди на ви ја или Шпа ни ја
Ова за ни мли во мом че нај че -
сто на пат трг ну ва со уште
еден ве ло си пе дист или се до -

го ва ра по пат но да се срет не
со дру гар кој са ка да му се
при дру жи во не пре глед ни и
да леч ни пре де ли. Спо ред не -
го во ка жу ва ње, се ра ду ва и
ко га ќе се  срет не со гру па ве -
ло си пе ди сти, би деј ки спорт -
ски от дух се ко гаш пре о вла ду -
ва. Раз ме ну ват ис ку ства ко га
се ра бо ти за хо сте ли, ка де мо -
же да се пре ноќи, или пак ка -
де мо же чо век да се окре пи со
то пол пи ја лок или ја де ње.
Днев но по му ну ва и по 150 ки -
ло ме три. 

Со се бе нај че сто но си она
што му е нај по треб но, но и
тој ба гаж е те жок око лу осум
ки ло гра ми. Нај у ба во му е ко -
га ќе спои две ко ри сни ра бо -
ти, да по се ти не кој род ни на
или при ја тел и да па ту ва ка де
што го но си ср це то. Од пре -
кра сни те пре де ли ре дов но
ис праќа фо то гра фии на се -
стра му.

Ка ко што ре ков ме, ид на та
го ди на пла ни ра да про па ту ва
низ скан ди нав ски те др жа ви.
На го ди не шна та ру та за по знал
Шпа нец, исто та ка вљу бен во
спорт за кој ста ну ва збор. Тој
го по ка нил Иван Ка ра фи лов -
ски след но то ле то да от па ту ва
во Шпа ни ја, а по тоа со ве ло си -
пе ди да кр ста рат по уба ви те
пре де ли на оваа др жа ва. Скан -
ди на ви ја или Шпа ни ја –  вре -
ме то ќе по ка же што ќе на те -
жне. Ка ко и да е Иван ќе би де
со сво јот ве ло си пед.

КАР НЕ ВАЛ СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „УЛИ ЦА НА

ТРА ДИ ЦИ ЈА“

Спе ци ја ли те ти за се кој
вкус

Член ки од 
здру же ни е то 
„Илин ден – Ја бу ка„
ре дов ни уче снич ки на
тра ди ци о нал ни от
кар не вал ски га стро
са ем

Пре по зна тлив штанд
на „Ет но кат че“ од
Ка ча ре во

Го ди не шни от  Ин тер на ци о -
на лен кар не вал, одр жан на 15
и 16 ју ни во Пан че во, при вле -
че вни ма ние на око лу сто ил -
ја ди по се ти те ли, од са ми от
град, окол ни те ме ста и од
стран ство. Во о би ча е но, број -
ни те кар не вал ски гру пи од
Пан че во, Но ви Сад, Бел град,
Ле ско вац, Ша бац, Вр њач ка
Ба ња, Хер цег Но ви, Ри је ка,
Ти ват и Ита ли ја, де фи ли раа
од цен трал на та ули ца Вој во да

– Ра до мир Пут ник, па се до
пло шта дот Ѓорѓе Вај ферт. Во
рам ки те на про гра ма та е одр -
жа на и тра ди ци о нал на та ма -
ни фе ста ци ја „Ули ца на тра -
ди ци ја та“, са ем на тра ди ци о -

ЗА БЕ ЛЕ ШКА ОД ПА ТУ ВА ЊА ТА

„ Со при ја тел од Ср би ја вле гу ва ме во Ро ма ни ја, во зи ме

по ули ци те.  Ги по ми ну ва ме окол ни те се ла, ули ци те те сни,

куќите зби е ни ед на по крај дру га, пре кра сни пеј са жи, де ца

ни мав та ат. По ле ка се надѕира по го ле ми от врв на Кар па ти -

те. По ми ну ва ме по крај го ле ми ве тер ни ци. Гле да ме зад се -

бе, обла ци се цр не ат. Од ед наш шиб на гром не ка де во

бли зи на. Ре шив ме да ис тра е ме. Трг нав ме кон во до па ди те

во еден ро ман ски на ци о на лен парк. До ждот се лее ка ко од

ка бел. Се сме е ме од ма ка ка ко по го див ме ден, да не фа ти

ва кво не вре ме, но не се пре да ва ме, во зи ме ма шки по ас -

фал тот и ко неч но стиг нав ме до цел та…“

Ова е дел од за бе ле ши те на ве ле си пе ди стот Иван Ка ра -

фи лов ски од па ту ва ња та по Евро па.

Се раз би ра, вра ти те на би бли о -
те ка та се отво ре ни и за ма шка та
чи та тел ска пу бли ка, ко ја по се
из гле да е по ма ло број на.

Ка ко што до зна ва ме Ја бу ча ни
по те шко се од лу чу ват за из да ни -
ја на ма ке дон ски ја зик. Тоа е и
со се ма раз бир ли во, би деј ки срп -
ски збо ру ва ат си те Ја бу ча ни.
Ште та е што и по крај тоа што би -
бли о те ка та рас по ла га и со де ла
на мла ди ав то ри, кои се при ма -
мли ви за чи та те ли те, за ин те ре -
си ра но ста за ли те ра ту ра на ма -
ке дон ски ја зик, од ден на ден е се
по сла ба. Од дру га стра на, кни ги -
те на ма ке дон ски ја зик зав зе ма ат
го лем про стор на по ли ци те во
би бли о те ка та и не тре ба да би дат
са мо де кор.

Пра га, а нео дам на стиг нав и
до Хо лан ди ја. Жел ба ми е да
про па ту вам и низ Скан ди -
нав ски те др жа ви, ве ли Иван.
Овој оми лен Ка ча ре вац има
мно гу ин те ре сни при ка зни. Ед -
но вре ме во дел и бе ле шки за
сво и те па те ше ствиа. Ина ку, тој е
вра бо тен во Вој ска на Ср би ја и
кон ди ци ја та што ја стек ну ва на
па ту ва ња та му ја оле сну ва и ра -
бо та та за ко ја што е ан га жи ран.

Пред два е сет ти на де на се
вра тил од фа сци нан то и ин те -
ре сно па ту ва ње пре ку Пра га,
Дре зден, Лај пциг, Дорт мунд.
Во зел и по крај бре гот на ре ка -
та Ел ба... Пет де на бил го стин
кај ба ба, стри на и чич ко во
Дул мен (60 ки ло не три од
Дорт мунд), а по тоа про дол -
жил се до Хо лан ди ја, а от та му
со ави он за Бел град. Па ту ва -

нал на хра на и пи ја лок.  На го -
сти те им бе ше ово змо жен по -
глед од бли ску на ва ри ја ци и те
на тра ди ци о нал на та куј на и
на род ни ра ко твор би, што ги
по се ду ва ат број ни член ки на
здру же ни ја, кои и по сле дол ги
го ди ни успе ва ат да го со чу ват
сво јот соп ствен иден ти тет.
Ша ро ли ко ста и по ну да та на
спе ци ја ли те ти за се кој вкус,
на нај до бар на чин ја от сли ку -

ед на од член ки те на „Илин -
ден – Ја бу ка“.

Здру же ни е то „Ет но кат че“
од Ка ча ре во, ре ла тив но е
мла до здру же ние, но рет ко
про пу шта ет но – са е ми, ор га -
ни зи ра ни во Пан че во и во
окол ни те ме ста. 

– Во „Ет но кат че“ мо же да
се зач ле ни се кој што са ка да
ра бо ти и да пре зен ти ра на -
ци о нал на куј на. Ние сме Ка -

Свое ме сто во кру гот на
луѓе што ја са ка ат и ја по чи ту -
ва ат тра ди ци ја та нај доа и
член ки те на здр же ни ја та
„Илин ден – Ја бу ка“ и „Ет но
кат че“ Ка ча ре во. Ја бу чан ки
веќе не кол ку го ди ни уче ству -
ва ат во ма ни фе ста ци ја та
„Ули ца на тра ди ци ја“. Тие се -
кој пат го при вле ку ват вни -
ма ни е то со ма ке дон ски спе -
ци ја ли те ти. 

– Ра бо ти ме два на е сет ти на
го ди ни и стек нав ме го ле мо
ис ку ство за под го тву ва ње на
до ма шни спе ци ја ли те ти од
ста ра та ма ке дон ска куј на, но
и за аран жи ра ње на штан дот.
На ше то здру же ние е пре по -
зна тли во и ре дов ни те по се ти -
те ли на пан че вач ки от кар не -
вал од на пред зна ат што се мо -
жат да ку пат кај нас. Нај мно -
гу ги при вле ку ва ме го сти те со
тав че – грав че, лу те ни ца,
пин џур и со со ле ни и слат ки
пи ти. Ја бу ка е по зна та по ма -
ни фе ста ци ја та „Грав че – тав -
че“. И оваа при ли ка ја ко ри -
сти ме за да ги пот се ти ме љу -
би те ли те на овој до ма шен
спе ци ја ли тет и да ги по ка ни -
ме на вто ри ав густ да ја по се -
тат Ја бу ка, ве ли Ја го да Јо виќ,

ва мул ти кул ту рал но ста на на -
ши от град, ка де што жи ве ат
при пад ни ци на 26 мал цин ски
за ед ни ци и ет нич ки гру пи.

На пло шта дот Ѓорѓе Вај -
ферт беа по ста ве ни по веќе од
че ти ри е сет те зги, ис пол не ти
со до ма шни слат ки и со ле ни
спе ци ја ли те ти, под го тве ни на
тра ди ци о на лен на чин. При -
јат на та ат мо све ра и ми ри сот
на ска ра, па ла чин ки, кроф ни
и дру ги ја де ња, под го тве ни на
са ми те те зги, се чув ству ва ше
на се ка де. Штан до ви те беа
аран жра ни со ќили ми, ве зе ни
и пле те ни ра ко твор би и дру ги
укра сни пред ме ти.

ча ре во во ма ло. Во здру же -
ни е то ак тив но ра бо тат два е -
сет ти на же ни. Во се кој мо -
мент сме под го тве ни да би -
де ме до бри до маќин ки. Под -
го тву ва ме и ма ке дон ски спе -
ци ја ли те ти, ба нат ска штру -
дла, ро ман ски ку глов, ун гар -
ски слат ки џа ко нии. При ре -
ду ва ме пра ва ре не сан са на
ста ри ја де ња. До вол но е се -
ко ја же на да под го тви са мо
по еден спе ци ја ли тет и да
пре че ка ме го сти ка ко што
до ли ку ва, на гла су ва Да ни е -
ла Цвта но виќ, од Ка ча ре во,
ко ја во ед но из ра бо ту ва и на -
кит.



Во лон ти ра ње у Пе руу
Ор га ни за ци ја „Resurgiendo” из
Пе руа по зи ва за ин те ре со ва не
во лон те ре да се при кљу че ти -
му за очу ва ње жи вот не сре ди -
не. Реч је о пе ру ан ској не вла -
ди ној ор га ни за ци ја ко ја ди -
рект но са ра ђу је с љу ди ма ко ји
жи ве у угро же ним сре ди на ма
и ко ји ма је по треб на по моћ.
Ми си ја ор га ни за ци је је из град -
ња си гур не зо не за жи вот, где
де ца мо гу од ра ста ти и има ти
нор мал не усло ве за жи вот.

Про гра ми се ре а ли зу ју у са -
рад њи с ло кал ним за јед ни ца ма,
а во лон те ри су део про гра ма ко -
ји про мо ви ше кул ту ро ло шки ди -
вер зи тет и зна ње. Рад но вре ме
во лон те ра је од 10 до 30 са ти
не дељ но, про грам тра је не ко ли -
ко не де ља, а кан ди да ти тре ба да
по ка жу спрем ност за рад од три
ме се ца. За ин те ре со ва ни мо ра ју
да бу ду ста ри пре ко два де сет го -
ди на, да има ју ис ку ства у про -
стор ном пла ни ра њу, да су ди -
на мич ни и кре а тив ни, тим ски
рад ни ци, по шту ју род не раз ли -
ке, стр пљи ви, спрем ни да усва -
ја ју но ва зна ња и по се ду ју на -
пред но зна ње шпан ског је зи ка.

При ја ве се мо гу под не ти на
имејл mvillar@sauariperu.org.

Де гра да ци ја зе мљи шта
Због за га ђе ња, еро зи је и екс пан -
зи је по љо при вре де по вр ши на
зе мље ве ли чи не по ло ви не Европ -
ске уни је сва ке го ди не дра стич -
но гу би на ква ли те ту. Пре ко три
че твр ти не Зе мљи не по вр ши не
је же сто ко де гра ди ра но, а тај
број би мо гао да се по ве ћа на
90 од сто до кра ја овог ве ка. Ка -
ко љу ди осва ја ју све ви ше те ри -
то ри ја, ква ли тет зе мљи шта дра -
ма тич но опа да услед пре те ра -
ног за га ђе ња и нео д го вор ног по -
на ша ња. Пре ма про це на ма
струч ња ка, ако се на ста ви ова -
кав тренд, сто ти не ми ли о на љу -
ди би ће при мо ра не да еми гри -
ра ју, јер ће се ло кал ни си сте ми
за про из вод њу хра не уру ши ти.
Ово су са мо не ки од еле ме на та
но ве сту ди је ко ју је ура дио Цен -
тар за за јед нич ка ис тра жи ва ња
Европ ске ко ми си је.

За јед но с кли мат ским про ме -
на ма, ово опа да ње ква ли те та зе -
мљи шта до ве шће до то га да до
2050. го ди не гло бал ни усе ви го -
ди шње да ју чак 10 од сто ма ње
ро да, а ефек ти ове по ја ве нај ви -
ше ће се осе ти ти у Ин ди ји, Ки -
ни и Афри ци, где би де гра да ци -
ја зе мљи шта мо гла да пре по ло -
ви го ди шње при но се усе ва.

да ци ма о раз ра ди ле жи шта.
Про је кат упра вља ња овом вр -
стом по да та ка за по чет је ди ги -
та ли за ци јом, од но сно ске ни ра -
њем па пир них вер зи ја до ку ме -
на та и њи хо вим пре ба ци ва њем
у ди ги тал ни фор мат и до са да
је укуп но ди ги та ли зо ва но пре -
ко 300.000 до ку ме на та. Ства -
ра ње ди ги тал не ба зе по да та ка
омо гу ћи ће струч ња ци ма ове
ком па ни је да ис ко ри сте са вре -
ме на, ви со ко тех но ло шка IT ре -
ше ња за ана ли зу раз ра де ле -
жи шта, из бор но вих ло ка ци ја
за бу ше ње итд. У НТЦ-у се за
об ра ду по да та ка ко ри сте нај -
са вре ме ни ји софт ве ри за из ра -
ду ди ги тал них ге о ло шких мо -
де ла, ин тер пре та ци ју ге о фи -
зич ких ме ре ња у бу шо ти на ма,
кон тро лу ди на ми ке раз ра де ле -
жи шта итд.

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

Ди ги та ли за ци ја и
упо тре ба 
нај са вре ме ни јих
софт ве ра

Елек трон ска ба за
зна ња

НИС-ов На уч но тех но ло шки
цен тар (НТЦ), са се ди штем у
Но вом Са ду, фор ми ран је 2009.
го ди не спа ја њем ви ше срод них
ор га ни за ци о них де ло ва уну тар
ком па ни је с ци љем на уч но тех -
но ло шког пра ће ња де лат но сти
ком па ни је и обез бе ђе ња ино -
ва ци ја у окви ру по др шке ње -
ном по сло ва њу. У ње му ра ди
ква ли фи ко ван и ис ку сан ка дар
ко ји је за ду жен за при пре му
ге о ло шко-ис тра жи вач ких ра -
до ва и про ра чу на ре зер ви, об ра -
де се и змич ких по да та ка, као и
при пре му про је ка та за опре ма -
ње бу шо ти на. У окви ру НТЦ-а
по сто ји цен трал на ла бо ра то ри -
ја, ко ја омо гу ћа ва да се пу тем
ана ли за обез бе ди про грам ге о -
ло шко-ис тра жи вач ких ра до ва
(ана ли зе је зга ра, свој ства наф -
те и флу и да).

НТЦ је 2013. и 2014. за по -
чео фор ми ра ње ди ги тал не ба -
зе по да та ка и ту свр ху је мо де -
р ни зо ва на IT опре ма, та ко да
је на уч но тех но ло шко пра ће ње
де лат но сти НИС-а по диг ну то
на знат но ви ши ни во. Софт ве -
ри ко ји се ко ри сте у цен тру су
тех нич ки из у зет но зах тев ни, па
обич не ма ши не, од но сно ра чу -
на ри, не мо гу да их по др же.
Јед на од ва жних ства ри код
тих ра чу на ра су спе ци јал не про -
фе си о нал не цер ти фи ко ва не
гра фич ке кар ти це ко је мо гу да
по др же при каз зах тев них мо -
де ла ко је они ко ри сте, а у пи -
та њу су огром ни фај ло ви. Сви
ко ри сни ци вир ту ел них ма ши -
на, без об зи ра на то да ли су у
НТЦ-у, Бе о гра ду, Ру си ји или
код ку ће, ра де на си сте му ко ји
се на ла зи у Но вом Са ду и све
кал ку ла ци је, си му ла ци је и ана -
ли зе ра де се на два на ест сер -
ве ра за вир ту а ли за ци ју.

За сле де ћу фа зу раз во ја пла -
ни ра но је уна пре ђи ва ње ра да
Ди рек ци је за ин же ње ринг, од -
но сно да се им пле мен ти ра ком -
плек сни је 3D про јек то ва ње ин -
фра струк ту ре.

По да ци су ва жни
У НИС-у ис ти чу да су у са вре -
ме ном све ту по да ци од стра те -
шког зна ча ја, та ко да је ва жан
сег мент у по сло ва њу НТЦ-а рад
с ге о ло шким по да ци ма и по -

Свет ска ор га ни за ци ја за при -
ро ду (WWF) тра жи за бра ну
из ло ва ке чи ге на нај ма ње пет
го ди на, ка ко би се омо гу ћи -
ла об но ва по пу ла ци ја ове ве -
о ма угро же не вр сте ри бе. У
Ср би ји ке чи га на се ља ва ве -
ли ке ни зиј ске ре ке Ду нав, Са -
ву, Ти су и Ве ли ку Мо ра ву,
као и део За пад не Мо ра ве.
Реч је о ри би чи ји из лов има
еко ном ски зна чај и по след -
њих не ко ли ко де це ни ја ри бо -
лов је био пре ко ме ран. Сту ди -
ја ко ју је ура дио WWF по ка зу је

да се ке чи га ин тен зив но ло ви
не са мо то ком до зво ље ног пе -
ри о да уло ва већ и то ком ло -
во ста ја, ка да је ри бо лов за -
бра њен. По ред то га, ис тра -
жи ва ње је по ка за ло да се у
Ср би ји нео ме та но про да ју ке -
чи ге ис под за кон ски про пи -
са не ме ре (40 цен ти ме та ра)
у ре сто ра ни ма и на пи ја ца -
ма. Струч ња ци про це њу ју да
ри бо лов ке чи ге у је ку мре ста
и из лов мла ди ца оне мо гу ћа -
ва ју да се по пу ла ци ја об на -
вља и да бу де ста бил на.

По ред на ве де ног, на ру ша -
ва ња при род них ста ни шта

услед из град ње бра на и оста -
лих во до при вред них обје ка -
та та ко ђе до во де до де ва сти -
ра ња. Сту ди ја је по ка за ла да
су сви на ве де ни фак то ри
угро жа ва ња ке чи ге при сут -
ни и у Ср би ји и због то га
Свет ска ор га ни за ци ја за при -
ро ду, за јед но са Асо ци ја ци -
јом ала са Ср би је и Ује ди ње -
ним ри бо лов ци ма Ср би је,
тра жи хит ну при ме ну ме ра
ко је Ује ди ње не на ци је пре -
по ру чу ју – пре све га при вре -
ме ну об у ста ву ри бо ло ва. Екс -

перт ска гру па за је се тре при
Ко ми си ји за очу ва ње вр ста
УН пру жи ла је по др шку ор -
га ни за ци ја ма у Ср би ји да се
усво ји пе то го ди шња за бра на
из ло ва ове вр сте. У при лог
на ве де ним чи ње ни ца ма иде
и по да так да је на осно ву од -
лу ке Јав ног пред у зе ћа „Ср -
би ја шу ме” уве де на дво го ди -
шња за бра на, то ком 2018. и
2019. го ди не, на три ри бо -
лов на под руч ја, као и то да
су исту за бра ну у прет ход -
ном пе ри о ду тра жи ли Ује ди -
ње ни ри бо лов ци Ср би је и
Асо ци ја ци ја ала са Ср би је.

Ау тор тек ста „За вр ше на бор -
ба за бо до ве” у увод ном де лу
не тач но на во ди ста ти стич ке
по дат ке у ве зи с про те клим
за вр шним ис пи том и ран ги -
ра њем основ них шко ла пре -
ма оства ре ним ре зул та ти ма.

Иа ко је пре ма зва нич ној
ста ти сти ци ОШ „Мо ша Пи -
ја де” из Ива но ва убе дљи во

пр ва у Пан че ву по бро ју бо -
до ва на сва три те ста, та шко -
ла се у спор ном тек сту уоп -
ште не по ми ње. Ау тор се по -
зи ва на ре чи ко ор ди на то ра
Окру жне упи сне ко ми си је Го -
ра на Бо ка ни ћа, а сам ко ор -
ди на тор ис ти че да је но вин -
ском ли сту по слао та бе лу са
зва нич ним по да ци ма, где је
на пр вом ме сту на ве де на ОШ
„Мо ша Пи ја де”.

Да кле, у тек сту „За вр ше на
бор ба за бо до ве” до шла је до
из ра жа ја не про фе си о нал -
ност ау то ра, су бјек тив ност,
као и при кри ва ње по да та ка

и се лек тив но из но ше ње ин -
фор ма ци ја. Сва ки углед ни
но вин ски лист тре ба ло би
да по шту је пра ви ла но вин -
ског из ра жа ва ња, те да у из -
ве шта ји ма објек тив но из но -
си ин фор ма ци је. Сва ка шко -
ла за слу жу је да ње ни ре зул -
та ти бу ду објек тив но при -
ка за ни и при зна ти.

У ма лим шко ла ма као што
је ОШ „Мо ша Пи ја де” из Ива -
но ва зна чај ни ре зул та ти на
те сто ви ма ука зу ју на ве ли ки
труд, рад и зна ње сва ког уче -
ни ка, што тре ба објек тив но
при ка за ти у сред стви ма јав -
ног ин фор ми са ња.

Ди рек тор ка ОШ „Мо ша Пи ја де”

Са ња Си мић Ми ја то вић

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 13. јул 2018.
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НА УЧ НО ТЕХ НО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР НИС-а У НО ВОМ СА ДУ

СТРУЧ НО ПРА ЋЕ ЊЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ НИС-а

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Си стем по се ду је спе ци јал не
ала те за при ступ и увоз по да -
та ка у скла ду са усво је ним по -
ли ти ка ма. У 2018. го ди ни је
за по чет про цес ау то ма ти за ци -
је де ла про це са уз им пле мен -
та ци ју ала та за ау то мат ску ми -
гра ци ју по да та ка из дру гих си -
сте ма за чу ва ње у „Ге о Банк”,
као и за учи та ва ње по да та ка у
NGT-Smart, што би тре ба ло да
обез бе ди пот пу ност и ускла -
ђе ност по да та ка у свим ин -
фор ма ци о ним си сте ми ма.

Про грам ски мо ду ли
Про шле го ди не НИС је за по чео
још јед ну фа зу у ра ду с по да ци -
ма – про је кат „Ве ри фи ка ци ја
ге о ло шко-тех но ло шких по да та -
ка”. Циљ тог про јек та је про ве -
ра ску па по да та ка ко ји се на ла -
зе у глав ним си сте ми ма за скла -
ди ште ње ге о ло шко-тех но ло шких
по да та ка из аспек та пот пу но -
сти, ускла ђе но сти и ге о ло шке
осно ва но сти. Про јек том је пред -
ви ђе но ор га ни зо ва ње ре дов них
ау то мат ских про ве ра по да та ка
кроз из ра ду спе ци јал них про -
грам ских мо ду ла. Ло ги ку мо ду -
ла из ра ди ће за јед нич ки IT струч -
ња ци и екс пер ти у обла сти ге о -
ло ги је и раз ра де ле жи шта.

Вре ди ис та ћи да НТЦ под -
сти че раз вој елек трон ске ба зе
зна ња – „Thinker”, ко ји у се би
са др жи пре ко 3.500 књи га,
1.600 чла на ка, 700 стан дар да
и 230 еду ка тив них кур се ва.
„Thinker” је си стем ши ре ња
зна ња за све за по сле не у Бло -
ку „Ис тра жи ва ње и про из вод -
ња”, а рад овим си сте мом је
је дан од при о ри тет них пра ва -
ца у Оде ље њу за ба зе по да та ка
НТЦ-а. Јед на од при ме на но -
вих тех но ло ги ја у НТЦ-у је упо -
тре ба VR ка ци ге. У овом тре -
нут ку овај са вре ме ни уре ђај
има две при ме не. Јед на је у
ин же ње рин гу и пред ста вља 3D
при каз обје ка та ко ји се већ из
про јек та мо гу ко ри сти ти за не -
ки вир ту ел ни ути сак кроз кре -
та ње објек том, а дру га је ко -
ри шће ње VR ка ци ге при ге о -
ло шкој ин тер пре та ци ји, тј. по -
мо ћу ње је мо гу ће „уро ни ти” у
тро ди мен зи о нал ни ге о ло шки
обје кат, од но сно мо дел у ко ме
се ви де сло је ви, ра се ди, ге о ло -
шке струк ту ре и ка на ли по тен -
ци јал ног ле жи шта угљо во до -
ни ка, што мо же зна чај но да
по мог не рад ге о ло га и учи ни
га знат но ефи ка сни јим.

УГРО ЖЕН ОП СТА НАК КЕ ЧИ ГЕ

Тра жи се за бра на 
ри бо ло ва

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „ЗА ВР ШЕ НА БОР БА

ЗА БО ДО ВЕ”, „ПАН ЧЕ ВАЦ” 4770, ОД 29. ЈУ НА

Ива нов ча ни 
су нај бо љи!

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА



Уко ли ко не ма те по сао, а ма -
шта те о то ме да се об у чи те за
рад у IT сек то ру, до бра вест за
вас гла си да На ци о нал на слу -
жба за за по шља ва ње ор га ни зу -
је атрак тив не обу ке ко је ће вам
обез бе ди ти нео п ход на зна ња и
ве шти не упра во у тој обла сти.
Ја ва про гра ми ра ње, из ра да веб-
апли ка ци ја, PHP и .NET про -
гра ми ра ње са мо су не ке од те -
ма еду ка тив них про гра ма ко је
су у НСЗ-у осми сли ли за сво је
ко ри сни ке ка ко би им олак ша -
ли по тра гу за по слом.

– До бро је по зна то да бу дућ -
ност при па да IT сек то ру и да
IT струч ња ци има ју нај ви ше мо -
гућ но сти за за по шља ва ње на тр -
жи шту ра да у Ср би ји, али и ши -
ром све та. На ци о нал на слу жба
за за по шља ва ње је сво је про -
гра ме обу ка ускла ди ла с по тре -
ба ма тр жи шта ра да. У пла ну је

из во ђе ње спе ци ја ли стич ких ин -
фор ма тич ких обу ка у де сет гра -
до ва ши ром Ср би је, у ко је ће,
у окви ру пр вог ци клу са, ко ји
по чи ње у сеп тем бру, би ти укљу -
че но 775 по ла зни ка – ис та кла
је Ива на Му чи ба бић, са вет ник
за прав ну по моћ у пан че вач кој
фи ли ја ли НСЗ-а.

При ја ве за IT обу ке отво ре не
су на сај ту www.itobuke.rs у по не -
де љак, 9. ју ла, и тра ја ће до не де -
ље, 22. ју ла. Да би сте се упи са ли
на ли сту кан ди да та, по треб но је
да се ва ше име на ла зи на еви ден -

ци ји не за по сле них На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње, да има -
те нај ма ње за вр ше ну сред њу че -
тво ро го ди шњу шко лу, да по се ду -
је те скло но сти за ин фор ма тич ко
про гра ми ра ње, да по зна је те рад
на ра чу на ру и да зна те ен гле ски
је зик нај ма ње на ни воу А2.

За ви ше ин фор ма ци ја обра -
ти те се свом са вет ни ку за за -
по шља ва ње или пра ти те сајт
www.nsz.gov.rs, на ко јем ће те,
обе ћа ва ју у НСЗ-у, ре дов но до -
би ја ти све ин фор ма ци је о овом
про гра му.

Петак, 13. јул 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ле ти је по себ но ва жно да су
нам сто па ла са вр ше но сре -
ђе на. Та кав ефе кат мо же да
вам пру жи са мо про фе си о -
нал ни пе ди кир, али до ста то -
га мо же те и са ми ура ди ти.
Па пу че и сан да ле от кри ва ју
сва ку не са вр ше ност, па је то
још је дан раз лог за ква ли те -
тан пе ди кир.

У ко зме тич ком са ло ну про -
то кол за пе ди кир као из ча -
со пи са по чи ње то плом куп -
ком ка ко би се пе те и за нок -
ти це омек ша ле. На кон де се -
так ми ну та пре ла зи се на об -
ра ду и тур пи ја ње пе та. Но -
жић за пе ди кир се из бе га ва,
јер ако се њи ме че сто ра ди,
пе те се с вре ме ном још ви ше
за де бља ва ју. По не кад је он
нео п хо дан, али са мо ка ко би
от кло нио огру бе ле на сла ге, а
по том се при ме њу је тур пи ја
за пе те ве ће гра ну ла ци је (гру -
бља). Сле ди по ти ски ва ње за -
нок ти ца (мо гу да се исе ку ако

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

Са вр ше на сто па ла

Олу ја

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: пет де ци ли та ра мле ка,

150 гра ма гри за, рав на ка ши чи ца

со ли, 80 гра ма ма сла ца, два жу -

ман це та, ма ло му скат ног ора шчи ћа

и мр ви це.

За на дев: 400 гра ма ти кви ца или

ме ша ног по вр ћа (па при ке, па ра -

дајз, пе чур ке, пла ви па тли џан, лук),

100 гра ма пан че те, со, би бер, пер шу нов лист и ма сли но во уље.

При пре ма: За греј те мле ко и чим про ври, до дај те гриз и бр зо про -

ме шај те да се не ство ре гру дви це. По со ли те и крат ко ку вај те док се

не згу сне. По ме ри те с рин гле, уме шај те ма слац, два жу ман це та и

ма ло на ри ба ног му скат ног ора шчи ћа, па из јед на чи те сме су.

Окру гли ка луп на ма жи те ма сла цем и по спи те мр ви ца ма хле ба, па

си пај те сме су од гри за. Док је све још то пло, об ли куј те уду бље ње на

сре ди ни уз по моћ ка ши ке, а иви це ма ло из диг ни те да се до би је об -

лик ду бо ког та њи ра. По обо ду ути сни те за ре зе уз по моћ шта пи ћа за

ро штиљ или ту пе стра не но жа. Пе ци те око 20 ми ну та у рер ни за гре -

ја ној на 200 сте пе ни док не до би је ле пу ру ме ну бо ју.

У ме ђу вре ме ну при пре ми те на дев. На ма ло ма сли но вог уља про -

пр жи те ти кви це исец ка не на коц ки це или ста ви те све од по вр ћа што

вам до ђе под ру ку (па при ке, па ра дајз, пе чур ке, пла ви па тли џан,

лук...) – мо же те ком би но ва ти по же љи. По со ли те и по би бе ри те по

уку су.

У по себ ном ти га њу на ма ло уља про пр жи те коц ки це сла ни не, па

по спи те пре ко дин ста ног по вр ћа. Овом сме сом на пу ни те „чи ни ју”

од гри за и по слу жи те док је још то пло. При јат но!

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Сла на тор та од гри за 
с ти кви ца ма

је нео п ход но) и об ли ко ва ње
нок ти ју. Пи линг је ве о ма ва -
жан ка ко би укло нио ви шак
огру бе ле ко же и омек шао пе -
те. На кон ис пи ра ња сле ди
ма са жа сто па ла хран љи вом
кре мом ко ја ће одр жа ти ме -
ко ћу ко же.

По сле пе ди ки ра мо же те се
од лу чи ти са мо за по ли ра ње
но кат не пло че хран љи вим
уљи ма или за оби чан лак у
не кој лет њој ни јан си. Не ће те
по гре ши ти ни ако ваш из бор
пад не на гел-лак. Ни јан се су
за и ста див не, а лак ће вам
тра ја ти вр ло ду го. Мо же оста -
ти не так нут и пре ко ме сец
да на, па чак и до два ме се ца.
Ипак тре ба гле да ти и есте ти -
ку: ко ли ко год ду го лак да из -
др жи, но кат не ће из гле да ти
ле по ако пре ви ше из ра сте.

Са ми мо же те одр жа ва ти
сто па ла та ко што то ком ту -
ши ра ња пре ђе те тур пи јом по
пе та ма и на не се те не ки од
пи лин га ко ји се мо гу на ћи у
про да ји. Пи линг мо же те да
на пра ви те и са ми та ко што
ће те у ма ло куп ке на дла ну
уба ци ти ка ши чи цу круп не
мор ске со ли, ис тр ља ти пе те
и ис пра ти. Мо же те да на пра -
ви те и ма ску од ко ко со вог
уља и не ко ли ко ка пи ли му -
на. На ма жи те њо ме сто па ла,
оста ви те да од сто ји што ду -
же, па ис пе ри те и на не си те
кре му. На ова квој ма сци сто -
па ла ће вам би ти ја ко за хвал -
на, а ко жа на њи ма би ће глат -
ки ја не го ика да. Про бај те и
уве ри те се.

Про је кат се ре а ли зу је
у са рад њи с 
Нор ве шком

Ми ни стар Ђор ђе вић
о ва жно сти 
спре ча ва ња си ве 
еко но ми је

Бес плат на ано ним на
ли ни ја 0800/300-307

Про је кат „Ре ци НЕ ра ду на цр -
но”, чи ји је циљ ја ча ње ка па -
ци те та Ин спек то ра та за рад и
по ди за ње све сти гра ђа на о су -
зби ја њу ра да на цр но, пред ста -
вљен је у че твр так, 5. ју ла, на
еду ка тив ној ра ди о ни ци у Ре -
ги о нал ној при вред ној ко мо ри.

Овај про је кат ре а ли зу је се на
осно ву спо ра зу ма за кљу че ног
из ме ђу Ми ни стар ства спољ них
по сло ва Нор ве шке и Ми ни стар -
ства за рад, за по шља ва ње, бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња Ре -
пу бли ке Ср би је. Тре нут но про -
је кат ула зи у дру гу фа зу спро -
во ђе ња, а за ми шље но је да до -
са да шњи ре зул та ти и зна чај
свих ак тив но сти бу ду пред ста -
вље ни на ра ди о ни ца ма у де сет
гра до ва у Ср би ји, од ко јих је
Пан че во пр ви.

Све оп шта до бро бит
По ред пред став ни ка над ле жног
ми ни стар ства, ло кал них са мо -
у пра ва, ин спек циј ских слу жби
и при вре де, до га ђа ју су при су -
ство ва ли и Зо ран Ђор ђе вић, ми -
ни стар за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња,
Сте ван Ђу ро вић, в. д. ди рек то -
ра Ин спек то ра та за рад, Да ни -
је ла Лон чар, на чел ни ца Ју жно -
ба нат ског управ ног окру га, и
Би ља на Дра же вић, на чел ни ца
Ин спек ци је ра да Пан че во.

Ми ни стар Ђор ђе вић из ја вио
је овом при ли ком да Ми ни -
стар ство же ли да по ка же да је
од луч но у бор би про тив си ве

РА ДИ О НИ ЦА У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ

РЕ ЦИ „НЕ” РА ДУ НА ЦР НО

еко но ми је, ко ја је не ко ли ко го -
ди на про блем у на шој зе мљи и
да ће рад Ин спек то ра та би ти
још ефи ка сни ји.

– За пр вих шест ме се ци ове
го ди не спро ве де но је за 30 од -
сто ви ше над зо ра не го у истом
пе ри о ду про шле го ди не. На ду
да смо на до бром пу ту у бор би
про тив си ве еко но ми је, да је
нам то што већ има мо ма њи
број љу ди ко ји ра де на цр но –
ис та као је ми ни стар.

Он је до дао да се ин спек циј -
ски над зо ри спро во де та ко што
у кон тро ле не иду ин спек то ри
из ме ста у ко јем се вр ши над -
зор, већ се они ро ти ра ју.

– Ми ни стар ство је у мар ту
по кре ну ло про је кат „Ре ци НЕ
ра ду на цр но”, уз бес по врат ну
фи нан сиј ску по др шку нор ве -
шке ам ба са де. Наш циљ је да,
кроз ме диј ску кам па њу, рад -
ни ци и по сло дав ци раз ви ју
свест о сво јим пра ви ма и ко -
ри сти ма ко је има ју од спре ча -

ва ња ра да на цр но. Они тре ба
да зна ју да Ин спек то рат ра ди
за до бро бит рад ни ка, али и по -
сло да ва ца, спу та ва ју ћи не ло -
јал ну кон ку рен ци ју – ре као је
ми ни стар.

Из ван ред ни ре зул та ти
Пре ма ре чи ма в. д. ди рек то ра
Ин спек то ра та за рад Сте ва на
Ђу ро ви ћа, Ми ни стар ство и Ин -
спек то рат ак тив но су ра ди ли
на су зби ја њу ра да на цр но, те
је то ком про шле го ди не от кри -
ве но за три хи ља де ви ше ли ца
ко ја ра де на цр но не го што је
то био слу чај 2016. го ди не. 

– Ме ре ко је спро во ди мо и
до дат не кон тро ле ин спек то ра
да ле су из ван ред не ре зул та те.
От кри ли смо 769 не ре ги стро -
ва них су бје ка та ко ји су ра ди -
ли без за кон ских ре гу ла ти ва.
По себ но смо по но сни на чи -
ње ни цу да је од 22.411 ли ца
ко ја су ра ди ла на цр но, њих
чак 21.171 за сно ва ло рад ни од -
нос – ис та као је Ђу ро вић.

На чел ни ца оде ље ња Ин спек -
ци је ра да у Пан че ву Би ља на
Дра же вић пред ста ви ла је ре -
зул та те ра да те слу жбе на те -
ри то ри ји ју жног Ба на та.

– Ако упо ре ди мо пр во по лу -
го ди ште про шле и исти пе ри -
од ове го ди не, мо же мо за кљу -
чи ти да је број над зо ра у на -
шем окру гу по ве ћан, ка ко у
обла сти рад них од но са, та ко и

у обла сти без бед но сти и здра -
вља на ра ду, као и кроз ин те -
гри са не над зо ре. Та ква сли ка
је ре зул тат на ших по ја ча них
ак тив но сти и чи ње ни це да кон -
ти ну и ра но вр ши мо ак ци је, че -
сто у ко ор ди на ци ји с по ре ском,
са ни тар ном и ту ри стич ком ин -
спек ци јом. Ре зул та ти у окви ру
про јек та „Ре ци НЕ ра ду на цр -
но” за и ста су до бри. Ја вља ју се
гра ђа ни, при ја вљу ју ци ља но по -
сло дав це, од но сно не ре ги стро -
ва не су бјек те и ти ме нам омо -
гу ћа ва ју да се бр зо на ђе мо на
пра вом ме сту у пра во вре ме.
Та ко смо, ре ци мо, пре не ко ли -
ко да на ре а го ва ли по при ја ва -
ма и у ро ку од два са та смо
про на шли чак три не ре ги стро -
ва на су бјек та – ис та кла је Дра -
же ви ће ва.

Она је апе ло ва ла на гра ђа не
да при ли ком при ја вљи ва ња ра -
да на цр но и дру гих не за ко ни -
то сти пу тем бес плат ног ано -
ним ног те ле фо на 0800/300-307
или по пу ња ва њем фор му ла ра
на сај ту www.recineradunacr-
no.com бу ду што пре ци зни ји.
То је ва жно да се не би де ша -
ва ло да ин спек ци ја оде на по -
гре шну адре су или да адре са
бу де пра ва, али да у фир ми у
том тре нут ку не ма рад ни ка на
цр но, јер им је рад но вре ме
дру га чи је од оног ко је је на ве -
де но у при ја ви.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, пам ти мо сви
олуј на вре ме на ко ја су нам
обе ле жи ла жи во те, ка да се
уру ша ва ло пред на шим очи -
ма оно за шта смо би ли нај -
си гур ни ји да је не у ни шти во.

У не ве ри ци по сма тра мо ха -
ос ко ји на ста је док нас жи -
вот на олу ја ки да, ло ми, са ви -
ја, чу па нам нај ја ча уве ре ња
из ко ре на, до ка зу ју ћи да смо
их из гра ди ли у по ку ша ју да
пре ва ри мо и се бе и оне ко је
во ли мо. Ла жи, ко је смо „пре -
кр сти ли” у све што мо же мо
при хва ти ти као исти ну у ко ју
же ли мо да ве ру је мо, вр ло су
под ло жне уру ша ва њу под на -
ле ти ма олуј них ве тро ва што
из ви ру из бо ла и не за до вољ -
ства ду ше. Сна га ко ју смо да -
ли (са мо)об ма на ма је ме ра
ја чи не жи вот не олу је ко ја ће
их уру ши ти. Све што смо из -
гра ди ли као сли ку о се би, ко -
јом се пред ста вља мо у „нај -
бо љем” све тлу по жељ но сти да
би смо би ли при хва ће ни и мо -
жда во ље ни, раз би ја се под
же сто ким на ле ти ма ве тра. Не -
за шти ће ни и ого ље ни, раз о -
ча ра ни и ту жни, ра зо ре ног
жи вот ног ком па са, сто ји мо
на ве тро ме ти ни. Док нам ле -
де ни ве тар уба цу је не из ве -
сност до гра ни це под но шљи -
во сти, на ста је тре ну так ка да
тре ба до не ти јед ну од нај зна -
чај ни јих жи вот них од лу ка –
по кре ну ти се или оста ти за -
гла вљен у са мо са жа ље ва њу,
опла ку ју ћи пу стош ко ју је на -
пра ви ла олу ја.

Са мо нам ис ко рак ко ји на -
пра ви мо и от клон од ха о са ко -
ји смо до жи ве ли мо же по мо ћи
да схва ти мо ко ли ко смо ја ки.

Об ли ку је нас на чин на ко -
ји се су о ча ва мо са жи вот -
ним олу ја ма. Кад схва ти мо
да се по ло ми ло и иш чу па ло
са мо оно што ни је ни ва ља -
ло, да нам пра ши ну у очи
ни је ба ца ла олу ја, већ ми са -
ми ства ра њем илу зи је љу ба -
ви и по што ва ња, вре ме је да
кре не мо да ље. Нај те же је
при хва ти ти да је оно што
смо сма тра ли жи вот ном пот -
по ром у ства ри нај ви ше оме -
та ло ис по ља ва ње су шти не
на шег би ћа и на пре дак у
оства ри ва њу. Осо бе без ко -
јих ни смо мо гли да за ми -
сли мо по сто ја ње не ста ју у
олуј ном ве тру и оста ју у не -
кој успо ме ни ко ју ће вре ме
умо та ти у за бо рав.

По сле олу је нам оста је су -
о ча ва ње са оним што је оста -
ло на кон емо тив ног ра за ра -
ња. На сна жним и ду бо ким
ко ре ни ма раз у ме ва ња и по -
др шке лак ше се об на вља ју
по ве ре ње и љу бав. Спо зна ја
да олу је не на но се са мо ште -
ту окре ће нас об на вља њу,
дру га чи јем ра сту, али уз до -
ка за ну ста бил ност ко ре на ко -
ја нам да је сна гу да кре не мо
сво јим пу тем лак ши за све
емо тив но сме ће ко је је мо -
гао да од не се ве тар. Ако иза
олу је мо же да оста не не што
вред но, то је осе ћај да је не -
ко спре ман да упле те сво је
жи вот не ко ре не с на шим,
ства ра ју ћи не рас ки ди ву це -
ли ну ко јој жи вот на олу ја са -
мо до да је чвр сти ну и ста -
бил ност.

Жи вот не олу је су не ми -
нов ност и од нас са мих за -
ви си да ли ће мо њи хо ву сна -
гу ко ри сти ти  за по ме ра ње
из уста ја ло сти сва ко днев не
ру ти не, или ће мо опла ки ва -
ти пу стош што на ста је док
се ве тар по и гра ва не чим што
је за нас био те мељ на ко јем
је из гра ђе на ку ла од ка ра та
зва на жи вот.

Ја ча ти ко рен или пра ви ти
ку ле од ка ра та – од лу ка је,
као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ин спек ци ја ра ди у ко рист рад ни ка, по сло да ва ца и др жа ве

НСЗ ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ ИН ФОР МА ТИЧ КЕ ОБУ КЕ

Ква ли фи куј те се за 
нај тра же ни ја за ни ма ња



Не мој те ни ко ме да от кри је те,
али Џен је је дан од мо јих оми -
ље них ли ко ва. Е, па упра во та
Џен је ту жна, а Еј ден же ли да
она бу де срећ на. Ми сли те да
је то јед но став на си ту а ци ја?
Џен има три де сет и не ку и
упра во је рас ки ну ла с деч ком,
а Еј ден је је дан ве о ма ком пли -
ко ван и ве о ма скуп софт вер.

Еј ден по зна је Џен у ду шу.
Бу ду ћи да има при ступ ње -
ном мо бил ном те ле фо ну, та -
бле ту и лап то пу, он зна ко ју
пе сму она нај ви ше во ли, ко -
је су јој фо то гра фи је оми ље -
не, а мо же и да на бр о ји мо -
ти ва ци о не ци та те с „Тви те -
ра” ко ји је нај ви ше ин спи -
ри шу. На осно ву за па жа ња и

је дин стве них ал го ри та ма,
сра чу нао је да је Џен по тре -
бан до сто јан људ ски парт нер
(са свим дру га чи ји од ње ног
без ве зног бив шег мом ка) и
за то без ње ног одо бре ња за -
по чи ње пре тра гу на ин тер -
не ту да би про на шао од го ва -
ра ју ћег кан ди да та.

ДРУШТВО
Петак, 13. јул 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли сте
не ка да осе ти ли ду хов но про -
све тље ње. „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 „Не бо
је зва ло мо је име” Те ре зе
Чанг 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:

„Да, је сам. Устао сам ра но
и оти шао на по сао. Али ни је
ми се да ло. Би ла је не де ља.
А он да, на кон пр вог шо ка,
де си ло се упра во то, ка ко ка -
же те, про све тље ње, чим сам
схва тио да мо гу не сме та но и
мо мен тал но да се вра тим та -
мо ода кле сам и до шао. У
кре вет. Ето то би би ло то.
Хва ла на па жњи.” 060/0270...

„Пр во сам по јео по ла лу -
бе ни це. А он да су игра ли Хр -
ва ти, па сам по пио и пет ли -
мен ки пи ва. И он да сам се
из не на да про све тлио: схва -
тио сам да то ви ше ни кад не
смем да по но вим. Не же ли -
те да зна те ка ко је из гле да ло
про све тље ње.” 063/3006...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње за ким нај че шће уз ди шу.
Они ће осво ји ти по је дан при -
ме рак књи ге „Ди шем с њим”
Бри та ни Че ри. То из да ње мо -
ћи ће да у књи жа ри „Иси до -
ра Се ку лић” у „Авив пар ку”,
од на ред ног утор ка, пре у зму
ау то ри сле де ћих од го во ра:

„Нај че шће уз ди шем над
со бом кад по ми слим да сам
у жи во ту мо гао би ти не ко
дру ги, а не ово што сад је -
сам. Искре но, ваш Џек Тр -
бо сек.” 060/0270...

„За на шим по ли ти ча ри ма.
Кад год поч ну да сер... ...ви -
ра ју при че о то ме ка ко нам
је до бро, са мо што се не по -
да ви мо ко лек тив но од уз ди -
са ња.” 064/1134...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 18. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„На шта вас асо ци ра реч за мак?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Же нe из зам ка” Џе си ке Ша тук. Нај бо ље
од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

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

Ма ри ја на пр во спа са ва ше -
сто го ди шњег Мар ти на, си на
ње ног дра гог при ја те ља из
де тињ ства, из на ци стич ког
по прав ног до ма. На ста вља ју

пут за јед но, про ла зе ћи кроз
ру ше ви не сво је отаџ би не на
пу ту до Бер ли на, где Ма р ти -
но ва мај ка, ле па и на ив на
Бе ни та, ис па шта у ру ка ма
оку па тор ских сна га Цр ве не
ар ми је. За тим про на ла зи
Ању, та ко ђе же ну јед ног од
за ве ре ни ка, из бе гли цу ко ја
про па да у јед ном од мно гих
ло го ра за ми ли о не ра се ље -
них то ком ра та.

„Же нe из зам ка” 
Џе си ке Ша тук

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Сре ћа за дво је” 
П. З. Рај зи на

Два чи та о ца ко ји до сре де, 18. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „С
ким сте би ли нај срећ ни ји у жи во ту?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Сре ћа за дво је” П. З. Рај зи на. Нај бо -
ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а
на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

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

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

НАД МЕ ТА ЊЕ У ГА ЂА ЊУ ГЛИ НЕ НИХ ГО ЛУ БО ВА

ПОТ ПУ НА ДО МИ НА ЦИ ЈА БРЕ СТОВ ЧА НА
Од лич но так ми че ње у
Ива но ву

Трка све уз бу дљи ви ја
и не из ве сни ја

Су мор ни обла ци и про хлад но
вре ме ни су по ко ле ба ли љу би -
те ље лов ног стре ља штва да се
оку пе на че твр том ово се зон -
ском тур ни ру у окви ру так ми -
че ња „Куп Пан че ва”.

Над ме та ње у га ђа њу гли не -
них го лу бо ва је про шлог ви -
кен да одр жа но на пре ле пом
стре ли шту ло вач ке сек ци је Ива -
но во, а оку пи ло је пре ко че тр -
де сет уче сни ка.

Овог пу та нај мир ни ју ру ку
имао је Не бој ша Лон ча ре вић
из Ба нат ског Бре стов ца, ко ји
је у рас пу ца ва њу с Мар ја ном
Сто ил ко ви ћем из Гло го ња за у -
зео пр во ме сто.

– Рас пу ца ва ње је као лу три ја.
Пу ца се по је дан ме так и по бе -

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

По здрав од Џе ка Тр бо се ка

с не стр пље њем оче ку је мо сле -
де ћи тур нир – ре као је Не бој -
ша Лон ча ре вић, стре лац еки пе
Ба нат ски Бре сто вац 2.

На так ми че њу „Куп Пан че -
ва” ло вач ка сек ци ја Ба нат ског
Бре стов ца на сту па са два ти -
ма, а овог пу та је за у зе ла пр ва
два ме ста у екип ном пла сма -
ну. Ста ње је исто и на збир ној
та бе ли по сле пр ва че ти ри тур -
ни ра. Иа ко има још мно го да
се пу ца, Бре стов ча ни су се већ
са да ис та кли као глав ни кан -
ди да ти за осва ја ње ово го ди -
шњег „Ку па Пан че ва”.

Так ми че ње у Ива но ви би ло
је за и ста уз бу дљи во и не из ве -
сно до са мог кра ја. По ред Не -
бој ше Лон ча ре ви ћа, ко ји је за -
у зео пр во ме сто у по је ди нач -
ном над ме та њу, ис та кли су се
и дру го пла си ра ни Мар јан Сто -

ил ко вић, као и Ан дри ја но Но -
ва ков, ко ји је био тре ћи.

Ка да је екип на кон ку рен ци -
ја у пи та њу, так ми че ње у Ива -
но ву је про те кло у пот пу ној до -
ми на ци ји ло ва ца из Ба нат ског
Бре стов ца. Тре ће ме сто је при -
па ло ти му из Ја бу ке.

У укуп ном пла сма ну на пр -
вом ме сту је Ба нат ски Бре сто -
вац 2 са 112 по е на, а дру ги је
Ба нат ски Бре сто вац 1 са 111
бо до ва. Тре ће пла си ра но Пан -
че во, те Ба нат ско Но во Се ло и
Ја бу ка има ју по 105 по е на.

Сте ван Ђу рин је за сад у вођ -
ству на та бе ли, са 45 по е на, а
сле де га Алек сан дар Нај да но -
вић са 44 и Јо ван Штр бан са
43 по е на. Де јан Сми лев ски и
Дра ган Пав ко вић „упу ца ли” су
по 40 бо до ва.

А. Жив ко вић

ђу је онај ко има твр ђе жив це и
ма ло сре ће. Дра го ми је што су
мо ја еки па и ло вач ка сек ци ја на -
пра ви ле та ко до бар ре зул тат и

ЛЕТ ЊИ ША ХОВ СКИ ТУР НИР

Три јум фо ва ли 
Ми ли ца и Вук

Про шлог ви кен да у Арад цу је
одр жа но тра ди ци о нал но над -
ме та ње за мла де, под на зи вом
„Лет њи ка дет ски ша хов ски тур -
нир”. Чла но ви ШК-а „Аље хин”
из на шег гра да оства ри ли су
од лич не ре зул та те и на том
так ми че њу.

Ми ли ца Ами џић је осво ји ла
пр во ме сто у гру пи мла ђих де -
вој чи ца, док је Вук Ка нач ки
три јум фо вао у над ме та њу мла -
ђих де ча ка. Ања Рад ма но вић
се оки ти ла брон за ним од лич -
јем, Сте фан Ма рић је за у зео
че твр то, а Ма те ја Ми ју шко вић

пе то ме сто. Од лич ни су би ли
и: Сте фан Бе лић, Алек са Опа -
чић, Ди ми три је Ами џић, Вељ -
ко Илић, Бог дан Ор лић, Ђор ђе
Ба јић и Ле он Ан ђе ло вић.

Чла но ви ШК-а „Аље хин” та -
ко су на ста ви ли се ри ју успе ха
и од лич них ре зул та та, а од су -
ство школ ских оба ве за омо гу -
ћа ва им да ви ше вре ме на по -
све те тре нин зи ма и ша хов ском
уса вр ша ва њу. Део пла ни ра них
ак тив но сти спро ве шће и у лет -
њим кам по ви ма на Див чи ба -
ра ма и Чар да ку.

А. Ж.

Ша хов ска ака де ми ја шам пи о -
на, ко ја је у вла сни штву на ших
про сла вље них ре пре зен та ти ва -
ца, ве ле мај сто ра Ива на Ива ни -
ше ви ћа, Ми ло ша Пе ру но ви ћа
и Бран ка Та ди ћа, у бе о град ском
Спорт ском цен тру „Шу ми це”,
при ре ди ла је свој пр ви ме ђу на -
род ни се ни ор ски тур нир.

Уче ство ва ло је око 200 игра -
ча из три на ест зе ма ља, а игра -
ло се де вет ко ла по стан дард -
ном тем пу. Так ми че ње је тра -
ја ло се дам да на.

Наш мла ди су гра ђа нин Мар -
ко Ми ла но вић, ак ту ел ни ка -
дет ски пр вак Ср би је, по но во је
био на ви си ни за дат ка. С 5,5
по е на био је нај бо љи играч с
реј тин гом до 1.800, па је осво -
јио нов ча ну на гра ду. По ред то -
га, за ра дио је и злат ну ме да љу
у кон ку рен ци ји игра ча од де -
сет го ди на.

Овај тур нир је пред ста вљао
од лич ну при пре му за пред сто -
је ће европ ско и свет ско пр вен -
ство, на ко ји ма ће Мар ко че -
твр ту го ди ну за ре дом пред ста -
вља ти на шу зе мљу и град Пан -
че во. А. Ж.

ВЕ ЛИ КО НАД МЕ ТА ЊЕ У ИГРИ НА 64 ПО ЉА

Марку још јед но злат о

СВЕТСКИ КАРАТЕ КУП У УМАГУ

Добар наступ Панчеваца
Окончан је још један камп и
Светски куп за младе карати-
сте. У феноменалним услови-
ма туристичког комплекса у
Умагу Светска карате федера-
ција је изванредно организо-
вала овако велико окупљање
најперспективнијих младих
спортиста из целог света, а
спровођење стручног рада по-
верено је најеминентнијим
светским карате стручњацима.

Велику улогу у едукацији мла-
дих и спровођењу стручног ра-
да имао је и Предраг Стојади-
нов, шеф стручног штаба КК-а

Динамо, а треба рећи да су из
овог спортског колектива на
Светском купу за младе уче-
ствовала четири борца.

Јуниор Урош Петровачки
надметао се у најбројнијој и
најјачој категорији (до 68 кг)
и заузео пето место. После пет
изванредних победа против ри-
вала из Хонгконга, Шкотске,
Чешке, Колумбије и Русије, као
победник једне од четири гру-
па, ушао је у полуфинале, у
ком је само због неискуства
изгубио од такмичара Белору-
сије, који био и победник ове

категорије. Урош је имао ве-
лику шансу у мечу за бронза-
ну медаљу, јер је одлично ра-
дио и водио са 4:1 до пред сам
крај меча, а онда је због непо-
требног хватања у једној акци-
ји дисквалификован и медаља
је отишла руском борцу.

Кадет Александар Здешић на-
ступио је у катама и заузео пе-
то место, а јуниорка Јана Кој-
чић није имала нимало среће у

категорији до 53 кг. Већ у пр-
вом колу изгубила је од актуел-
не шампионке Европе из Бугар-
ске, која је поразом у мечу за
финале онемогућила Јану да у
реперсажу покуша нешто више.

Кадет Милош Стефановић
надметао се у категорији до 63
кг. У првом мечу је победио
ривала из Словеније, да би по-
том претрпео пораз од карати-
сте из Енглеске. А. Ж.



Не ко ли ко не де ља по сле на вод -
ног не стан ка бе ло цр кван ског
но ви на ра Сте фа на Цвет ко ви -
ћа и ин тен зив не по тра ге за
њим, у ко јој су уче ство ва ли по -
ли цај ци са пси ма, ро ни о ци и
по ли циј ски хе ли коп те ри, он је
по но во у цен тру па жње.

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва Ср би је са оп шти ло је
да је 9. ју ла у ве чер њим са ти -
ма ис пред јед ног ка фи ћа у Бе -
лој Цр кви ухап шен С. З. (1979)
због осно ва не сум ње да је уда -
рио Цвет ко ви ћа. По на ло гу
Основ ног јав ног ту жи ла штва у
Вр шцу, про тив С. З. ће би ти
под не та кри вич на при ја ва због
сум ње да је из вр шио кри вич -
но де ло на но ше ње ла ке те ле -

сне по вре де дру гом ли цу. Ње -
му је од ре ђе но за др жа ва ње до
48 са ти у при тво ру, а по том ће
у за кон ском ро ку би ти при ве -
ден над ле жном ту жи ла штву.

У из ја ви ко ју је дао за днев ни
лист „Да нас” Цвет ко вић је из -
ме ђу оста лог ре као да је на пад -
нут та ко што је за до био уда рац
ме тал ном шип ком, а да је осо -
ба ко ја је при тво ре на ло кал ни
нар ко-ди лер, ко ји је већ био
осу ђи ван због прет њи ко је је
упу ћи вао ње му. Цвет ко вић је
по сле на па да по ста вио на сво ју
стра ни цу на „Феј сбу ку” не ко -
ли ко фо то гра фи ја на ко ји ма се
ви ди да је кр вав по ли цу и те лу.

– Ме ни је пре два да на уки -
ну то по ли циј ско обез бе ђе ње,

јер је про це ње но да ни сам у
опа сно сти. Не ве ру јем у мо гућ -

ност да сам на пад нут слу чај но,
баш на кон то га. Ве ру јем да је

на па дач хтео да ме уби је, а јав -
ност ћу о све му оба ве сти ти на
кон фе рен ци ји за но ви на ре ко -
ју ћу одр жа ти баш у том ка фи -
ћу где се на пад до го дио – из ја -
вио је Цвет ко вић.

Под се ћа мо, он је већ имао
про бле ма с ло кал ним нар ко-
ди ле ри ма. Фе бру а ра 2006. он
је у вр шач ку по ли ци ју до нео
сни мак на стао у ста ну јед ног
пре про дав ца дро ге на ко ме се
ви ди ка ко два та мо шња по ли -
цај ца ушмр ку ју ко ка ин. Иа ко
су они у из ја ва ма но ви на ри ма
по ку ша ли да се оправ да ју ти -
ме да је то би ла ша ла и да су у
ства ри са мо ушмр ки ва ли ше -
ћер, про тив обо ји це је по кре -
нут ди сци плин ски по сту пак, а

он да су, на кон број них тек сто -
ва у но ви на ма, до би ли от каз,
уз обра зло же ње да су на ру ши -
ли углед по ли циј ске слу жбе.

Ме ђу тим, че ти ри да на на кон
то га вра ће ни су на по сао, на осно -
ву ре ше ња ди сци плин ске ко ми -
си је по ли ци је у Но вом Са ду. На
сре ћу, то ре ше ње је на кнад но по -
ни ште но, а по твр ђе но је пр во бит -
но ре ше ње ди сци плин ске ко ми -
си је По ли циј ске упра ве Пан че во
на осно ву ко јег су они до би ли от -
каз и мо ра ли да оду из по ли ци је.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву су по на ло гу Основ ног јав -
ног ту жи ла штва у на шем гра -
ду про шлог ви кен да ухап си ли
П. Б. (1968) из Али бу на ра због
по сто ја ња осно ва сум ње да је
учи нио кри вич но де ло угро жа -
ва ње си гур но сти.

Сум ња се да је он пу тем мо -
бил ног те ле фо на упу тио прет -
ње по жи вот и те ло оште ће -
ном, ди рек то ру јед ног пан че -
вач ког јав ног пред у зе ћа. По на -
ло гу ту жи о ца, осум њи че ном је
од ре ђе но за др жа ва ње до 48 са -
ти, на кон че га је уз кри вич ну
при ја ву при ве ден над ле жном
ту жи ла штву.

П. Б. је на кон при во ђе ња са -
слу шан у Основ ном јав ном ту -
жи ла штву у Пан че ву. Ме ђу -
тим, на кон са слу ша ња пу штен
је на сло бо ду, а ка ко је са оп -
шти ло то ту жи ла штво, „у овом
пред ме ту ће се по сту па ти по
ре дов ном по ступ ку”. Ина че, у
ту жи ла штву је са слу ша на и осо -
ба ко јој је П. Б. пре тио.

Са мо дан на кон ових до га -
ђа ја сви бе о град ски ме ди ји су
об ја ви ли да је П. Б. у ства ри
Пре драг Бе лић, пред сед ник оп -
шти не Али бу нар и не ка да шњи
функ ци о нер Срп ске на пред не
стран ке, ко ји је на вод но већ
ис кљу чен из те пар ти је.

Под се ћа мо, пан че вач ка по -
ли ци ја га је јед ном већ ухап -
си ла кра јем про шле го ди не због
осно ва не сум ње да је по чи нио
кри вич но де ло зло у по тре ба слу -
жбе ног по ло жа ја.

Ка ко је у по ли циј ском са оп -
ште њу обра зло жен тај по тез,
он је при ве ден због осно ва не
сум ње да је он то ком 2015. го -
ди не, у свој ству од го вор ног ли -
ца Оп шти не Али бу нар над ле -
жног за до но ше ње од лу ке о
рас пи си ва њу јав ног огла са о
да ва њу у за куп по љо при вред -
ног зе мљи шта у др жав ној сво -
ји ни, про пу стио да до не се од -
лу ку о то ме и да је на тај на -
чин оне мо гу ћио ре а ли за ци ју
го ди шњег про гра ма за шти те

уре ђе ња и ко ри шће ња по љо -
при вред ног зе мљи шта.

Бе лић је ти ме (ка ко је та ко ђе
пи са ло у по ли циј ском са оп ште -
њу) оште тио бу џет Ре пу бли ке
Ср би је, АП Вој во ди не и Оп шти -
не Али бу нар у укуп ном из но су
од 247.295.928 ди на ра. Сум ња
се и да је при ба вио про тив прав -
ну имо вин ску ко рист по љо при -
вред ним про из во ђа чи ма ко ји су
без прав ног осно ва и на док на де
об ра ди ли др жав но по љо при -
вред но зе мљи ште, у укуп ном
из но су од 58.148.250 ди на ра.
Бе лић је та да на кон хап ше ња
про вео два да на у по ли циј ском
при тво ру, а на кон то га је та ко -
ђе при ве ден код ту жи о ца.

Под се ћа мо, пре ме сец да на,
по чет ком ју на, у ме ди ји ма је
об ја вље на Бе ли ће ва из ја ва да
је тре ба ло да се у Али бу на ру
одр жи сед ни ца Скуп шти не оп -
шти не на ко јој би се, ка ко је
ре као, утвр ди ло да ли још увек
има ве ћи ну. Ме ђу тим, од то га
ни је би ло ни шта, јер ни је би ло
кво ру ма.

Син ди кат срп ске по ли ци је
(ССП) ових да на је упу тио до -
пис ми ни стру уну тра шњих по -
сло ва Не бој ши Сте фа но ви ћу
са зах те вом да се по ли цај ци -
ма ко ји у на ред ном пе ри о ду
бу ду би ли ан га жо ва ни на обез -
бе ђе њу фе сти ва ла „Ег зит” у
Но вом Са ду и Са бо ра тру ба -
ча у Гу чи по ве ћа ју днев ни це.

„Као што вам је по зна то,
за вре ме тра ја ња тих ма ни -

фе ста ци ја би ће ан га жо ван ве -
ћи број по ли ца ја ца и ва тро -
га са ца. Они ће би ти за ду же -
ни за очу ва ње без бед но сти
по се ти ла ца и спре ча ва ње
кри ми на ла, одр жа ва ње јав -

ног ре да и ми ра, кон тро лу и
ре гу ли са ње са о бра ћа ја и за -
шти ту од по жа ра. Они ће ове
го ди не оба вља ти сво је по сло -
ве под ве ћим оп те ре ће њем
због то га што се оче ку је ве -
ли ки број по се ти ла ца из зе -
мље и ино стран ства. Зах те -
ва мо да из ме ни те од лу ку о
утвр ђи ва њу спе ци фич них
под руч ја на ко ји ма за по сле -
ни у МУП-у ра де под оте жа -

ним усло ви ма и да из нос
днев ни це за по ли цај це и ва -
тро га сце ко ји бу ду ра ди ли на
’Ег зи ту’ и Са бо ру тру ба ча не
бу де ма њи од 1.000 ди на ра”,
пи ше у са оп ште њу ССП-а.

ХРОНИКА
Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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За че ти ри го ди не 
од у зе то 13,7 то на
дро ге

Про це су и ра но пре ко
500 по ли ца ја ца и
100 ру ко во ди ла ца у
МУП-у

Ди ја на Хр ка ло вић, др жав ни се -
кре тар Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва, из ја ви ла је да
су ре зул та ти по ли ци је у по -
след ње че ти ри го ди не бо љи не -
го ика да ра ни је. Она је ис та -
кла да је од до ла ска Не бој ше
Сте фа но ви ћа на че ло Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва
по ли ци ја од у зе ла 13,7 то на нар -
ко ти ка, од но сно чак 43 од сто
ви ше не го пре то га.

– По ред по ве ћа них за пле -
на дро ге, од ка да је ми ни стар
Сте фа но вић на че лу Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло -
ва, број укуп но из вр ше них
кри вич них де ла у на шој зе -
мљи је за ско ро де вет од сто
ма њи не го у истом пе ри о ду
ра ни је. Из вр ше но је 17 од сто
ма ње кри вич них де ла про тив
имо ви не гра ђа на, као и 19 од -
сто ма ње уби ста ва – ре кла је
Ди ја на Хр ка ло вић.

Она је на ја ви ла да ће МУП
уло жи ти до дат не на по ре да би
се сма њи ло при су ство син те -
тич ких дро га на ули ца ма, јер
је стра шно ка да из гу би мо и је -
дан мла ди жи вот због кон зу -
ми ра ња тих нар ко ти ка.

СА ОП ШТЕ ЊЕ МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ БО ЉИ 
НЕ ГО РА НИ ЈЕ

– До ста то га је већ ура ђе но.
Про шле го ди не је от кри ве на
пр ва ла бо ра то ри ја ек ста зи ја у
Ср би ји, а за пле на син те тич ких
дро га је зна чај но по ве ћа на. У
по след ње че ти ри го ди не од у -
зе то је 1.800.000 та бле та, што
је три пу та ви ше не го ра ни је –
до да ла је Хр ка ло ви ће ва.

Ка да је реч о уби стви ма, она
је по хва ли ла рад бе о град ске
по ли ци је, јер је, ка ко је на ве -
ла, ове го ди не ра све тље но ви -
ше од по ло ви не кри ми нал них
об ра чу на.

– То ни је ни ма ло лак по сао,
јер се ра ди о про фе си о нал ним
уби стви ма. По след ње у ни зу
ра све тље них је уби ство Лу ке
Ра ду ло ви ћа. Та ко ђе, да на по -
ме нем да је зна чај но уна пре -

ђе на и ме ђу на род на по ли циј -
ска са рад ња, ко ја ра ни је ско -
ро да ни је ни по сто ја ла. Из у -
зет ни ре зул та ти су оства ре ни
у са рад њи с по ли ци ја ма Шпа -
ни је, Че шке, Не мач ке и Ау -
стри је. За хва љу ју ћи то ме ухап -
ше ни су и про це су и ра ни мно -
ги чла но ви и во ђе ор га ни зо -
ва них кри ми нал них гру па ко -
је су де ло ва ле на ме ђу на род -
ном ни воу – до да ла је Ди ја на
Хр ка ло вић.

Она је по себ но на гла си ла да
је од до ла ска Не бој ше Сте фа -
но ви ћа за ми ни стра уну тра -
шњих по сло ва мно го ура ђе но
и ка да је реч о су зби ја њу кри -
ми на ла и ко руп ци је у по ли циј -
ским ре до ви ма. На ве ла је по -
да так да је у по след ње че ти ри

Страну припремио

Михајло
Глигорић

го ди не па до да нас про це су и -
ра но 768 по ли ца ја ца, од ко јих
су 110 ру ко во ди о ци у МУП-у.

– Сви ови по да ци ја сно го во -
ре да је про шло вре ме ка да ни -
је по сто ја ла искре на во ља да се
др жа ва об ра чу на с кри ми на -
лом. До ла ском ми ни стра Сте -
фа но ви ћа тај пе ри од је иза нас,
јер да нас не по сто је кри ми нал -
ци ко ји ма по ли ца јац не сме да
при ђе, да им за тра жи до ку мен -
та и да пре гле да њи хо ва во зи -
ла. Ви ше не ма по вла шће них.
За раз ли ку од не ких ра ни јих
пе ри о да ка да су кри ми нал ци
сло бод но ше та ли ули ца ма и би -
ли углед ни гра ђа ни ко је ни ко
ни је смео ни да по гле да, да нас
не ма за шти ће них – ре кла је Ди -
ја на Хр ка ло вић.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву ухап си ли су Д. Т. (1976)
због по сто ја ња осно ва сум ње
да је по чи нио кри вич но де ло
не до зво ље на про из вод ња, др -
жа ње, но ше ње и про мет оруж -
ја и екс пло зив них ма те ри ја.

При ли ком пре тре са ње го -
вог ста на по ли ци ја је про на -
шла ау то мат „стен МК II
1943”, као и 150 ма не вар -
ских, 20 пу шча них и пет сиг -

нал них ме та ка. Осум њи че -
ни ће уз кри вич ну при ја ву
би ти при ве ден Основ ном јав -
ном ту жи ла штву у Пан че ву.

Пан че вач ка по ли ци ја је
ухап си ла и Л. С. (1995),

та ко ђе због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је по чи нио
кри вич но де ло не до зво ље -
на про из вод ња, др жа ње, но -
ше ње и про мет оруж ја и
екс пло зив них материјa.

У еко ном ском де лу ње -
го вог дво ри шта у пла стич -
ној ке си ока че ној на зид
по ли цај ци су про на шли пи -
штољ са окви ром у ко ме се
на ла зи ло шест ме та ка, а у
дво ри шту су про на ђе не и

две ма че те и две фу тро ле
за пи штољ. Због то га ће и
он уз кри вич ну при ја ву
би ти при ве ден Основ ном
јав ном ту жи ла штву у Пан -
че ву.

ХАП ШЕ ЊА У ПАН ЧЕ ВУ

Чу ва ли оруж је 
и му ни ци ју

ЗАХ ТЕВ МИ НИ СТРУ УНУ ТРА ШЊИХ 

ПО СЛО ВА

Ве ће днев ни це 
за де жур ства

БУ РАН ВИ КЕНД У АЛИ БУ НА РУ

Пред сед ник оп шти не ухап шен, па пу штен

НЕ МА МИ РА У БЕ ЛОЈ ЦР КВИ

Пре ту чен но ви нар Сте фан Цвет ко вић



ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 
Цена: 100 динара

Петак, 13. јул 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



На ли сти од ше сна ест иза бра -
них фол клор них ан сам ба ла ко -
ји ће уче ство ва ти на Фе сти ва -
лу му зич ких дру шта ва Вој во -
ди не у Ру ми на шла су се и че -
ти ри дру штва из ју жног Ба на -
та. Ова дру штва су на пред лог
се лек тор ке Да ја не Ко стић ушла
у ужи из бор на кон пе де сет пе -
те Зон ске смо тре му зич ко-фол -

клор ног ства ра ла штва, ко ја је
одр жа на у не де љу, 1. ју ла, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра Пан -
че ва.

На да ље так ми че ње иду КУД
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”,
КУД „Ла за Нан чић” из Вр шца,
ДК „3. ок то бар” из Ба нат ског
Но вог Се ла и СКПД „Ђе тван”
из Пан че ва.

На смо три одр жа ној у на -
шем гра ду уче ство ва ло је око
шестсто уче сни ка (че тр на ест
из вор них и пе вач ких гру па и
де вет фол клор них ан сам ба ла)
из оп шти на Ко вин, Ко ва чи ца,
Али бу нар, Вр шац и Пан че во.

Из ло жба цр те жа и ра до ва Алек -
сан дра Вељ ко ви ћа отво ре на је
у пе так, 6. ју ла, у га ле ри ји До -
ма омла ди не Пан че во.

Мла ди умет ник, ко ји је тре -
нут но на дру гој го ди ни Фа кул -
те та ли ков них умет но сти у Бе -
о гра ду, пред ста вио је сво је ра -
до ве у тех ни ка ма олов ка, гра -
фи ка, ла ви ра ни туш и па стел,
ко ји су на ста ли у прет ход ном
пе ри о ду, а мно ги за вре ме при -
пре ма за упис на сту ди је.

Иа ко је пр вен стве но за вр -
шио гра фич ки ди зајн на ВШСС
Бе о град ска по ли тех ни ка, ка же
да је тек са да про на шао свој
умет нич ки пра вац.

– На мој умет нич ки раз вој
ути цао је про фе сор Ни ко ла Ри -
ка но вић, а ка сни је у Шко ли
цр та ња До ма омла ди не Пан -
че во Бо рис Ста нић. Ка да сам
до сти гао ви ши ни во, по чео сам

да са ра ђу јем са Зо ра ном Де ра -
ни ћем, ко ји ме је и спре мао за
упис на фа кул тет – ре као је
Вељ ко вић.

Ње гов мен тор је ис та као да
се Алек сан дар као умет ник раз -
ли ку је од дру гих мла дих умет -
ни ка с ко ји ма је ра дио по то ме

што има не ки свој по се бан свет,
што ни је ла ко де фи ни са ти ре -
чи ма, али мо же да се осе ти
кроз ње гов рад.

– Алек сан дар је ја ко по све -
ћен и пре дан умет но сти. Он
из га ра и жи ви кроз њу, што је
ја ко бит но. Ис по ља ва не ке осо -
би не ква ли тет не лич но сти и
ми слим да је ја ко те шко упо -
ре ђи ва ти га с дру гом де цом –
на гла сио је Де ра нић.

Алек сан дар Вељ ко вић је до
са да имао ви ше груп них и две
са мо стал не из ло жбе: „Цр те жи”
(2014) у До му омла ди не Пан -
че во и „Ате ље” (2017) у Град -
ској би бли о те ци Пан че во.

На кон из ло жбе у дво ра ни
„Апо ло” одр жан је кон церт мла -
дих пан че вач ких бен до ва „Не -
ста шни”, „Су пер е го” и „Рам па”.

Ма ри на Шљи вар, 

фри зер ка

КЊИ ГА: „Ку ћа ор хи де ја”, чи -
ја је ау тор ка Лу син да Рај ли,
ве ли чан стве на је љу бав на
при ча ко ја се ра ђа из рат ног
ха о са, у ег зо тич ним ми ри -
си ма Тај лан да. Џу ли ја Фо -
ре стер, чу ве на пи ја нист ки -
ња, ко ја је де тињ ство про ве -
ла у ста кле ној ба шти вла сте -
лин ског има ња Вор тон пар -
ка, пре жи вља ва ве ли ку по -
ро дич ну тра ге ди ју. У те шким
мо мен ти ма, по сле ви ше го -
ди на, вра ћа се у Вор тон парк
и уте ху тра жи у цве ћу са мог
пар ка. На и ла зи на днев ник
ко ји јој от кри ва суд би не љу -
ди ко јих се је два се ћа, али и
исти ну о две по ро ди це, па
на кра ју и о се би са мој. Ово
је из у зе тан исто риј ски ро -
ман, спе ци фи чан по то ме
што све што ми сли мо да је -
сте – ни је и све што оче ку је -
мо, де ша ва се обр ну то. И ка -
ко ка же је дан ци тат из „Ку -
ће ор хи де ја” ко ји ва жи за ма -
кар три па ра из ро ма на: „Чо -
век не срет не мно го срод них
ду ша у жи во ту, зар не?”

ФИЛМ: Ко у де тињ ству ни је
ма штао да бу де ве ли ки?
Филм „Ве ли ки” ко ји је ре -
жи ра ла чу ве на Пе ни Мар шал
ујед но је и ње но нај у спе шни -
је оства ре ње. Фан та стич на
ко ме ди ја у ко јој глав ну уло -
гу игра ју Том Хенкс и Ели за -
бет Пер кинс. Иа ко је сни -
мљен дав не 1988. го ди не, све
до да нас ни је из гу био ни шта
од сво је ори ги нал но сти. Два -
на е сто го ди шњи де чак се ују -
тру бу ди, по гле да у огле да ло
и оста је ужа снут. У огле да лу
ви ди не по зна тог мом ка. Док
по ку ша ва да об у че пре ма лу
оде ћу, из џе па му ис па да кар -

ти ца на ко јој пи ше: „Тво ја
же ља је ис пу ње на”. Џош са
ужа сом схва та да је Зол тан,
ау то мат ски апа рат ко ји се на -
ла зио на обли жњем ва ша ру,
одр жао обе ћа ње. Су тра дан
ка да је Џош од ју рио до Зол -
та на, као ве ли ки, ње га та мо
ви ше ни је би ло. Сле ди низ
до га ђа ја за Џо ша и ње го вог
дру га Би ли ја, а за гле да о це
нео пи си ве ко мич не си ту а ци -
је. Филм је при ла го ђен свим
уз ра сти ма и нај то пли је га
пре по ру чу јем.

МУ ЗИ КА: Мо ја пре по ру ка у
овим лет њим да ни ма је на -
ша џез пе ва чи ца, тек сто пи -
сац и ком по зи тор Ле на Ко -
ва че вић. Уче ство ва ла је на
број ним му зич ким фе сти ва -
ли ма и са ра ђи ва ла с Кра љев -
ским хо ланд ским ор ке стром,
с ко јим је одр жа ла број не
кон цер те у Хо лан ди ји и Бел -
ги ји. Пр ви ал бум је из да ла
2009. го ди не, под на зи вом
„До бар дан за пе ва ње”. Пе -
сме су јој дру га чи је, она сво -
јим бо жан стве ним гла сом
уно си ча ро ли ју у сва ку ну -
ме ру. Из дво ји ла бих „По љу -
би ме”, „За у век” и нај но ви ју
пе сму „Ка фе”, ко ја је пре ле -
па и ко ју ра до слу шам.

КУЛТУРА
Петак, 13. јул 2018.
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У СА РАД ЊИ С ГРУ ПОМ „НИ ЧИМ ИЗА ЗВАН”

НО ВА ПЕ СМА БЕН ДА „ИС КАЗ”
Нео би чан спој 
раз ли чи тих из ра за 
и сен зи би ли те та

Ал бум „Ла ви ри нат”
кра јем го ди не

Про шлог ви кен да пан че вач ки
бенд „Ис каз” об ја вио је но ви
сингл, под на зи вом „Океј, океј”,
ко ји је на стао у са рад њи са са -
ста вом „Ни чим иза зван”. Ово
је је дан од три на јав на син гла
за на ред ни „Ис ка зов” ал бум
„Ла ви ри нат”, ко ји ће би ти из -
дат до кра ја го ди не.

– Пе сма „Океј, океј” пред -
ста вља је дан крај ње нео би чан
спој бен до ва, раз ли чи тих из -
ра за и сен зи би ли те та, ко ји за -
пра во ја ко до бро функ ци о ни -
ше, јер смо, без об зи ра на жан -
ров ске раз ли ке, ус пе ли да се
по ве же мо као љу ди. Пре го ди -
ну да на смо има ли при ли ку да
за јед но про ве де мо че ти ри да -
на као уче сни ци ма ни фе ста -
ци је „Party Bus Crna Gora”, где
смо схва ти ли да има мо исти
сми сао за ху мор, иста ин те ре -
со ва ња и од нос ка му зи ци ко ју
пра ви мо. Си гур но се сва ко ме
де си ло ма кар јед ном да не ко -
га тек упо зна, а да де лу је као
да га по зна је цео жи вот. На ма
се упра во то де си ло са овим
бен дом – ре као је Зо ран Сте -

Ку ћа ор хи де ја

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

По ред но вог спо та, бен ду „Ис -
каз” у на ред ном пе ри о ду пред сто -
ји мно го фе сти ва ла и пу то ва ња.

– Ве о ма смо уз бу ђе ни јер нам
се оства рио сан. У пе так и су -
бо ту, 13. и 14. ју ла, у Бу гар ској
сви ра мо са сво јим узо ри ма,
бен до ви ма „Dog Eat Dog”, „Hed
PE” и „Crazy Town”. То је за и -
ста ве ли ка ствар за нас и ја ко
смо за хвал ни на при ли ци ко ју
нам је пру жио „Wrong Fest”.
По том, 9. ав гу ста, сле ди од ли -
чан „Lake Fest”, је дан од нај бо -

љих фе сти ва ла на ко ји ма смо
сви ра ли, а са мо два да на на -
кон то га с гру пом „Ни чим иза -
зван” сви ра мо на пр вом ве ли -
ком фе сти ва лу у Вр ба су, под
на зи вом „Heart Rock Fest”. Ту
ће на ша но ва пе сма би ти пре -
ми јер но из ве де на – ре као је Зо -
ран Сте фа нов.

Гру па „Ис каз” ће на сту пи ти
и на бе о град ском „Beer Fest-у”,
а по сле лет ње тур не је усле ди -
ће за вр ше так ал бу ма и ње го ва
про мо ци ја.

фа нов, фронт мен гру пе „Ис -
каз”.

Ова ну ме ра је на ста ла као ре -
зул тат јед но го ди шњег дру же ња,
за јед нич ких пу то ва ња и на сту -
па. Спот је ра дио Бо рис Ба ка -
лов (ре жи ја, мон та жа, ви део-
еди тинг) и ово је ујед но и ње гов
де би на том по љу ства ра ла штва.
Му зи ку и аран жман пот пи су је
Зо ран Сте фа нов. Сце на рио за
спот на пи са ли су за јед нич ким
сна га ма Бо рис Ба ка лов, Зо ран
Сте фа нов и Бо јан Глу ва јић.

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 13. јул, 21 сат, лет ња сце на До ма омла ди не: кон церт
бен да „Круг” (ЕКВ три бјут).

Су бо та, 14. јул, 21 сат, лет ња сце на До ма омла ди не: кон церт
гру пе КБО! уз ло кал ну по др шку са ста ва „The Group”.

Из ло жбе
Че твр так, 19. јул, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не: из ло -
жба цр те жа Бар ба ре Ла ко вић. 

Те мат ски про грам
Уто рак, 17. јул, 16 са ти, На род ни му зеј: ра ди о ни ца за руч но
пра вље ње па пи ра.

ИЗА БРА НИ УЧЕ СНИ ЦИ ФЕ СТИ ВА ЛА МУ ЗИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Че ти ри од ше сна ест из ју жног Ба на та

ПРО ШЛОГ ВИ КЕН ДА У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Почео лет њи про грам 

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НА РА ДИ О НИ ЦА

Еду кација за 
тамбураше

Дру га ин тер на ци о нал на там -
бу ра шка ра ди о ни ца (ИТР)
Чар дак, у ор га ни за ци ји Там -
бу ра шког цен тра „Там бу ра -
то ри јум” Пан че во, би ће одр -
жа на од 16. до 22. ју ла у Де -
ли блат ској пе шча ри, у Школ -
ско-ре кре а тив ном цен тру
Чар дак.

Као и прет ход не го ди не, с
мла дим там бу ра ши ма ра ди -
ће еми нент ни струч ња ци из
обла сти там бу ре, а еду ка ци ја
ће об у хва ти ти со ли стич ки, ка -
мер ни и ор ке стар ски сег мент.

Ра ди о ни це су пред ви ђе не
за по ла зни ке уз ра ста од де -
сет до осам на ест го ди на.

ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ И СТАРИЈЕ ПОЛАЗНИКЕ

Радионица за ручно прављење папира
Народни музеј Панчево орга-
низује тронедељну радионицу
за ручно прављење папира у
склопу манифестације „Кул-
турно лето”.

Полазници ове радиони-
це моћи ће да се упознају
с богатом историјом пра-
вљења папира, као и са еко-
лошким аспектом рецикли-

рања. Поред ова два сегмен-
та, планирано је да се на
осушеним листовима осли-
кају иницијали у боји с по-
златом, по угледу на сред-
њовековно украшавање књи-
га. За крај је планирана и
мања изложба радова. Ра-
дионица је почела у уторак,
10. јула.

Обезбеђен је сав материјал
за три групе по дванаест уче-
сника. Сам процес израде је
безбедан и препоручљив за
средњошколце и све старије.
Радионицу ће водити Алек-
сандра Милосављевић, кон-
зерватор-рестауратор. Заин-
тересовани се могу пријави-
ти на телефон 066/280-553.



Те мат ском жур ком за сно ва -
ном на по пу лар ној му зи ци
де ве де се тих го ди на про шлог
ве ка у пе так, 6. ју на, у дис ко -
те ци До ма кул ту ре у До ло ву
прак тич но је отво рен ово го -
ди шњи лет њи про грам у том
се лу.

Ини ци ја тор на ве де ног до -
га ђа ја био је Ак тив мла дих
До ло во, а це ло ку пан са др жај
те ве че ри осми сли ла је Ми -
ља на Ца ран. Она је и у прет -
ход ном пе ри о ду при ре ђи ва -
ла низ слич них про гра ма на
те му му зич ких жан ро ва, као
што су реп, хип-хоп, денс,
R’n’B, ха ус и ра зни по пу лар -
ни до ма ћи прав ци...

С тим у ве зи, пред сед ни ца
Ак ти ва мла дих До ло во Ми ља -
на Ву ко вић из ја ви ла је ка ко је
уо че но да до ло вач ка омла ди на
има по тре бу за слу ша њем раз -
ли чи тих му зич ких жан ро ва.

– Због то га ће мо се тру ди ти
да, у са рад њи с на шим До мом
кул ту ре, при ре ди мо што ви ше
та квих те мат ских са др жа ја. До -
бар део њих ор га ни зо ва ће мо
упра во то ком лет њег пе ри о да
– на ве ла је Ми ља на Ву ко вић.

Ба нат ски Бре сто вац: Ак ци ја
за при ку пља ње че по ва још
увек тра је, па за ин те ре со ва -
ни мо гу да их до не су у про -
сто ри је Ме сне за јед ни це. Ре -
ба лан сом град ског бу џе та из -
дво јен је но вац за из град њу
пар кин га ис пред фуд бал ског
игра ли шта у Ули ци мар ша ла
Ти та.

Ба нат ско Но во Се ло: Ше ста
„Трак торијадa” би ће одр жа на
у не де љу, 15. ју ла, у Но вом
Се лу, од 10 са ти, на ло ка ци ји
по зна тој као „ва ша ри ште”.

До ло во: Тро је до ло вач ких сту -
де на та – Де јан Ра ди во јев, Бо -
јан Вој нов и Дра га на Ри стић
– осво ји ли су дру го ме сто на
ре ги о нал ном так ми че њу за
нај бо љу сту дент ску иде ју.
Жур ка за мла де под на зи вом
„Во лим де ве де се те” при ре ђе -
на је у пе так, 6. ју ла, у дис ко -
те ци До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Жен ска ју ни ор ска еки -
па До бро вољ ног ва тро га сног
дру штва осво ји ла је пр во ме -
сто на ре пу блич кој смо три у
За је ча ру. Обе ле жа ва ње се о ске
сла ве по че ло је у не де љу, 8.
ју ла, „Пе тров дан ским ду хов -
ним ве че ри ма” у цр кви, а на -
ста ви ло се у уто рак и сре ду
ру ко мет ним ме чом из ме ђу
Гло го ња ца и Уз ди на ца и ре -
ви јал ном фуд бал ском утак -
ми цом ве те ра на и пр вог ти ма
ло кал ног фуд бал ског клу ба,
као и свир ком бен да „Ул тра -
звук”. На дан сла ве одр жа ни
су „Пе тров дан ски куп го лу ба -
ра”, тур ни ри у ша ху и до ми -
на ма, за тим  ли тур ги ја у цр кви
и ре за ње слав ског ко ла ча у Ме -
сној за јед ни ци, а уве че је при -
ре ђен кул тур но-умет нич ки про -
грам До ма кул ту ре. Лет ња ли -
га у ма лом фуд ба лу по че ће у
су бо ту, 14. ју ла, на школ ском
те ре ну, а дан ка сни је, од 9 са -
ти, ло кал на сек ци ја ло ва ца
при ре ди ће так ми че ње у га ђа -
њу гли не них го лу бо ва.

Ива но во: Ма ни фе ста ци ја „Ри -
бар ски да ни и но ћи” по че ла
је у су бо ту, 7. ју ла, ка да су

одр жа ни тур ни ри пи о ни ра у
пе ца њу на пло вак, сто ном фуд -
ба лу, сто ном те ни су и ма лом
фуд ба лу. На ред ног да на на
про гра му је би ло так ми че ње
у стре ља штву, за тим про дај на
из ло жба руч них ра до ва и „ко -
ла ча на ших ба ка”, као и так -
ми че ње у ку ва њу ри бље чор бе
и про мо ци ја игре по пи ке.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је за -
по че ла сре ђи ва ње свих та ми -
шких пла жа на до мак се ла, у
че му јој по ма жу ЈКП „Вод-
-ком”, удру же ња по љо при -
вред ни ка и еко ло га („Наш Та -
миш”), као и број ни ме шта -
ни Ја бу ке. При пре ме су у то -
ку и за тур нир у ма лом фуд -
ба лу ко ји по чи ње 21. ју ла.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца је
на ба ви ла гре ба ни ас фалт, ко -
јим је пре сву че на Ули ца Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа, а у то ку је
из ра да де ла атар ског пу та од
СРЦ-а „Је зе ро” ка се лу. Ко -
му нал но пред у зе ће је до би ло
пет сто хи ља да ди на ра за про -
ши ре ње гро бља.

Омо љи ца: Уре ђе ње те ре на за
од бој ку на пе ску је при са -
мом кра ју, а тим по во дом у
не де љу, 11. ју ла, би ће спро -
ве де на во лон тер ска ак ци ја чи -
шће ња не по сред не око ли не.
Те ку при пре ме за „Жи сел” и
„По ро дич не да не”.

Стар че во: По че ла је из град -
ња мер но-ре гу ла ци о не ста -
ни це при кључ ног га со во да
за стар че вач ку га сну мре жу

пре ко пу та „Пе тро хе ми је”. У
то ку су при пре ме за „Да не
дру же ња”.

Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

13

Месне актуелности 
Ју ни ор ке сле де ће 
го ди не пред ста вља ју
др жа ву на пр вен ству
у Швај цар ској

На сед мом др жав ном так ми -
че њу ва тро га са ца, одр жа ном у
су бо ту, 7. ју ла, у За је ча ру, До -
бро вољ но ва тро га сно дру штво
Гло гоњ (ДВД) пред ста ви ло се
с три еки пе и по сти гло, мо же
се ре ћи, не ве ро ва тан успех: у
ју ни ор ској ка те го ри ји жен ска
еки па осво ји ла је пр во ме сто и
та ко се пла си ра ла на ва тро га -
сну олим пи ја ду у Швај цар ској,
на ко јој ће сле де ће го ди не пред -
ста вља ти Ср би ју.

Но ве шам пи он ке на сту пи ле
су у са ста ву Ани та Ар сић, Та -
ма ра Да ко вић, Ани та Кирк,
Ми ла Ми ло са вље вић, Ја на Ја -
ћи мов ски, Је ле на Трај ко вић,
Вик то ри ја Стој ку, Ана Па влов -
ски, Ни ко ли на До дић и Ан ђе -
ла Ђор ђе вић, а за овај успех

СЕЛО

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ДО БРО ВОЉ НОГ ВА ТРО ГА СНОГ ДРУ ШТВА

ГЛО ГОЊ КЕ ШАМ ПИ ОН КЕ СР БИ ЈЕ

У НЕ ДЕ ЉУ, ШЕ СТИ ПУТ

Но во се љан ска „Трак то ри ја да”

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ПО ЧЕО ЛЕТ ЊИ ПРО ГРАМ ДО ЛО ВАЧ КОГ

ДО МА КУЛ ТУ РЕ

Ак тив мла дих под се тио
на му зи ку де ве де се тих

ве ли ке за слу ге при па да ју и тре -
не ру Алек сан дри Ива но вић и
ко ман ди ру Бо ба ну Сте фа но -
ви ћу.

Де вој ке су по сти гле нај бо љи
ре зул тат од 66 се кун ди у са -
вла да ва њу ва тро га сног по ли го -
на за ју ни о ре на ко јем је тре -

ба ло да у што кра ћем вре ме ну
раз ву ку цре ва до брен та че (пум -
пе за во ду) и што пре ци зни је
ци ља ју у ме ту, то јест да во дом
на пу не кан ти це, а по том су ве -
зи ва ле ва тро га сне чво ро ве и
про ла зи ле про ве ру по зна ва ња
опре ме.

У же сто кој кон ку рен ци ји
вред но че твр то и ше сто ме сто
осво ји ле су еки пе му шког и
жен ског под млат ка.

Пре ма ре чи ма Пре дра га Ђе -
лев ског, се кре та ра ДВД-а, овај
огро ман успех Гло гоњ ци ни су
по сти гли пре ко но ћи.

– На про тив, ду го го ди шњи рад
и труд за слу жни су за са да шње
ре зул та те. И по ред школ ских и
свих оста лих оба ве за, де ца су
на шла вре ме на и енер ги је да се
мак си мал но по све те овој за ни -
мљи вој ак тив но сти. Ве ли ку уло -
гу има ли су и тре не ри ко ји су
не у мор но ра ди ли с на шим еки -
па ма и на у чи ли их, пре све га,
шта зна чи дру гар ство и тим ски
рад – ис та као је Ђе лев ски.

Он је на по слет ку до дао и то
да је, у ве зи с од ла ском на ово
так ми че ње, ДВД имао ве ли ку
по моћ од ло кал не Ме сне за -
јед ни це, као и од гло гоњ ских
при ват них фир ми „Гранд” и
„Кор ка”.

Ма ни фе ста ци ја ко ја је по след -
њих го ди на оку пља ла ве ли ки
број по љо при вред ни ка, под на -
зи вом „Трак торијадa”, би ће одр -
жа на ше сти пут у не де љу, 15.
ју ла, у Но вом Се лу, на ло ка ци -
ји по зна тој као „ва ша ри ште”.
Пре то га, по чев од 7 са ти, па
до 8.30, сви за ин те ре со ва ни из -
ла га чи мо ћи ће да се при ја ве и
за у зму сво ја ме ста, а исто ва -
жи и за оне ко ји же ле да уче -
ству ју у број ним так ми че њи ма
ко ја је ор га ни за тор, Удру же ње
гра ђа на „Но во се љан ски па о -
ри”, при пре мио као и сва ки
пут до са да.

Све ча но отва ра ње је за ка за -
но за 10 са ти, а по ла са та ка -
сни је по че ће пре да ва ње у ор -
га ни за ци ји Ин сти ту та „Та миш”,

на кон че га ће усле ди ти квиз
зна ња из обла сти ра тар ства. И

по се ти о ци ће мо ћи да од го ва -
ра ју на пи та ња и осва ја ју при -

год не на гра де. Па ра лел но с тим
би ће при пре ма на тра ди ци о -
нал на је ла. Око 11 са ти стар -
то ва ће над ме та ња за па о ре „пе -
тли ће”, а по том и пре зен та ци -
је ба на ка и се мен ских ку ћа,
као и за ступ ни ка про из во ђа ча
ме ха ни за ци је, по пут трак то ра,
плу го ва, та њи ра ча, се тво спре -
ма ча...

Мо жда нај а трак тив ни ји до -
га ђај кре ну ће у 12.15, ка да ће
ше сто чла не еки пе ву ћи трак -
то ре, док ће се од 15.30 нај -
сна жни ји мом ци так ми чи ти у
пре вр та њу трак тор ске гу ме.

Бо гат про грам би ће окон чан
пред ста вља њем ра зних па ор ских
иде ја и ино ва ци ја, а све вре ме
те ћи ће из ло жба и про да ја но -
вих и по лов них трак то ра.

По част ђа ку 
ге не ра ци је Се ле ни
Гво зде но вић

Јед на ле па ма ни фе ста ци ја одр -
жа на је у сре ду, 4. ју ла, у омо -
љич ком До му кул ту ре. Реч је о
све ча ној ака де ми ји Основ не
шко ле „До си теј Об ра до вић”,
ко ја пред ста вља кру ну свих ак -
тив но сти те уста но ве и дан ка -
да се до де љу ју све до чан ства,
ди пло ме и дру га при зна ња тек
свр ше ним осма ци ма, као и нај -
у спе шни јим уче ни ци ма и пред -
школ ци ма.

Бо гат про грам су во ди ле учи -
те љи ца Љи ља на Ми ла ди но вић
и Еми ли ја Ста но је вић, про шло -
го ди шњи ђак ге не ра ци је. Она
се и обра ти ла ску пу ре чи ма да
је у но вој сре ди ни сте кла но ве
дру го ве и див не про фе со ре, али

да ће ње ну основ ну шко лу и
на став ни ке, ко ји су је на у чи ли
пр вим ко ра ци ма, це лог жи во -
та но си ти у ср цу, а по том је
од ре ци то ва ла сти хо ве „Хим не
До си те ју”, ко ју је на пи са ла Ве -
сна Ни ко лић, пси хо лог. На кон
што је ди рек тор шко ле Вла ди -
мир Ри стић че сти тао сви ма на
успе шном за вр шет ку школ ске
го ди не и нај бо љи ма на по стиг -
ну тим ус пе си ма, упри ли че на
је по де ла све до чан ста ва, ди -
пло ма и на гра да они ма ко ји су
по сти гли нај бо ље ре зул та те на
пред мет ним так ми че њи ма.

По том је усле дио чин ко ји
је по стао ле па и под сти цај на
тра ди ци ја у овој шко ли – про -
гла ше ње ђа ка ге не ра ци је. Ове
го ди не је ту ти ту лу, пре ма свим
по ка за те љи ма, за слу же но по -
не ла уче ни ца оде ље ња VIII2

Се ле на Гво зде но вић, што је
про гла си ла упра во ње на прет -
ход ни ца ка да је реч о том зна -
чај ном при зна њу. Ни са ма на -
гра да ни је би ла бе зна чај на, јер
је, по ред та бле та „сам сунг” и
два на сло ва од До сто јев ског

(ко је је обез бе ди ла шко ла), Се -
ле на до би ла вред не по кло не и
од Фо то „Пе ре” и цен тра „Bee
Smart” – у ви ду бес плат ног сту -
диј ског фо то гра фи са ња и кур -
са стра них је зи ка.

На кон то га је при ка зан филм
о но вом ђа ку ге не ра ци је, што
је пре пу на са ла До ма кул ту ре
про пра ти ла бур ним апла у зи -
ма. По том су на гра ђе ни и по -
хва ље ни сви уче ни ци ко ји су
то ком школ ске го ди не би ли
успе шни на так ми че њи ма, а
за хвал ни це су до би ли и на став -
ни ци-мен то ри за слу жни за ове
ви со ке пла сма не.

Пре зен та ци ја (с тих так ми -
че ња) пра ти ла је и овај део
про гра ма, ко ји је за вр шен она -
ко ка ко је и по чео – див ним
акор ди ма чла но ва шко ле ги -
та ре „Ги тар та.

ОДР ЖА НА ГО ДИ ШЊА АКА ДЕ МИ ЈА ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ”

Афир ма ци ја ва жно сти уче ња

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Мали матуранти звезде броја
Јунски или 295. број старче-
вачког месечног штампаног
гласила почиње позивом на но-
ву „Гаражну распродају” на ре-
новираном пијачном платоу,
док је у доњем делу исте (тре-
ће) стране фотографија којом
је свима упућена јасна порука:
„Бициклирај!”

Следе сервисне вести, као и оп-
ширнија информација о обележа-
вању Дана Винче. С обзиром на то
да је овај догађај био посвећен нео-
литу, није изненађење што су ор-
ганизатори позвали и представ-
нике Старчева, нарочито ако се
зна да је између тих места и рани-
је постојала интензивна сарадња.

Гост великог интервјуа је ди-
ректор Туристичке организа-

ције Панчева Никола Стоил-
ковић, а највећи акценат ста-
вљен је на развој туризма у на-
шем граду. Ту су и разговори
са суграђанком Радованком Ја-
ковљев, наставницом физике,
и „лицем с насловнице” – Бран-
кицом Драгојерац, која свима
оптимистички поручује: „Хра-
бро у будућност!” Редовне ру-
брике „Цртице из прошлости”
и „Култиватор” посвећене су
фамилији Рукавина, другом де-
лу археолошких похода и пред-
стављању тинејџера Дарка Јо-
вановића.

Као и обично, нису изостале
ни стране о извиђаштву, спорту,

школи и култури, а оно што
овај број разликује од многих
претходних, јесу репортажа Пе-
тра Андрејића „Мундијалска
грозница” из руског Каљињин-
града са (и око) „историјске”
утакмице Србија–Швајцарска,
затим почетак фељтона под на-
словом „Старчевачким шором”,
чији је покровитељ Покрајин-
ски секретаријат за културу,
јавно информисање и верске
заједнице, а по традицији нај-
више интересовања изазвао је,
годину дана нестрпљиво чекан,
уметак на четири стране с фо-
тографијама малих матурана-
та. Па, нек им је са срећом...
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ФОРД мон део ка ра ван, 1997.
го ди ште, у до бром ста њу, Т
ди зел, 900 евра, ни је фик сно,
до го вор. 065/833-41-96.
(262788)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по ве
во зи ла сер ви си ра мо и пу ни мо
га сом. Пу ње ње са за ме ном
уља и УВ бо јом 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (262420)

БМВ 1, 2006. го ди ште, 1.6
бен зин, вла сник, од ли чан, до -
го вор. 069/504-55-93.
(262824)

ОПЕЛ кор са 1.4, 66.000 км,
бен зин, пр ви вла сник, 2010.
063/354-221. (262284)

ВЕК ТРА А, плин ске ин ста ла -
ци је, од ја вље на, це ла за де ло -
ве, до бар мо тор. 065/668-81-
49. (262850)

ОПЕЛ астра Г, 1999. го ди ште,
990 евра. Те. 063/175-46-44.
(262876)

ВЕК ТРА б, 1998, бен зин +
плин + атест до 2022.
064/240-67-56. (1262889)

ОПЕЛ век тра Б, 2000. го ди -
ште, 1.6, 16 В, ка ра ван, вла -
сник. 064/913-72-24. (262873)

ПЕ ЖО пик-ап, 2002. 1.9, мо же
за ме на. 064/158-15-90.
(262935)

РЕ НО клио, 2003. 1.5, 5 В, ди -
зел, мо же за ме на. 064/158-15-
90. (262935)

РО ВЕР 45 ТД, 2003, у до бром
ста њу, опел кор су, 1.2, 2004.
го ди ште. 063/436-713.
(262954)

МЕР ЦЕ ДЕС ц 180, 2002, ку пе,
фул опре ма, мо же за ме на.
064/130-36-02. (262957)

ФИ АТ се и ћен то,  1.1, 2002,
ван, 126.000 км, вла сник.
064/587-50-24. (262957)

КЛИО 1.2, 2001, де цем бар, ку -
пљен нов у Ср би ји, фул опре -
ма. 064/587-50-24. (262957)

ПУН ТО 3, 1.2 , 8 В, 2009, пе то -
ра вра та, ате сти ран плин.
064/130-36-02. (262957)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс 1.2, 2005,
фул опре ма, 102.000 км, вла -
сник. 064/587-50-24. (262957)

ОК ТА ВИ ЈА, 1.9 ТДИ, 2008,
вла сник, ни је ре ги стро ван, га -
ра жи ран. 065/610-45-67.
(262920)

ПУН ТО 1.2, 2002, ме та лик сив,
кли ма, сер во, вла сник, га ра -
жи ран. 064/142-55-93. (2629)

ДЕ ЛО ВИ: ју го, кец, су за, мо то -
ри, пе то сте пе ни ме ња чи, гу ме
13, 14, 15, 16. 064/856-60-65.
(262999)

ОПЕЛ астра Ф 1997. го ди ште,
1600 цм³, ате сти ран плин,
вла сник. 064/665-01-04. 

ОПЕЛ за фи ра 1.7 ди зел, 7 се -
ди шта, 2012. го ди ште, 7.000
евра. 063/244-674. 

ПРО ДА ЈЕМ бра ко при ко ли цу,
ме њам за ску тер. 063/853-93-
29. (263043)

КО РАЛ ин, за ста ва, 2005. го -
ди ште, пр ви вла сник. 063/219-
658. (263052)

СУ ЗУ КИ бург ман 250 цм³,
2001. го ди ште. 060/072-87-87.
(263053)

СУ ЗУ КИ свифт, 1996. го ди ште,
ре дов но сер ви си ран у од лич -
ном ста њу, уве зен из Швај цар -
ске, ори ги нал. Тел. 063/759-
12-47. (263089)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до ла зим на
адре су. 069/203-00-44,
066/409-991. (262412)

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво жђа,
оста ло, про да ја де ло ва, до ла -
зим на адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (262412)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста ње и
го ди ште не бит но, до 1.800
евра. 063/165-83-75. (263051)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05 (263051)

КЛАС МАР КАНТ 40, сун це ко -
са (ли ниј ска трак тор ска зад -
ња), трак тор ска пр ска ли ца мо -
ра ва. 632-166. (262504)

ПРО ДА ЈЕМ бе рач, еле ва тор,
ко зе и ов це по вољ но. 063/884-
89-31. (262957)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га ра жу
на Ко те жу 2, на углу код „Пи -
ва ре”. 063/354-221 (262841)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Ко те жу 1.
069/409-83-42. (65897)

ВЕШ-МА ШИ НА, за мр зи вач, и
по лов ни де ло ви од веш-ма ши -
не. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (262961)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм, 16 мм
и све вр сте ви део ка се та, ква -
ли тет но пре сни ма вам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(263028)

ПРО ДА ЈЕМ сме де ре вац у до -
бром ста њу. 064/200-42-67.
(СМС)

ОГРЕВ НО др во, бу ква, ба грем,
храст, бес пла тан пре воз, ме -
ре ње ку ћи. 065/501-56-51.
(259779)-

ПРЕ О СТА ЛО огрев но др во пр -
ве кла се, пре воз бес пла тан,
це на до го вор. 064/528-86-42.
(259780)

СТО ЛАР СКЕ услу ге: ку хи ње и
пла ка ри по ме ри, по прав ке,
пре прав ке. 371-274, 064/176-
88-52. (262799)

ПРО ДА ЈЕМ ко тао за ЦГ, да кон
45 кв. 371-274, 064/176-88-52.
(262799)

КО ЗЕ и ов це на про да ју.
064/484-17-48. (262800)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу жи ви ну:
ко ко шке, пат ке му та ве, па чи -
ће, гу ске, мор ке. 063/894-84-
23. (262848)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри ума ти че не
ко зе алп ске ра се. 063/720-55-
66. (262815)

КРЕ ВЕТ бол нич ки, вр ло прак -
ти чан, по де сив за се де ње, ле -
жа ње, 19.000 ди на ра.
063/894-84-23. (262848)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та жа, по -
вољ но. 063/898-00-82.
(262864)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар ни ту ру,
ка уч и шпо рет, по ла плин, по -
ла стру ја. Тел. 065/558-70-28.
(262883)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе во да-во да,
80 – 400 м2, од 1.950 евра, ак -
ци ја. 062/118-26-81. (262899)

ПРО ДА ЈЕМ гроф ле жај из два
де ла са два та бу реа, очу ва но.
065/880-47-35. (262901)

ВЕШ-МА ШИ НУ, фри жи дер,
ка мин ал фа за пар но гре ја ње,
тро сед, дво сед, фо те ља.
061/667-29-58. (262902)

ОР МАР, ко мо де, ви три не, сто -
ло ви, сто ли це, сто ли ћи, веш-
ма ши на, ку хи ња. 065/353-07-
57. (262906)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван дво сед
до бро очу ван, ТВ по ли цу, ком -
пју тер ски рад ни сто. 064/205-
00-61. (262912)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал и ТА пећ 6
кв. 062/873-62-98. (262932)

ВЕШ-МА ШИ НА, су до-ма ши на,
нов тро крил ни ор ман, дво сед,
тро сед, кре вет, ко мо де, сто чи -
ћи, ду ше ци, ши ва ћа. Тел.
063/861-82-66. (262952)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, га ран ци ја го ди ну да на.
063/714-38-98. (262955)

ПРО ДА ЈЕМ брач ни ле жај, ка -
уч, ста рин ска два ор ма ра.
064/587-50-24. (262957)

ЈА РИ ЋИ на про да ју. Тел. 312-
443. (262998)

СВЕ вр сте огрев ног др ве та,
исе че но и ис це па но. 064/080-
86-99. По вољ но. (2630019

БУ КВА, цер, ба грем. Услу жно
се че ње и це па ње. Бо са нац.
064/357-82-08. (263001)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну де те ли -
ну. 064/222-01-23. (263004)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста ле
ку хињ ске еле мен те, су до пе ра
3.000 ди на ра, но ва. 371-568,
063/773-45-97. (263024)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме шта -
ја: сто ли це од 1.900, сто ло ви
од 4.500, су до пе ра од 3.000.
060/600-14-52. (263044)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви, но ви
од 12.900, из бор ме бла по же -
љи. 060/600-14-52. (263049)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад, мо гућ ност
кла ња и пе че ња, до ста ва.
063/314-454. (263082)

СТО ЛАР СКЕ ма ши не на про -
да ју са ви ше опе ра ци ја, вре ди
по гле да ти. 064/323-94-88.
(263090)

ПРО ДА ЈЕМ ин ду стриј ску ши -
ва ћу ма ши ну за хе лан ке и
кварц ну пећ. 061/225-11-19.
(263092)

БА ЛИ РА НА де те ли на, пра си ћи
на про да ју. Ми ћа, 064/303-28-
68. (263099)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на де те ли на
на про да ју. 061/280-20-35.
(263099)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на про -
да ју, вр шим услу жно  пе че ње
на др ва, ра жањ, по вољ но.
064/997-79-09. (263108)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну, мо -
же ва ша ма ши на, уз до пла ту,
ком би но ва ни фри жи дер.
064/129-73-60. (263116)

ШЉИ ВА, кру шка, гро жђе, ду -
ња за ра ки ју, на про да ју.
061/142-23-69. (263117)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, фри -
жи де ре, за мр зи ва че, веш-ма -
ши не и оста ли от пад. 063/101-
11-47, 064/158-44-10.
(261590)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
плин ске бо це, ТА пе ћи, ста ро
гво жђе и оста ло. 066/900-79-
04. (262796)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ТА пе ћи, по -
лов них не ис прав них, сто ло ви,
сто ли це. 062/150-68-54.
(262812)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње, ме -
да ље, но вац, са то ве, пен ка ла.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (262843)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис прав -
не ТА пе ћи, по ло ван на ме -
штај. 061/198-81-42. (262864)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
ку хи ње, гар ни ту ре, сто ло ве,
сто ли це, ТА пе ћи. 062/148-49-
94. (262864)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве, пен ка -
ла, фо то-апа ра те, пло че, стри -
по ве и сит не ан ти кви те те.
063/804-57-99, 066/354-412.
(263012)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, шпо -
ре те, бе лу тех ни ку за ре ци кла -
жу. Злат ко. 061/144-82-80,
063/196-54-56. (263020)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар, ме -
синг, алу ми ни јум, оло во, веш-
ма ши не, за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре, до ла зим. 061/321-77-93.
(263109)

КУ ПУ ЈЕ МО се кун дар ну си ро -
ви ну, оло во, алу ми ни јум, веш-
ма ши не, за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре, све. 061/321-77-93.
(263109)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
алу ми ни јум, аку му ла то ре, гво -
жђе, веш-ма ши не, фри жи де -
ре, за мр зи ва че. 061/206-26-
24. (263109)

КУ ЋА на про да ју у Ба ва ни шту,
це на по до го во ру. 063/122-06-
80 (СМС)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа Стре ли ште,
вла сник, 062/816-16-46 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и но ву ку ћу,
Осло бо ђе ња 38-а. 320-144,
063/116-77-76. (261886)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара 17 х 24 и
ра ди о ни ца на 5 ари. 069/213-
97-37. (261778)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у Пе -
ску. Тел. 063/754-13-26. (261)

СТА РА ку ћа, 10 ари пла ца,
Стар че во. 064/167-75-93.
(262121)

БА ВАН ШТАН СКИ пут, 56 ари,
ви кен ди ца, по моћ не про сто -
ри је, воћ њак, стру ја, во да, до
пу та. 064/280-60-53. (262241)

ПАН ЧЕ ВО, про да јем стан/ку -
ћа, 67 м2, укњи же на, вла сник.
061/295-40-40, 063/765-65-63.
(262307)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95 м2, по -
друм, га ра жа, шу па (огрев), 3
ара. 064/407-73-77. (И)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну ку ћу,
Те сла, две је ди ни це, 170 м2,
3.8 ари, сре ђе на. 063/743-03-
71. (262424)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при вред но
зе мљи ште, 30 ари, до зво ље на
град ња, Брат ства је дин ства,
дру ги про сек. 366-234.
(262471)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Омо љи ци,
са ба штом, 964/168-84-32,
013/618-652. (262779)

ПРО ДА ЈЕМ ба ра ку, ко ри шће -
на за ста но ва ње, це на 250
евра. 069/213-97-37. 
(262793)

КУ ЋА, три ета же, 210 м2, ле по
дво ри ште, но ва Ми са. Тел.
064/423-69-09, 65.000 евра
фик сно. (262794)

ДВА ПЛА ЦА по пет ари, 8.000
евра фик сно. Тел. 064/423-69-
09. (262795)

КУ ЋА у Пан че ву, Мар ги та, Јо -
ве Мак си на, 180 м2, 3.5 ара
пла ца. Сре ђе на, усе љи ва од -
мах. 063/740-22-41. (262791)

ДВО СПРАТ НА ку ћа у Ка ча ре -
ву, 250 м2, од лич на ло ка ци ја.
Тел. 062/865-20-39. (262814)

МАР ГИ ТА, пет ари пла ца, ко -
му нал но опре мљен са ста ри -
јом ку ћом. 065/357-81-38.
(262815)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Те сла, ста -
ри ја ку ћа на 4 ара пла ца, Екс -
тра ло ка ци ја. 013/370-441,
063/751-36-19. (262823)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Стар че ву,
17 ари пла ца. Тел. 066/870-
869. (262836)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе мљи -
шта, се вер на зо на, ин фра -
струк ту ра, са мо 16.000 евра.
063/894-84-23. (262848)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, ку ћа
на 13 ари, ам бар, ко чи не, усе -
љи во. 063/894-84-23. (262848)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ива но ву,
29. но вем бра бр. 80. 062/415-
359. (262567)

ПЛАЦ на Ста ром Та ми шу, 5,5
ари, про да јем. 063/374-668.
(262882)

МРА МО РАК, хит на про да ја
или за ме на ком фор не ку ће.
069/255-87-86. (262885)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ста ри до ло -
вач ки пут, 6 ари, по вољ но.
064/276-04-75. (262888)

ЈА БУ КА, дво соб на 64 м2, 4 ара
пла ца, чвр ста град ња, 21.000
евра. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (262869)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2, 9,2 ара
пла ца, на углу, 22.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (262869)

МА ЊА ку ћа са 9 ари по ца на
Ба ва ни штан ском пу ту.
064/888-42-43. (262866)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва ни -
штан ском пу ту, 28 ари, гра ђе -
вин ско зе мљи ште. 063/217-
102. (262868)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Ко за рач кој.
Тел. 063/214-912. (262856)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До ло ву.
063/787-31-45. (262893)

НА ПРО ДА ЈУ се дам ла на ца зе -
мље, Ја бу ка. Тел. 063/789-58-
20. Вла да. (2629039

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед -
ном пла цу у Вој ло ви ци.
013/232-21-30, 063/162-50-00.
()262908)

НА ПРО ДА ЈУ плац 40 ари са
ку ћом на Ка ра у ли, стру ја, 
во да, га ра жа. 
Тел. 064/205-53-32. 
(262916)
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ТА МИШ КА ПИ ЈА,  нов, тро и -
по со бан, III спрат, 72 м2+оста -
ва, 66.000 евра, вла сник, по -
глед на Та миш. 063/338-332
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве на Ко те жу
1 и 2, Те сли, Стре ли шту и ку ћу
у ши рем цен тру. „Ве сна два”,
066/937-00-13 (СМС)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан, 56
м2, пр ви спрат, те ра са, по -
друм. 064/280-60-53. (262241)

ТЕ СЛА: тро со бан, ЦГ, IV
спрат, 80 м2, те ра се, усе љив,
вла сник. 013/331-079,
063/770-45-55. (260945)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан до
ули це, Жар ка Зре ња ни на, вла -
сник. 061/382-88-88. (262513)

ДВО РИ ШНИ стан на про да ју,
Ца ра Ду ша на 3-а. Тел.,
069/351-35-25. (262789)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25. (262825)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни стан,
61 м2, га ра жа, дво ри ште,
укњи жен, 16.500. 061/147-82-
23. (262849)

СТАН Ми са, 66 м2, 23.500, 34
м2, 13.500. 063/377-835.
(262828)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2, пр -
ви спрат, 30.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (262869)

ЦЕН ТАР,  63 м2, дру ги спрат,
но ви ја град ња, 37.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (262869)

СО ДА РА, дво со бан, 52 м2, пе -
ти спрат, лифт, 32.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (262869)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 м2, ТА,
IV од V, сре ђен, усе љив,
27.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.(262869)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 55 м2,
пр ви спрат, ЦГ, 28.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (262869)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2, дру ги
спрат, ТА гре ја ње, 36.000, до -
го вор. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (262869)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру, цен -
тар, 19 м2, III спрат, ТА,
16.000. Тел. 063/180-26-84.
(262868)

МИ СА, 43 м2, јед но и по со бан,
нов, укњи жен, 21.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (262853)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2, дво со бан,
I, ЦГ, ПВЦ, хит но, 29.500. „Го -
ца”, 063/899-77-00. 
(262853)

ЛЕП стан, цен тар, I спрат, 55
м2, 28.000 евра. 063/253-593.
(262860)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, II, 35.500,
115 м2, 55.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (262853)

ЦЕН ТАР, 54 м2, дво со бан,
40.000; 64 м2, дво и по со бан,
56.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(262853)

СО ДА РА, 74 м2, тро со бан,
37.000; укњи же но, дво стран,
леп. 063/899-77-00. 
(262853)

СТАН, но ва Ми са, јед но со бан,
39 м2, укњи жен, гре ја ње, ре но -
ви ран, до го вор. 
063/727-76-29. 
(262896)

НО ВА МИ СА, тро со бан, ВПР,
ТА, две те ра се, га ра жа, по -
друм, оста ва, дво стра но ори -
јен ти сан, укњи жен, 46.500.
063/252-559. (262647)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те сли, 53
м2, III, ЦГ, лифт, вла сник.
063/250-416. (262907)

ТРО СО БАН, ста ра Ми са, пр ви
спрат, те ра са, усе љив од мах.
(480), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (262917)

ДВО СО БАН, Ко теж, ЦГ, 58 м2,
од 30.000 евра, ве ли ка те ра са.
(480), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (262917)

ДВО И ПО СО БАН, Со да ра, ЦГ,
38.000, до го вор, ТА, 35.000
евра, екс тра сре ђен. (480),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (262917)

ДВО СО БАН, Со да ра, ТА,
28.000, ЦГ, 34.000, пр ви спрат.
(480), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (262917)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан на про да ју,
ВП, ЦГ. 063/845-85-80.
(262929)

7. ЈУ ЛИ, стан на про да ју, 61
м2. 062/176-64-21, 064/349-
01-73. (262930)

ПРО ДА ЈЕМ ства ри из ста на.
063/801-60-43. (262931)

СТАН, 56 м2, цен тар, пре ко пу -
та Су да, 12. спрат, 32.000
евра. 062/353-688. (и)

ХИТ НО про да јем стан, до го -
вор. 064/159-99-45, 064/130-
27-34. (262933)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 96 м2, че тво ро -
со бан стан у ПР, дво ри ште,
по моћ ни објек ти, ЦГ, сре ђе но,
42.000, до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (262971)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, V, 37.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(262970)

ЦЕН ТАР, 47 м2, IV, 33.000,
хит но, до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (262970)

СА МАЧ КИ, 25 м2, ПР, 16.000.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (262970)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, ВПР,
22.000. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(262970)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, III, ЦГ,
36.000. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(262970)

ТО ПО ЛА, дво со бан, 58 м2, ПР,
ком плет но сре ђен стан са дво -
ри штем. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(262970)

МИ СА, леп сре ђен, 40 м2, III
спрат. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (262973)

СО ДА РА, леп дво со бан, 60 м2,
II спрат, 35.000, до го вор. 
(926), „Ку по ла”, 065/328-66-
94. (262973)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ве ћи јед но со бан,
43 м2, ВП, 26.000. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94.
(262973)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки, III
спрат, 14.000, до го вор. (926),
„Ку по ла”, 065/328-66-94.
(262973)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62 м2, ЦГ,
III, усе љив, до го вор. 063/185-
26-95. (262979)

КО ТЕЖ 2, С. Шу пљик ца 151,
ре но ви ран јед но и по со бан
стан, при зе мље, 49 м2 + 5 м2

те ра са, ЦГ, 31.000 евра.
064/888-13-63. (262980)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2, VII,
ЦГ, 29.000, до го вор. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (262995)

ЦЕН ТАР, тро со бан, са лон ски,
II, TA, 76 м2, 42.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (262995)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20 м2,
ТА, III, ПВЦ, 15.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (262995)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 64 м2, II,
35.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (262995)

ТИП СТАН КО, дво со бан, II, 48
м2, 21.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (262995)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, ВП, 77
м2, ЦГ, до бар, 45.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(262995)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ВП, ЦГ,
58 м2, 32.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (262995)

ТЕ СЛА, дво со бан, 49 м2, IV без
лиф та, ЦГ, но ви ји, 25.000.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58. (262995)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан стан,
74 м2, пр ви спрат, Ко теж 2,
45.000 евра. 064/866-22-90.
(262988)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан, 55
м2, Ко теж 1, Ули ца Осло бо ђе -
ња, 36.000 евра. 063/893-87-
62. (262986)

ХИТ НО про да јем лукс че тво -
ро со бан, ужи цен тар, 134 м2,
85.000 евра. 063/858-47-53.
(262986)

ЦЕН ТАР 2.0, 74, 33.000; гар со -
ње ра, 24, до го вор; Са мач ки,
25, 16.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (263026)

МИ СА, 2.0, I, 28.000; Ко теж 1,
2.0, 33.000; ши ри цен тар, 33,
15.000. (338), „Јан ко вић”, 348-
025. (263026)

МИ СА, јед но со бан, усе љив,
укњи жен, 37 м2, 20 м2, те ра са,
20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (263013)

СО ДА РА, 56, ЦГ, V, лифт,
33.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ, I, усе љив,
укњи жен, 35.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (263033)

КО ТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ, IV, лифт,
Ра до ва згра да, 36.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(263033)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, ЦГ, VIII, леп,
28.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

УЖИ цен тар, нов, 70 м2, I, пре -
леп, 65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

НО ВО ГРАД ЊА, Л. Тол сто ја,
тро со бан, 75 м2, I, ЦГ, усе љив,
880 евра/ква драт. (336),
„Олимп”, 351-061, 
064/234-36-01. (263016)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 59 м2, ВП,
ЦГ, 34.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 
064/234-36-01. 
(263016)

СА МАЧ КИ, гар со ње ра, 25 м2,
ВП, ЦГ, 16.500, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 
064/234-36-01. (263016)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со бан,
38 м2, IV, сре ђен, усе љив,
23.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. (263016)

ДВО СО БАН, I спрат, 52 м2,
Со да ра. 063/176-24-96.
(236047)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду 1.650 м2, 10
ари пла ца, за ме на. 064/143-
52-98. (263050)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, I
спрат, ЦГ, 25.000; јед но со бан,
ЦГ, при зе мље, 25.500. „Лајф”,
061/662-91-48. 

СО ДА РА, од ли чан тро со бан са
ЦГ, 42.000, I, са ТА, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 35.000 и
пре пи ја це, 60 м2, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

НО ВА МИ СА, Ја дран ска ули -
ца, 46 м2, ви со ко при зе мље,
14.500. 064/038-28-67,
065/520-81-82. (4772)

ЗЛА ТИ БОР, апарт ман, нов, 39,
I, вре ди, до го вор, Вла ди ми ро -
вац, ку ћа, 15 ари, 42 м2,
10.000 евра. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (262754)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, лукс,
36 м2, до го вор; Ми са, дво и по -
со бан, III, 42 м2, 20.000. „Мил -
ка М”, 063/744-28-66. (4772)

СТА РА МИ СА, стан ду плекс,
два ула за, 95 м2, 29.000; Ду бо -
ка ба ра, 6 ари, ви кен ди ца,
вре ди, 16.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4772)

ТЕ СЛА, дво со бан, 64 м2, ЦГ.
064/866-24-48. (263069)

ТЕ СЛА, „Авив”, дво со бан стан,
I, ЦГ, ве ли ка те ра са, по друм.
062/112-33-70. (263080)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II, лифт, пар -
кинг, но ва град ња, гас, укњи -
жен, вла сник, усе љив од мах.
063/449-798. (263084)

НА ПРО ДА ЈУ гар со ње ра, 18
м2, цен тар, сре ђе на. 064/247-
76-64. (263095)

ЦЕН ТАР, Све то за ра Ми ле ти ћа,
дво и по со бан, IV, 60 м2, ЕГ,
39.000. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (262997)

СО ДА РА, дво со бан, VI,  56 м2,
ЦГ, 28.000. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (262997)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, II, 45 м2,
ЦГ, 25.500. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (262997)

ЦЕН ТАР, јед но со бан ком фо -
ран, 39 м2, IV, ЦГ, 24.000.
(353), „Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (262997)

СО ДА РА, дво со бан, II, 52 м2,
ТА, 30.000. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (262997)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III, 57 м2,
ЦГ, 31.500. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (262997)

СТАН, 40 м2, ре но ви ран, I
спрат, М. Ку ли ћа 32, 15.000
евра, за себ но дво ри ште. Тел.
063/804-07-85. (263103)

ПРО ДА ЈЕМ стан 48 м2, Ка ра -
ђор ђе ва 13, 40.000 евра.
Л066/235-752. (263104)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан-дво со бан
стан за ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (262869)

КУ ПУ ЈЕМ стан до 18.000 евра,
ис пла та од мах. 064/199-43-42.
(262944)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла” по треб не
не крет ни не. (926), 065/328-
66-94. 

ХИТ НО ку пу је мо ма њи стан на
Те сли. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(262970)

ПО ТРЕБ НЕ не крет ни не на
свим ло ка ци ја ма гра да. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (262970)

ПО ТРЕБ НА ку ћа или стан за
из да ва ње у бли зи ни Авив пар -
ка. 062/676-467 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕ се дво со бан стан, цен -
тар, ТА, по лу на ме штен. Тел.
060/131-29-08.  (263031)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, на ду же,
пот пун ком фор. 066/311-647.
(262431)
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ДО ЛО ВО, ку ћа на про да ју.
061/696-38-78. (263029)

ВОЋ ЊАК, 15 ари, са ви кен ди -
цом на Ба ва ни штан ском пу ту,
дру га дуж, дру го не мач ко по ље.
064/368-04-77. (263018)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за стан
ку ћу у Кни ћа ни но вој. 062/826-
12-55. (263042)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца зе мље на
Но во се љан ском пу ту, пре скре -
та ња на пут за Ка ча ре во.
064/159-53-90. (263055)

СТА РА МИ СА, плац 601 м2,
стру ја, во да, те ле фон,, из ла зи
на две ули це. 064/418-45-66.
(263056)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же ни гра ђе -
вин ски пла це ви, Стре ли ште.
064/119-04-31. (263059)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у ши рем цен -
тру, хит но, по вољ но. 064/271-
56-61. 

НО ВА КУ ЋА, 86 м2, Ја буч ки
пут, енер гет ски па сош, укњи же -
на, вла сник. 065/258-87-77.
(263061)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе ли стер -
ска, Кај мак ча лан ска, укњи же -
ни. 065/894-88-11. (263064)

КУ ЋА са две одво је не стам бе не
је ди ни це, га ра жа, ПВЦ, ле га ли -
зо ва но. Тел. 064/124-48-15.
(263066)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој Ми -
си, 100 м2, 4 ара, 22.000 евра.
065/800-77-70. (263074)

ПРО ДА ЈЕМ плац 12 ари, на Де -
во јач ком бу на ру. Тел. 063/450-
172. (263088)

КУ ЋА у Стар че ву, Пе тра Драп -
ши на 95. 064/190-34-49.
(263091)

ПРО ДА ЈЕМ 20 ари гра ђе вин -
ског зе мљи шта на Скро ба ри.
Тел. 060/144-25-06. (263097)

КУ ЋА, но ва Ми са, 200 м2, це на
по до го во ру, са мо сто је ћа.
063/869-54-18. (263100)

КУ ЋА, 100 м2, са пом. Објек ти -
ма, 4 ара пла ца, 31.000 евра,
1/1, Ко за рач ка 10. Тел.
063/804-07-85. (263103)

МОН ТА ЖНА ку ћа 70 м2, но ва,
усе љи ва, 3 ара пла ца, 19.000
евра, Ко за рач ка 10. Тел.
063/804-07-85. (263103)

КУ ЋА, 45 м2, три стам бе не је -
ди ни це, ета жи ра но, укњи же но,
1/1, 110.000 евра. 060/535-94-
49. (263110)

СА ЛАШ и пет ла на ца зе мље, уз
асвалт, се вер на зо на. 066/354-
791. (263115)

СТАН/КУ ЋА, 7. ју ли, ком плет но
ре но ви ра на. 064/424-71-26. 

КУ ЋА, цен тар, 103 м2, 2.25 пре -
ле па, 75.000; Стар че во, глав на
ули ца, од лич на, 28.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66. (4772)

КУ ЋА, Бре сто вац, укњи же на,
ПР, усе љи ва, 7.45, 17.500; Ја -
буч ки пут, до ули це, две стам -
бе не је ди ни це, хит но, 25.000.
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(4772)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, гар со ње ра, II
спрат, 34 м2 + оста ва, 32.000
евра, вла сник, по глед на Та -
миш. 063/338-332 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара гра ђе вин -
ског зе мљи шта, ри бар ска и ку -
ћа на 7.6 ари, фронт 15 м, Уро -
ша Пре ди ћа. 060/555-69-35.
(262923)

КУ ЋА 100 м2, на 8 ари, по моћ -
не про сто ри је, Сте ва на Шу -
пљик ца, од лич на ло ка ци ја за
све де лат но сти, укњи же но, вла -
сник, 60.000 евра. 064/222-51-
33. (262938)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5 ари, по -
моћ ни објек ти, 18.000 ера, до -
го вор. 064/961-00-70. (262939)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, мо же и ета -
жно, но ва Ми са. 064/327-60-
75. (262943)

КУ ЋА, Гор њи град, две стам бе -
не је ди ни це, 3 ара, по вољ но.
Тел. 065/513-87-30. (262944)

ПО ВОЉ НО про да јем ла нац и
по зе мље, по ред ас фал та.
060/034-19-58. (262950)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо ва ну ку ћу
на Ку де љар цу, на 9 ари пла ца.
064/040-82-72. (262953)

ПРО ДА ЈЕМ плац 17,5 ари, Ја -
буч ки пут 101. 063/719-42-71.
(262972)

МИ СА, гра ђе вин ски пла це ви
по 6,76 ари и 6.77 ари, је дан
по ред дру гог, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (262970)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гра ђе вин ски
плац ком плет но ко му нал но
опре мљен, 21 ар, са за по че том
ха лом, до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05.(262970)

КУ ЋА, То по ла, 58 м2, сре ђе на,
дво ри ште, 22.000.  (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94. (262973)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу, Мак -
си ма Гор ког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (263009)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца, пре ле па
130 м2, све сре ђе ном, 2,2 ара,
55.000. (398), „Кров”, 060/683-
10-64. (263013)

БЛИ ЗИ НА цен тра, од лич на,
спрат на, 2 ара, 100.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(263013)

КОД НА РОД НЕ БА ШТЕ, 61 м2,
1.5 ар, ЕГ, до бра, 36.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58. 

ТЕ СЛА, три ета же, 180, 80.000;
улич но три ета же, 240, 70.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-0’25.
(263020)

УЖИ цен тар, 130 м2, 5 ари,
пре ле па ку ћа, укњи же на,
65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, но ва
ку ћа, усе љи ва, укњи же на,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263033)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли, ЦГ, КТВ, 54 м2, пот пу но
на ме штен, за 4 осо бе, из да ва -
ње по прин ци пу це не по кре -
ве ту. По го дан за стра не рад -
ни ке. 065/474-14-74. (263071)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Со да ри, 56
+ 4 м2. 064/644-23-47
(262818)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан не на ме -
штен стан у цен тру код глав не
ау то бу ске ста ни це. 063/771-
61-82. (262776)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, упо тре ба ку -
хи ње, ку па ти ла, ка блов ска, ин -
тер нет, жен ској осо би, по вољ -
но. 061/132-11-18. (262782)

ФУЛ на ме ште на гар со ње ра,
ЦГ, пре ко пу та Авив пар ка, на
ду же. 066/494-900. (263061)

ИЗ ДА ЈЕМ сме штај за рад ни ке.
Тел. 063/233-558. (263013)

ПО ВОЉ НО из да јем ма њи на -
ме штен стан и гар со ње ру, ужи
цен тар. 063/810-92-39.
(263105)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у
цен тру гра да, но ва град ња.
Тел. 065/399-62-73. (262993)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, но ва Ми са, 40
м2, пра зан. Тел. 063/863-85-
04. (262993)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу са
ку па ти лом за сам ца. 063/761-
03-56. (262990)

ПО ВОЉ НО пре но ћи ште у цен -
тру, до 15 осо ба. 064/154-95-
65. (263027)

ДВО СО БАН, по лу на ме штен
стан, згра да + јед но со бан на -
ме штен дво ри шни + гар со ње -
ра. Стре ли ште. 064/218-83-45.
(263023)

ДВА на ме ште на ста на, но ва
Ми са, 36 м2 и 50 м2, ин тер нет,
ка блов ска, гре ја ње. 063/309-
344, 062/295-968. (263022)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру, но ва Ми са. 371-173,
063/708-27-61. (262867)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан у ку ћи,
Стре ли ште. Тел. 060/343-76-
09. (262852)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, пре ко пу та Дис-а.
063/748-66-49. (262855)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан и дво со -
бан стан, но во са гра ђе ни, лукс
опре мље ни, Све тог Са ве 133.
065/283-53-01. (262858)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан у
цен тру гра да за сам це, сту ден -
те, уче ни ке. 063/502-211.
(262859)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан на ду же. Ко теж 1, ЦГ.
Тел. 060/876-08-57. 
(262862)

ДВО СО БАН стан, цен тар, згра -
да Роб не ку ће, на ме штен ком -
плет, но во (нај по вољ ни је
брач ни пар). 064/115-28-93. 

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, на ме -
ште ну, цен тар, оба ве зан де по -
зит, сам ци ма. 061/131-79-04. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан на Ко те жу 1. Те. 060/040-
75-63. (262897)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу,
упо тре ба ку па ти ла, са ми ци,
сту дент ки њи или уче ни ци.
013/318-321. (2629269

ИЗ ДА ЈЕМ стан у ку ћи, 45 м2,
за се бан улаз, Ска дар ска.
061/236-24-40. (262298)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра зан
стан на Стре ли шту, ЦГ, 35 м2.
064/421-98-15. 
(262940)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру на Те сли, ТА гре ја ње.
064/561-56-26. 
(262948)

ИЗ ДА ЈЕМ на Стре ли шту, пра -
зан, дво со бан стан. 064/493-
00-55. (2629609)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру у цен тру са ЦГ, ин тер нет и
ка блов ска. Тел. 063/118-22-09.
(262962)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан, Ко -
теж 1. 064/504-88-36.
(262966)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру на Ми си. 061/132-54-21.
(262974)

ТА МИШ ка пи ја,30 м2, II, ЦГ,
100 евра. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-05.
(262970)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2, V спрат,
по лу на ме штен, 120 евра.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. 
(262970)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру 
у стро гом цен тру. 062/345-
958. 
(263093)

ПО ТРЕ БАН стан или ло кал 60
– 150 м2, у стро гом цен тру
гра да. Зва ти рад ним да ни ма
од 8 до 16 са ти на 
013/320-220. 
(263118)

ИЗ ДА ЈЕМ про дав ни цу пре ко
пу та Ау то бу ске ста ни це, Осло -
бо ђе ња 2. 063/288-975.
(262698)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка ле
од 81 и 39 м2, цен тар Стре ли -
шта. Тел. 064/267-71-74. (262)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у ра ду, бли зу
шко ле, про да јем ко мо ду, сто -
ло ве. 063/735-44-50. (262590)

ИЗНАЈМ ЉУ ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
ло кал у но во и згра ђе ном објек -
ту, пре ко пу та Шко ле „Па ја
Мар га но вић”, осно ва 60 м2 +
га ле ри ја, пар кинг, По треб но
опре ми ти ло кал. 
065/313-19-69. 

ЛО КАЛ раз ра ђен, Жар ка Зре -
ња ни на 32, 25 м2 + 8 м2, упо -
треб на до зво ла. (480), 345-
534, 064/246-05-71. 
(262917)
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ОПРЕ МЉЕ НУ сто ма то ло шку
ор ди на ци ју из да јем, цен тар
Пан че ва. 061/209-18-00,
063/720-73-76. (262958)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код Ау -
то бу ске ста ни це. 352-105.
(262975)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2, Зе ле на
пи ја ца, нај бо ља ло ка ци ја.
064/140-88-36. (262622)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то бу ске
ста ни це. 013/251-39-95.
(263007)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор у
цен тру; 100, 150, 100, 250 м2.
060/312-90-00. (263050)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у ве о ма про -
мет ном де лу гра да. 065/543-
21-41. (263077)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор,
цен тар, по год но за кан це ла ри -
ју, ор ди на ци ју, 35 м2. 064/112-
08-84. (263102)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 м2, Ка ра -
ђор ђе ва и бр. Јо ва но вић,
14.000 евра. 065/849-71-94.
(263104)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Ње го ше вој,
30 м2. 063/815-44-48.
(263113)

ПО ТРЕ БАН мла ђи му шка рац
за рад на на пла ти пар кин га.
069/676-467 (СМС)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ за ле га лан
по сао у Сло вач кој - рад ни ци,
ва ри о ци и во за чи ау то бу са.
(261911)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри и по моћ ни
ку ва ри, са ис ку ством.
064/393-56-90. (ф)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка те го ри је
за ди стри бу ци ју штам пе. Зва ти
од 9 до 15 са ти. 069/867-72-
07. (262657)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у ку -
хи њи, ће ваб џи ни ци „Ха ло Ле -
ско вац”. 063/897-55-04. (262)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де вој ке
за рад на шал те ру и на ро шти -
љу, ће ваб џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. 063/897-55-04. (262738)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад у
ау то-пе ри о ни ци. 
063/135-28-32.  (262615)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по пај по треб ни пи -
ца-мај стор и рад ни це за па ла -
чин ке. 063/820-87-61. 

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад на
бен зин ској пум пи у Пан че ву,
35-45 го ди на. 063/775-29-92.
(262806)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са ис ку -
ством за рад на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма. 062/471-
951. (262807)

ПО ТРЕ БАН пе кар и рад ни ца у
пе ка ру. 062/404-144. (262821)

СА ЛО НУ ке ра ми ке по тре бан
рад ник. Опис по сла: уто вар,
ис то вар и пре воз ро бе. Pan
Bau-Max d.o.o. 064/64410-76
(262849)

ПО ТРЕ БАН физчки рад ник за
гра ђе ви ну. 063/377-835.
(262829)

СЕР ВИ СУ аку му ла то ра по тре -
бан рад ник. 063/234-419.
(1262830)

ПО ТРЕ БАН рад ник за си то-
штам пу, ис кљу чи во са ис ку -
ством, у Ја бу ци. 063/165-83-
93. (262842)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца и ко но -
ба ри ца. 063/329-340, Ви на ри -
ја „Ђу рић”. (262849)

АГЕН ЦИ ЈА чи сти ка фи ће, кла -
ди о ни це, игра о ни це, згра де,
апо те ке, ре сто ра не, клу бо ве.
061/196-39-32. 
(262875)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну „Де ја”
по тре бан му шки и жен ски
фри зер са ис ку ством.
069/185-19-81. (262858)

РЕ СТО РА НУ до ма ће ку хи ње
по треб но ку хи ње, по треб но
осо бље, по моћ на ку ва ри ца,
ко но ба ри ца. 
Тел. 064/349-93-43. (262900)

ПРО ДА ВА ЧИ ЦА у пе ка ри, по -
треб на. 062/404-144. (262904)

ШТЕ ПЕР КА по треб на, ибер -
дек, ен дле ри ца, зва ти са мо по -
под не. 062/868-58-09,
013/317-429. (262918)

ЈЕ ВА НО БЕ ЛЕ ЖНИЧ КОЈ кан це -
ла ри ји по тре бан прав ник са
пра во суд ним ис пи том.
064/643-54-08, 013/252-15-47. 

ПО ТРЕБ НЕ по моћ не рад ни це
у ку хи њи и рад ни це у про да ји
за ре сто ран у „Авив пар ку”.
Тел. 013/377-230, 064/643-41-
22. (263004)

ПО ТРЕ БАН во зач за до ста ву
за ре сто ран у „Авив пар ку”.
Тел. 013/377-230, 064/643-41-
22. (263004)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по тре бан
во зач. 063/820-87-61.
(263002)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци: ЦО 2 за -
ва ри ва чи, елек тро за ва ри ва чи,
бра ва ри, мон те ри и фи зич ки
рад ни ци.  Тел. 064/160-32-34.
(262996)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за рад у
ка фи ћу. 060/043-52-98. 

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци: сто ла ри,
та пе тар, Пан че во. 
060/600-14-52. 
(263049)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис ку -
ством у пре хра ни. 
062/158-20-02. 
(263063)

ШИШ ЋЕ ВА ПУ  у Жар ка Зре -
ња ни на, по треб ни рад ни ци са
ис ку ством. 064/960-44-21.
(263067)

ПО ТРЕБ НА же на за но ве Ми се
за по моћ у ста ну ста ри јој осо -
би. 063/879-73-51. 
(263073)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ по треб не
рад ни це. Тел. 061/807-62-99.
(263105)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
тра фи ци, ра ди сло бод них да -
на и го ди шњих од мо ра. Пред -
ност из Пан че ва. 063/102-86-
41. (263111)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја нац од -
воз шу та ма лим ки пе ром, до
два ку би ка. 064/664-85-31,
013/342-338 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе че ње ра -
ки је, 120 ли та ра, са пре во зом
и мон та жом. 063/315-381
(СМС)

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

МОН ТА ЖА и сер вис кли ма-
уре ђа ја, по прав ка бе ле тех ни -
ке. Овла шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 013/301-300, 063/771-
24-16. (262420)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од 1
до 5 м³, од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње. 063/771-55-44.
(261469)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, кли ме, по пра вља -
мо ква ли тет но с га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (262810)

КЛИ МЕ свих ти по ва и про из -
во ђа ча сер ви си ра мо, по пра -
вља мо и угра ђу је мо са ове ре -
ном га ран ци јом. „Фри го тех -
ник”, 361-361, 064/122-68-05.
(262810)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви. 061/283-66-41. (262881)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле, ме тал -
не под у пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 0674/351-11-73.
(262826)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким ки -
пе ром: шљу нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 063/246-368.
(262863)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по прав ка;
ро лет не, ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 
013/351-498. 
(262609)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро бе,
Пан че во-да ље, це на до го вор.
013/366-843, 
063/193-22-29. 
(262964)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме на
цре па, ле тви, ста рог цре па и
по став ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-26.
(262941) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је, во -
до вод не адап та ци је, за ме на
вир бли, вен ти ла, ба те ри је, са -
ни та ри је, при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0 - 24 са та,
пен зи о не ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (262941) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше ње
ку па ти ла, ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за ме на ври -
бли, вен ти ла, ба те ри ја, са ни та -
ри је,с ве за во ду, 0-24 са та.
Пен зи о не ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-89.
(263010) 

БРИ ГА о ста рим ли ци ма код
Вас или код нас. До го вор.
063/191-87-32. (2672772)

УДО ВАЦ, 60/170, уса мљен,
тра жи уса мље ну же ну – 45 до
65 го ди на, дру же ње, брак.
061/193-00-09. (262887)

ОЗБИЉ НИ љу ди гле да ли би
ста ре осо бе за ку ћу или стан.
062/868-08-65. (262947)

МУ ШКА РАЦ, 84 го ди не, ма те -
ри јал но обез бе ђен же ли да
упо зна же ну ра ди за јед нич ког
жи во та. Тел. 066/342-626,
013/334-007. (263039)

ПЕН ЗИ О НЕР тра жи го спо ђу,
ис кљу чи во бра ка ра ди, 58 до
68 го ди на. Са мо озбиљ не по ну -
де. 064/382-27-27. (263046)

ОГЛАСИ18 Петак, 13. јул 2018.

ДУ БИН СКО пра ње на ме шта ја,
те пи ха, ду ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474, 060/361-47-
41, 066/361-474. (262631)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, ра дим, угра ђу -
јем, по пра вљам. 063/882-25-
09. 

КА ЗАН за пе че ње ра ки је из да -
јем. Ду ле. 064/163-58-85.
(262206)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА, ме њам пе -
ле не и ди ско ве. 060/421-05-91.
(262602)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим ња -
ка, ко тло ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. (2661932)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње, бе -
то ни ра ње, ре но ви ра ње, кро во -
ви, сти ро пор, ба ва лит фа са де,
кре че ње. 063/865-80-49.
(262498)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар ни -
ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, за ме на
гурт ни. 064/181-25-00.
(252517)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград ња,
одр жа ва ње во де, ка на ли за ци -
је, ка би не, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76.
(262136)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, кре че ње, гле то ва ње, сто -
ла ри ја, ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.(262136)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА, чу ва ла би
ста ри је осо бе и не по крет не, од
8 до 17. 060/421-05-91.
(262602)

КО СИМ тра ву три ме ром воћ -
ња ке, дво ри шта, по вољ но. Зо -
ран. 061/683-67-48, 064/438-
12-46. (262771)

ЧУ ВА ЛА бих де цу по сле под не,
но ћу, код вас – код ме не.
064/232-65-26. (262803)

ТВ и са те лит ске ан те не, мон та -
жа, ди ги та ли за ци ја ва шег ТВ-
а, IPTV, ан те на плус. 064/866-
20-70. (262819)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро бу,
ства ри, се лид бе и све оста ло.
Нај по вољ ни је. 065/361-13-13.
(262820)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за, дво ри -
шта, раз би ја ње бе то на, ру ше -
ња ку ћа, од но ше ње ства ри.
064/122-69-78. (262915)

КО СИМ ко ров, тра ву, ши шам
огра ду, под се ца мо др ве ће,
дво ри шта, ви кен ди це.
061/301-49-58. (262838)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви. 065/84284-29, 063/842-
84-29. (262877)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз бе ле тех ни -
ке, от куп  се кун дар них си ро ви -
на. Јо ван. 061/616-27-87. 

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар. 351-073,
064/157-20-03. (262879)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва, оба -
ра ње ста ба ла, ру ше ња, од но -
ше ње не по треб них ства ри.
061/234-63-50. (262916)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: за ме на
це ви у ку па ти ло, сла ви не, вен -
ти ли, са ни та ри је, од гу ше ње ка -
на ли за ци је од мах. 061/19346-
42. (262887)

МА ШИБНСКО од гу ше ње (су -
до пе ра, ве-це шо ља, ка да, ла -
ва боа, слив ни ка). Вер ти кал -
них, хо ри зон тал них це ви. 0-24
са та. 064/552-41-46. (26285)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо тор -
ном те сте ром сва ко др во ко је
вам сме та. 063/369-846.
(262861)

ЧИ СТИМ и спре мам ку ће. По -
зо ви те. 064/278-71-20.
(262872)

РА ДИМ све фи зич ке по сло ве,
чи стим по дру ме и та ва не, итд.
064/144-37-65. (262870)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње ста но -
ва, пе гла ње ве ша. 061/412-44-
50. (262925)

РА ДИ МО све фи зич ке по сло -
ве, ру ше ња ку ћа, чи шће ња та -
ва на, раз би ја ње бе то на, ко ше -
ње тра ве. 060/035-47-40.
(262915)

ЦЕ ПАМ и се чем др ва на ди зел.
063/833-12-14. (262915)

КЛИ МЕ: уград ња, сер ви си ра -
ње, до пу на, по прав ка, по вољ -
но. Тел. 064/520-48-80.
(262935)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше ње
су до пе ре, ку па ти ла, адап та ци -
је, по прав ке, за ме на, од мах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(262934)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: по прав ка, сер -
вис, уград ња но вих ком по нен -
ти (чи шће ње, бр зо, по вољ но.
060/351-03-54. (262959)

РЕ ЛАКС МА СА ЖА, те ра пиј ска
ма са жа. 064/000-55-39.
(262968)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла ри ја,
гипс, об ра де око про зо ра,
ком плет не адап та ци је.
063/893-39-94. (262975)

ОЗБИЉ НА, од го вор на же на
чу ва ла би, не го ва ла би ста ри ју
осо бу. 065/624-76-23.
(262978)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, фар ба -
ње сто ла ри је, гипс ра до ви.
063/304-476, 061/189-97-33,
(262981)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа ња, про -
фе сор. Цен тар. 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(262984)

ПРУ ЖАМ здрав стве не услу ге
ста ри јим и бо ле сним осо ба ма
(струч но ли це). 064/351-17-28.
(262983)

ВАС ПИ ТА ЧИ ЦА у пен зи ји, за
чу ва ње де це у ве чер њим са ти -
ма. 064/590-22-29. (263005)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕЕ, кре че ње, гипс,
спу ште ни пла фо ни, пен зи о не -
ри ма по пуст. 061/626-54-06.
(263038)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР: по прав ка, из ра -
да ин ста ла ци ја, бој ле ра, ТА
пе ћи, нај јеф ти ни је у гра ду.
063/804-57-99. (263012)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, од -
воз шу та ма лим ки пе ром до
два ку би ка. 065/334-23-38.
(263025)

ВР ШИМ се лид бе, са рад ни ци -
ма, из ба цу јем ста ри на ме штај
и оста ло, по вољ но. Злат ко.
061/144-82-80, 063/196-54-56.
(263020)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше ња
ка на ли за ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис, по вољ но, од -
мах. 013/377-930, 
064/586-85-39, 063/115-71-67.
(263040)

ЧИ СТИМ шут, по дру ме, та ва -
не, дво ри шта, ру шим ста ре
објек те, по вољ но. Злат ко.
061/144-82-80, 063/196-54-56.
(263020)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ла ми нат, нај по -
вољ ни је у гра ду. Про ве ри те.
061/141-38-02. (263038)

МО ЛЕР СКИ, гип сар ски ра до -
ви. Фа са де де мит, ву на, га ран -
ци ја пет го ди на. 0’63/167-66-
93. (263058)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, ра ди но ве ин -
ста ла ци је, по пра вља ста ре, по -
прав ке бој ле ра и оста лих кућ -
них апа ра та. 060/521-93-40.
(263068)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че -
ње, ле пље ње та пе та, фар ба ње
сто ла ри је, ра ди ја то ра.,
064/174-03-23, 062/790-881.
(263075)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру ме,
ра ди мо нај по вољ ни је.
061/321-77-93. (263109)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер це -
дес ка ми о ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (262514)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо блу -
јем, мај стор с ду го го ди шњим
ис ку ством из Де бе ља че, с ма -
те ри ја лом или без ње га. Но ле
(имам и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, гипс, ла ми нат. 062/976-
18-42. (262881)

PAN-INOX: ну ди мо све вр сте
бра вар ских услу га: про хром -
ске ге лен де ре, огра де, ру ко -
хва те, над стре шни це и све
оста ло. 060/720-20-78, Дра ган.
(23096)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на ме -
шта ја, па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не по треб -
них ства ри са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та. 
064/047-55-55. (263101)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар и од воз
свих вр ста шу та, раз би ја ње и
се че ње бе то на, ис коп ба ге ри -
ма. 064/648-24-50. (260420)

НА ЈАМ ви љу шка ра за уто вар и
ис то вар ро бе. 064/648-24-50.
(260420)

KIZZA – пре воз шљун ка, пе -
ска, се јан ца и ри зле. Услу ге ви -
љу шка ра  и ве ли ких ви љу шка -
ра, но си во сти до 10 то на.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

KIZZA – ру ше ње ста рих ку ћа и
дру гих обје ка та, уто вар и од -
воз шу та, ис коп ба ге ри ма по -
дру ма, те ме ља, ка на ла, сеп -
тич ких ја ма. 013/366-888,
063/218-894. (260420)

KIZZA – се че ње бе то на и ас -
фал та, раз би ја ње бе то на, на -
си па ње и са би ја ње те ре на ваљ -
ци ма и ви бро пло ча ма.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

KIZZA – оре зи ва ње и се ча др -
ве ћа из ка ми о на са кор пом за
рад на ви си ни до 23 ме тра,
пра ње про зо ра, чи шће ње олу -
ка, за ме на цре па...013/366-
888, 063/218-894. (260420)

KIZZA – на јам ма ка за стих
елек тро плат фор ми ви си не до
12 ме та ра. 063/218-894.
(260420)

KIZZA – про да ја ква ли тет них
бе ха тон коц ки и при пре ма те -
ре на са по ста вља њем.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

РА ДИ МО: зи да ње, бе то ни ра -
ње, оправ ке ста рих, но вих
кро во ва, раз не изо ла ци је.
013/664-491, 063/162-53-89.
(261813)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, 
сто ла ри ја, ла ми нат. 
064/317-10-05. (262881)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја за те че ног

ста ња на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та „Бо жић и си но ви” д.о.о, Ули ца

Мак си ма Гор ког бр. 2 из Пан че ва, под нео je зах тев за

да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја за те -

че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ком плекс

ре ци кла жног цен тра за упра вља ње нео па сним и опа -

сним от па дом, на кп. бр. 2757 и део 2764/1 КО Омо -

љи ца СО Пан че во.

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та

мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10  до 14 са -

ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

и у про сто ри ја ма Град ске упра ве Пан че во, Ули ца Трг

кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 10. 08. 2018. го ди не. За вре -

ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на јав ност мо же

у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и ми шље ња на

из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња

на адре су Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 13. 08.

2018. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 12 са ти.

„Beokom” d. o. o. Бе о град, Ул. Чи ка Ми ше Ђу ри ћа
67 за рад у Пан че ву, 

тра жи:

– инжењерa елек тро струкe VI ССС или VII ССС –

1 извши лац

– инжењерa ма шин ске стру ке VI ССС или VII ССС –

1 из вр ши лац

– По сло во ђу IV ССС или  VI ССС (са ис ку ством у ру -

ко во де ћим по сло ви ма) – 1 из вр ши лац

– По моћ не рад ни ке III ССС – 4 из вр ши о ца

      При ја ве до ста ви ти лич но од 8 до 16 са ти на адре -

су: Пр во мај ска 10-а, Пан че во или mailom на

beoplex@yahoo.com нај ка сни је до 20. 07. 2018.

Ин фор ма ци је на тел. 013/365-000

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

RASPISUJE KONKURS  
ZA SLEDEĆЕ  RADNO MESTO:

1) MAGACIONER – 1 IZVRŠILAC
- poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- rad na računaru

- vozačka dozvola B kategorije   

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite  svoj 
CV na e-mail ljilja@tehnomarket.com, ili se javite

lično na adresu
Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 013/307 700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ТРА ЖИМ удо ви цу или рас пу -
ште ни цу од 55  до 60 го ди на,
ра ди ле по про во да у ба њи.
064/280-32-95. (263083)

СО КО БА ЊА, но ви апарт ма ни
код пар ка Бо ри ћи. Ре зер ви ши -
те на вре ме. 064/507-20-84,
064/993-72-07. (262840)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни и со -
бе, бли зу цен тра и Со ко тер ме,
но во. 061/636-08-57, 063/768-
32-68. www.soko-banja.org. Зо -
ри ца (259468)

РИ САН. Со бе са упо тре бом ку -
хи ње и ку па ти ла. Те ле фон:
+382/32-371-657 и 00382/69-
123-099, 064/078-52-62.

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, из да јем апарт -
ман „Во да-Во да”, у ку ћи со бе.
063/874-98-38. 
(262988)

ПО ВО ЉАН сме штај у Ри сну,
ле жај 6 евра, упо тре ба ку хи ње.
063/848-04-12, Зо ри ца.
(262971)

СО КО БА ЊА, из да јем апарт ма -
не, деч ји пар кић, дво ри ште,
пар кинг, ин тер нет, ка блов ска.
064/810-76-77. (и)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да јем ма -
њи дво со бан апарт ман са те -
ра сом, нов и ле по опре мљен, у
апарт ман ском на се љу, 200 ме -
та ра пре из во ра Сне жник.
066/624-04-00. (262450)

ЛЕ ТО ВА ЊЕ, Шу шањ, пун пан -
си он + пре воз, по вољ но, со бе,
апарт ма ни. 069/193-15-92.
(262874)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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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

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

По 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 14. 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 но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју 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 је да на 11. 06. 2018. го ди не, до нео
ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -
ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Ре кон струк ци ја
објек та скла ди шта го то вих про из во да фа бри ке ПЕНГ
у „ХИП Пе тро хе ми ја” - Пан че во, на ка та стар ској пар -
це ли бр. 15913 КО Пан че во.
      Но си лац про јек та је „ХИП-Пе тро хе ми ја” а.д. Пан -
че во, ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82, Пан че во.
Ре ше ње о оби му и са др жа ју 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.

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:

– два фи зич ка рад ни ка
– је дан ва ри лац
– је дан сто лар – за сит не по прав ке
                          Кон такт те ле фон: 063/245-224.
      За ин те ре со ва ни мо гу да се ја ве или до ђу лич но, уз
прет ход ну на ја ву, од 8 до 16 са ти, сва ког рад ног да на
осим не де ље.

Фирма „Oleon” d. o. o. отвара у Панчеву погон за
производњу уља.

Потребни радници који испуњавају сле-
деће услове:
– завршен III степен стручне спреме
– поседовање возачке дозволе (Б категорија)
Пожељно: 
– искуство у раду са пресама и екструдерима
– познавање механичарских и браварских радова за
случајеве мањих кварова
– основно знање рада на рачунарима

Контакт телефон: 062/567-310

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,

за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs 

Na osnovu Odluke o osnivanju 
preduzeća direktor preduzeća Auto

centar ZOKI d.o.o. Pančevo, 
Knićaninova br.1/a  

raspisuje KONKURS  za prijem novih 

radnika za sledeća radna mesta:

1.   Referent registracije vozila
Pravo na konkurs imaju lica koja su završila srednju ili
višu školu ekonomskog ili pravnog smera, sa najmanje tri
godine radnog iskustva  
2.   Pravnik za rad na registraciji i izdavanju registra-
cionih nalepnica
Pravo na konkurs imaju lica koja su završila pravni fa-
kultet i imaju zvanje diplomirani pravnik, sa najmanje
tri godine radnog iskustva.  

CV možete poslati putem mejla na 
autocentarzoki@mts.rs ili poštom na adresu

Pančevo, Knićaninova br.1/a

U skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na ži-
votnu sredinu („Službeni glasnik RS” broj 135/04 i
36/09) 

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam,
stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine,
saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove
objavljuje

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Odsek za imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sre-
dine i saobraćaj je 10. 07. 2018. godine na osnovu zahte-
va nosioca projekta JP „SRBIJAGAS” iz Novog Sada,
Ulica Narodnog fronta br. 12, doneo Rešenje broj: 501-
38/18-04 kojim je utvrđeno da za projekat distributivni
gasovod od čeličnih cevi MOP 16 bar u opštini Kova-
čica - faza l i MRS ŠP „Idvor” na lokaciji, DGM „Uzdin”
na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima:
8690/2, 8690/1, 8668, 3514, 3512, 3516, 3499, 4829,
8614, 8559, 8613, 8606, 4588, 3591, 3509, 3584, 3508,
3583, 3507, 3572, 8633 u K.O. Kovačica; 4612, 4488,
4599, 4487, 4597, 4486, 4569, 4480, 4523, 739, 719/1 u
K.O. Idvor; 8060, 7932 u K.O. Uzdin; 6120/1, 2840, 2842,
2763, 1924, 1922, 1921/1 u K.O. Padina; 3522, 2260,
1525/1 u K.O. Samoš; MRS ŠP „Idvor” na delu katastar-
ske parcele broj 719/1 u K.O. Idvor, na teritoriji Opštine
Kovačica nije potrebna procena uticaja na životnu
sredinu.

Uvid u rešenje iz prethodnog stava može se obaviti u
Opštinskoj upravi Kovačica, Maršala Tita 50 Kovačica,
kancelarija br. 6, radnim danima od 10 do 14 sati.

Na doneto rešenje zainteresovana javnost može izja-
viti žalbu odeljenju za urbanizam, stambeno komunalnu
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove, Opštinska
uprava Kovačica, u roku od 15 dana od dana njegovog
objavljivanja, a preko ovog organa.

По след њи по здрав

те та ГО ЦИ

од по ро ди це ШКАР ДАЈ

(33/2262895)

ГРО ЗДА НА 

НА КОМ ЧИЋ
1948–2018.

По след њи по здрав 

се стри од бра ће 

ДРА ГА НА и ЗО РА НА

с по ро ди цом

Ми цо, по чи вај у ми ру...
(35/262904)

С ту гом смо се опро сти ли од на ше во ље не су пру ге, мај ке,

ба бе, пра ба бе, се стре, све кр ве и та ште

ГРО ЗДА НЕ Мом чи ло НА КОМ ЧИЋ
22. II 1948 – 7. VII 2018.

Пре ми ну ла је 7. ју ла 2018, а са хра на је оба вље на 10. ју ла
2018, на Но вом гро бљу у Пан че ву.
Те шко је жи ве ти ра ње не ду ше, ви де ти те, а ниг де те не
на ћи. Би ла си и оста ла наш по нос и зве зда на не бу ко ја
се ни ка да не ће уга си ти. Во ље на на ша, ти си би ла на ша
сна га, а за у век ћеш би ти наш ан ђео чу вар. По чи вај у ми -
ру, а ми ће мо те чу ва ти од за бо ра ва.
Ожа ло шће на по ро ди ца: су пруг СЛО БО ДАН, син МИ ЋА,

ћер ка НА ЦА, уну ке ИВА НА и НА ЂА, пра у ну ци ВА ЊА
и АН ДРЕЈ, сна ја НА ДА и зе то ви НЕ ША и МИ ЛАН

(40/262920)

3

ГРО ЗДА НА НА КОМ ЧИЋ

По след њи по здрав од Ми ћи них дру га ра: 

РА ДЕ БО СА НАЦ, ДАН ГА, ЛА БА, ШТУ КА, КО ТР ЉА, 

БА СТА ЈА, ЦИ ЦВА РИЋ, БЕ ЛИ, ЧКА ЉА, ШИ ПИ, ДУ ЛЕ

КОН ДОР, КУ БИ, СТРА ХИ ЊА, ГА РИ, МИ КАЦ, ШУ ПИЋ,

СЕ ЉА, КО ТУР, КРИ СТИ ЈАН, МАР ЦИ, КИ ЗА, 

БО РА КРА СТА ВАЦ, МА ЛИ ВЛА ЈА, РА ДЕ КЕ ЊА, 

ШУ МАР, ЈОЈ КИ ЋИ, СТА НЕ, СТАН КО ВИ ЛЕ НИ ЦА,

БУФ ТУ ЛА, ВУК ША, ЖА РЕ ТРЕ НЕР, ВЕЉ КО, ГР ГА, 

ГА ВРА, ГРУ ЈА, ЗА РЕ, ЋУ РЕ, ФАЦ КО, ИВАН и ДРА ГАН
(41/262921)

По след њи по здрав

ГО ЦИ 

НА КОМ ЧИЋ

од ЂУ КЕ, ЋО НЕ ТА 

и МИ КЕ ЛИ ЈА

(58/263018)

СВЕ ТЛАН БО ЖИЋ
15. VII 2015 – 15. VII 2018.

Прошле су три ту жне го ди не от ка ко си нас на пу стио и оста вио не -
из бри сив траг, ту гу, успо ме не  у на шим ср ци ма. Ни ка да те не ће мо
за бо ра ви ти.

По ро ди ца БО ЖИЋ
(84/263085)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

МИ ЛУН КА КО ЛАР СКИ
1937–2018.

На ша во ље на пре ми ну ла  је 8. ју ла, а са хра на је
оба вље на 10. ју ла на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пруг ЈО ВАН, син ГО РАН, 
сна ја ВЕ СНА, уну ци НЕ НАД и НА ТА ША, 

ћер ка ВЕ СНА, зет РА ДИ ВОЈ, уну ци НИ КО ЛА 
и ИВА НА с по ро ди ца ма

(88/263111)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на
це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим

рад ним да ни ма осим сре дом.
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

4. ју ла 2018. пре ми ну ла је

на ша дра га

ЗА ГОР КА ГО КА
СТА НИ МИ РО ВИЋ

1944–2018.
Ожа ло шће не ћер ке:

ЉИ ЉА НА МИР ЧЕ ТИЋ
и МИР ЈА НА 
ПА ВЛО ВИЋ 

с по ро ди ца ма

(24/262837)

ЈЕ ЛЕ НА СЕФ КЕ РИ НАЦ

1955–2018.

Умр ла је на ша се стра Је ле на.

Јо вић Ми ло ра да и Ду ши це: де ци, уну ци ма, по том ци ма, род -

би ни и при ја те љи ма не за бо рав

(44/262936)

6. ју ла 2018. го ди не пре ми ну ла је на ша дра га

ОЛ ГА ДО БРО СА ВЉЕВ

1951–2018.

Оста ћеш за у век у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Ожа ло шће ни: си но ви МИ РО СЛАВ и БРА НИ СЛАВ, 

су пруг СТА НИ МИР, уну ци МИ ЛИ ЦА, МИ ЛОШ, НЕ ВЕ НА 

и ЂОР ЂЕ, сна је МА ЈА и ИВА НА

(45/262937)

С ту гом и жа ље њем оба ве шта ва мо по ро -

ди цу и при ја те ље да је на ша ма ма

ЈЕ ЛЕ НА СЕФ КЕ РИ НАЦ
1955–2018.

пре ми ну ла 6. ју ла 2018. го ди не.

Ис пра ћај за кре ма ци ју ће се оба ви ти 14.
ју ла, у 13.30, на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. 

По ма ми ној же љи, мо ли мо да се на ис пра -
ћај не до но си цве ће.

Ожа ло шће ни: син НИ КО ЛА, ћер ке 
МА РИ ЈА и МИ ЛА НА, зет ДУ ШАН 

и оста ла род би на и при ја те љи

(48/262956)

МАР КО 

БУ ГА РИН

2. II 1996 – 2. VII 2018.

Не до ста јеш нам пу но, али

те с по но сом чу ва мо у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: те ча ГО РАН, 

тет ка АЊА, ОГ ЊЕН 

и СТЕ ФАН

(64/263034)

МАР КО 

БУ ГА РИН

2. II 1996 – 2. VII 2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем увек си у на шим ср -

ци ма.

Тво ји: ма ма МА ЈА, де ка

СА ВА и ба ка ЛИ ЗА

(65/263034)

МАР КО 

БУ ГА РИН

2. II 1996 – 2. VII 2018.

Љу ба ви, 

ти си са да мој ан ђео ко -

ји ће ме чу ва ти до кра ја

жи во та.

Тво ја ТИ ЋА

(66/263035)

МАР КО 

БУ ГА РИН

2. II 1996 – 2. VII 2018.

Дра ги наш Мар ко,

веч но ће мо те чу ва ти у

на шим ср ци ма.

Тво ји АЛЕК СИ ЋИ

(67/263035)

По след њи по здрав

КА ТИ ЦИ 

МАН ДРИ НО

рођ. Ра до чај

од МИ ЛА НЕ

(12/2672817)

ЈЕ ЛЕ НА 

СЕФ КЕ РИ НАЦ

По след њи по здрав од

ку ме МИ ЛА НЕ 

с по ро ди цом 

и по ро ди це ВИ ЈА ТОВ

(80/263071)

По след њи по здрав во ље -

ној ба ки

РУ ЖИ 

УРО ШЕ ВИЋ

1929–2018.

од уну ка МА ТЕ ЈЕ 

и пра у ну ка ЕРИ ХА

и ЕР ВИ НА

(74/263057)

По след њи по здрав во ље -

ној ба ки

РУ ЖИ 

УРО ШЕ ВИЋ

1929–2018.

од уну ке ДА НИ ЈЕ ЛЕ,

зе та БО ЈА НА 

и пра у ну ка ЈА НЕ и ЕНЕ

(75/263057)

На ша ми ла се стра

МИР ЈА НА ПРУ ДЕ УС
пре ми ну ла је 7. ју ла 2018. по сле ду ге бо ле сти. Са хра на ће се одр -

жа ти 11. ју ла, у 14 са ти, на Ка то лич ком гро бљу.

За у век у ср ци ма бра та ДРА ГА НА и се стре ЉИ ЉА НЕ 

с по ро ди ца ма

(23/262835)

МИР ЈА НА ПРУ ДЕ УС СЕ КА
18. VII 1949 – 7. VII 2018.

ИВА НА и ДА МЈАН
(79/263070)

По след њи по здрав Ива -

ни ној ма ми

МИР ЈА НИ 

ПРУ ДЕ УС

ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(86/263093)

РУ ЖА 
УРО ШЕ ВИЋ

1929–2018.
По след њи по здрав.
Сре ћан ти пут до ра ја
мај ко! До брим мај ка ма
са мо то ме сто при па да.

Во ли те ћер ка ДА ЦА,
зет МЛА ДЕН, уну ци 

ПЕ ЂА и СА ША 
с по ро ди ца ма

(71/263064)

По след њи по здрав ба ка

РУ ЖИ 

од уну ка СА ЛЕ ТА, 

снај ке САН ДРЕ 

и пра у ну ка УНЕ и ИНЕ

(72/263064)

По след њи по здрав ба ка

РУ ЖИ

од уну ка ПЕ ЂЕ, снај ке

МА РИ ЈЕ, пра у ну ка

МЛА ДЕ НА

и ДИ МИ ТРИ ЈА

(73/263064)

По след њи по здрав дра гој

ма ми и та шти

РУ ЖИ 

УРО ШЕ ВИЋ

1929–2018.

од ћер ке ЉИ ЉА НЕ 

и зе та ТО МА ША

(76/263057)

6. ју ла 2018. го ди не на пу сти ла нас је на ша дра га

се стра и тет ка

ОЛ ГА ДО БРО СА ВЉЕВ
1951–2018.

За у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма.

Ожа ло шће ни: ЗВОН КО, МИР ЈА НА,

АЛЕК САН ДАР и МА РИ ЈА
(43/262934)
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БРАН КО 

АЏА ИП
2010–2018.

Осам ту жних го ди на је

про шло, бол за то бом не

пре ста је.

Веч но ожа ло шће ни 

тво ји: отац РА ДО ВАН,

мај ка РУ ЖИ ЦА, брат

ЗО РАН и де да БРАН КО

(7/262807)

14. ју ла 2018. го ди не, у 11 са ти, на гро бљу

у До ло ву, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шој во ље ној и ни кад не пре жа ље ној

РО СИ МИ ЛО ШЕВ

Тво ји нај ми ли ји

(49/262963)

У су бо ту, 14. ју ла 2018, у 10 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву, да -

је мо јед но го ди шњи по мен на шој дра гој

МИ РО СЛА ВИ ПЕ РИЋ

Во ли мо те и чу ва мо у ср цу за у век.

По ро ди ца ПЕ РИЋ

(56/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛА ВА ПЕ РИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем.

По ро ди ца ВУ ЈО ВИЋ

(59/ф)

Осам го ди на ни је с на ма

БРАН КО 

АЏА ИП

Ни ка да га не ће 

за бо ра ви ти ујак 

ДРА ГАН, уј на ЦВЕ ТА,

се стра ДРА ГА НА, брат

ВЛА ДА с по ро ди цом и

ба ба МА РА

(63/263032)

Че тр де се то днев ни по мен

НА ТА ЛИ ЈА БОД НАР
1951–2018.

Не до ста јеш нам.
Тво ји нај ми ли ји

(70/263048)

Оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да ће мо се 14.

ју ла 2018. го ди не, у 11 са -

ти, у Омо љи ци, оку пи ти

да да мо го ди шњи по мен

на шем дра гом

МИ ЛО РА ДУ

ЖИВ КО ВИ ЋУ

1932–2017.

Успо ме ну на ње га 

чу ва ће веч но су пру га,

си но ви, сна је и уну чад

(6/262805)

14. ју ла 2018, у 10 са ти, да је мо го ди шњи по мен на шој дра гој

МИ ЛИ ЦИ ТАН КО
19. I 1940 – 30. VII 2017.

Су пруг ПЕ ТАР и ћер ке ЗИ ТА и ЛА НА с по ро ди ца ма

(8/262807)

СЕ ЋА ЊЕ

18. ула 2018. го ди не на вр -

ша ва се два де сет се дам

го ди на од смр ти на шег

во ље ног си на и бра та

ДЕ ЈА НА 

БА ЧВАН СКОГ

Го ди не про ла зе, а ти си

увек с на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(13/262817)

МИ ЛО ЈЕ Н. КО СА НО ВИЋ

18. ју ла на вр ша ва се три де сет го ди на от ка ко си

за у век оти шао.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ју те од за бо ра ва

тво ји: ИВАН, МИ ЛИ ЦА и НА ДА
(69/263044)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДАР КО 

ФА ЗЛОВ СКИ

2010–2018.

ОЉА и МАР ТА

(53/262992)

ТО ДО РА 
МИЛ КО ВИЋ

ТО КИ ЦА
12. VII 2013 – 12. VII 2018.
Мај ко, зна мо да нас из
ви си не чу ваш и гле даш и
чу јеш наш ти хи зов. Тво -
је нам очи и за гр љај фа -
ле до не ба.

Тво ји нај ми ли ји

(82/263079)

ДРА ГИ ЦА 
ДЕ ЉА НИН БЕ БА
И по сле два на ест го ди на
пи та мо се за што је сре ћу
са то бом за ме ни ла ту га
без те бе.
Не до ста јеш пу но тво ји -

ма: се стри СЛА ВИ ЦИ,
зе ту ВУ КО МА НУ и 

се стри ћи ма ЈУ ГО СЛА ВУ
и МИ ЛО ШУ

(83/263080)

14. ју ла 2018. го ди не да је мо го ди шњи по мен на шој во -

ље ној

ЗО РИ ЦИ МЕ НОВ СКИ
Ни јед но на ред но вре ме не мо же до не ти оно што нам је

про шлост узе ла. Још се бо ри мо са истим бо лом као и пр -

вог да на.

С по но сом и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг БРАН КО, син МИР КО 

са по ро ди цом, ћер ка ИВА НА са по ро ди цом, за о ва

ВЕ СНА и све кар МИР КО

(87/263098)

По след њи по здрав дра гом си ну и уну ку

ИВА НУ БА ЛИН ТУ
1986–2018.

од мај ке ДРА ГА НЕ, оца СТЕ ВА НА 
и ба ке ЗО РИ ЦЕ ЛУ ЧИЋ

(5/262802)

11. ју ла 2018. пре ми нуо је наш дрaги

СТЕ ВАН МАР ТИН ЧЕ ВИЋ
1942–2018.

Хва ла ти за ве ли ку љу бав, до бро ту и не -

жност.

Су пру га ЉУ БИ ЦА, си но ви ИВАН 

и ПЕ ТАР, сна је ЈЕ ЛЕ НА и ТА ЊА, уну ци

АЛЕК СА, МИ ЛОШ и МАК СИМ

(78/263651)

9. ју ла 2018, по сле ду ге бо ле сти пре ми ну ла је на -

ша тет ка и на на

ЂУР ЂЕВ КА Ђ. БА КА ЛО ВИЋ
1938–2018.

Са хра на је оба вље на 10. ју ла, у 14 са ти, на Са ром

пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

За у век ће би ти у на шим ср ци ма.

МИ МА, СТАН КО, СО ЊА и ЕМА МИ ХАЈ ЛОВ
(77/263060)

По след њи по здрав

РЕ ЉИ МАР ТИ НО ВИ ЋУ
1930–2018.

Наш во ље ни, нај дра жи и че лич ни отац, де да,

све кар и таст Ре ља нас је на пу стио 6. ју ла 2018.

По но сни смо што смо те има ли.

Увек тво ји: МИ ЦА и ЉУ БЕН КО с по ро ди ца ма
(38/262913)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

За хва љу је мо се ком плет ном осо бљу До ма

ста рих „Ри стић” из До ло ва, за бри гу и не гу на -

шег во ље ног Ре ље.

ЉУ БЕН КО и ОЛ ГИ ЦА
(39/262913)

5. ју ла ове го ди не, у дру -

ги про стор и дру го вре ме

оти шла је

СЛАВ КА 

МИ ЛО РА ДО ВИЋ

Има на ше веч но се ћа ње

на ко је нас је сво јом до -

бро том за ду жи ла.

НИ КО ЛА, ROSSELLA,

MАРИЈА и СЛО БО ДАН

(81/263076)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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У су бо ту, 14. ју ла 2018, на Но вом гро бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен мом си ну Да не ту

ДА МИР БЕК ЧИЋ
1993–2018.

У ср цу и ду ши веч ни бол и ту га.

Си не мој, сва ки дан иза ме не је дан бли же те би.

Тво ја ма ма

(17/262831)

Ту жно се ћа ње на

ДА МИ РА

ЈАН КО, ИВАН КА, 

ПА ВИ ЦА и ВЛА ДА НА

(20/262834)

ДА МИР БЕК ЧИЋ

По ла го ди не от ка ко те не ма. 

Вре ме про ла зи а ту га и да ље оста је.

Љу би те ба ка ЗЛА ТА
(21/262834)

Дра ги наш

ДА НЕ

Про ђе и ово ту жно и те шко по ла го ди не без те -

бе, али ти си у сва ком тре ну и сва кој ми сли ту са

на ма.

Уја и ДРА ГА НА
(22/262834)

СО ФИ ЈА ГО ЛУ БО ВИЋ
14. VII 1997 – 14. VII 2018.

Го ди не ко је про ла зе не ума њу ју успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(28/244017)

Про шло је де вет го ди на од смр ти

ПРЕ ДРА ГА ЈО ЦИ ЋА
Оста је ту га и се ћа ње.

Тет ка ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(11/262816)

16. ју ла 2018, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу

одр жа ће мо по мен

ИВА НУ ПЕ ТРО ВИ ЋУ
С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

По ро ди ца

(2/2672797)

СЕ ЋА ЊЕ

16. ју ла 2018. на вр ша ва се де вет го ди на

от ка ко је оти шао наш син и брат

ПРЕ ДРАГ ЈО ЦИЋ
Си не, ни си за бо ра вљен, жи виш у сва кој

при чи као да си ту са на ма.

Чу је мо твој глас кад ти име Пе ђа из го во -

ри мо. Лик ти ви ди мо у сва кој про ли ве ној

су зи, а оне ја ко бо ле!

Во ле те и ту гу ју: та та, ма ма и се стра

(10/262812)

ФЛО А РЕА ПЕ РИН

15. ју ла на вр ша ва се шет ме се ци от ка ко

ни си с на ма, али бол и ту га је све ја ча.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ДО РИ ЕЛ, 

си но ви ЕМА НУ ЕЛ и КРИ СТИ ЈАН, 

сна је АНИ ШО А РА и ГОР ДА НА, 

уну ка ЕЛЕ НА и унук ЛУ КА

(27/262878)

У су бо ту, 14. ју ла 2018, у 11 са ти, да је мо

че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом и

во ље ном

ПЕ ТРУ ДЕ СПИ НИ ЋУ

1945–2018.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Син ЖЕЉ КО и ћер ка ОЛИ ВЕ РА 

с по ро ди ца ма

(34/262905)

Тро го ди шњи по мен

ИВО 
КРА ЈИ НО ВИЋ

16. VII 2015 – 16. VII 2018.
По ро ди ца

(36/262910)

11. ју ла 2018. на вр ша ва се осам го ди на от ка да ни је с на -

ма наш

ВЛАЈ КО ТА СИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(37/262911)

16. ју ла на вр ша ва се се -

дам го ди на от ка ко ни је с

на ма наш во ље ни

СЛО БО ДАН 

КР ЊАЧ КИ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(46/2629)

На ша нај дра жа

ДЕ САН КА 

МАР КО ВИЋ

16. VII 2012 – 16. VII 2018.

Тво ји: ЖИ КА, АЦА 

и ВУК

(52/262981)

Дра га на ша 

ФЛО А РЕА ПЕ РИН
С љу ба вљу чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

АНУ ЦА, МА ЈА и СТЕ ВА

(54/262943)

Се ћа ње на мо ју ба ку

АН ГЕ ЛИ НУ ДРА ЖИЋ
12. VII 1904 – 12. VII 1982.

Дра га мо ја Ма на, хва ла ти за див но и без бри жно

де тињ ство, хва ла ти на све му што си ме на у чи ла

и за ме не учи ни ла. С љу ба вљу и за хвал но шћу те

по ми њем, у ср цу те но сим и то бом се по но сим. 

Тво ја уну ка АН ГЕ ЛИ НА ДРА ЖИЋ ВА СИ ЉЕ ВИЋ

с по ро ди цом
(62/263030)

Се ћа ње на на ше дра ге

ВА СИ ЉЕ ВИЋЕ

ЗО РА НА
24. VIII 1953 – 12. VII 2016.

ВЕ РУ                 МИ ЛО РА ДА
15. I 1925 – 17. VII 2010. 15. I 1924 – 10. I 2011.
Oставили  сте не из бри си ве  тра го ве и успо ме -
не ко је не мо гу да из бле де.
Вре ме про ла зи, а се ћа ња оста ју веч но у ср ци -

ма и ми сли ма ва ших: АН ГЕ ЛИ НЕ, БО БА НА,
СА ШЕ и АЋИ МА ВА СИ ЉЕ ВИ ЋА

(6
1

)

ВЕ РА ШУ И ЦА

13. VII 2017 – 13. VII 2018.

Мно го нам не до ста јеш.

Мај ка ДА РА, се стре

ЉИ ЉА НА и НА ДА 

с по ро ди цом

(68/263034)

По ла го ди не жа ло сти за во ље ним бра том

ДА НЕ

оти шао си из мог жи во та за у век, али из ср ца ни си и не ћеш ни кад.

Во ли те и ту гу је за то бом твој брат БО БА

(85/263087)
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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

16. ју ла 2018. го ди не на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на от кад ни -

је с на ма наш во ље ни

СТРА ИН ПЕ ШИЋ

За у век оста јеш у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(9/262811

СЕ ЋА ЊЕ

ВИК ТОР ЛЕ ВЕР

1996–2018.

За у век ће мо те во ле ти и

чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ја су пру га МИ ЛЕ ВА

и ћер ке ВЕ СНА 

и ЈА СНИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(15/262827)

У сре ду, 18. ју ла 2018. го ди не на вр ша ва се че тр -

де сет да на от ка ко ни је с на ма наш

ДРА ГАН ЈО ВИЋ

У на шим си ср ци ма и ми сли ма за у век.

Су пру га МИ ЛА ДИН КА, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, 

зет ИВАН и унук ФИ ЛИП
(18/262833)

Го ди шњи по мен на шем дра гом 

ДРА ГА НУ ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ
од по ро ди це ЗДРАВ КО ВИЋ

Жи ве ћеш увек у на шим ср ци ма.

(25/262844)

У су бо ту, 14. ју ла 2018, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој

ДА РИН КИ МИ ЛО ШЕ ВИЋ

Не до ста јеш нам.

Тво ји: ћер ке ЉУ БИ ЦА и МИ ЛО МИР КА 

с по ро ди ца ма
(14/262882)

СЕ ЋА ЊЕ

на на шу ми лу

ОЛ ГИ ЦУ КАР БУ НАР
1958–1982.

Го ди не про ла зе, али за бо рав не по сто ји.

Тет ка МИ РА с по ро ди цом
(4/

МИ ЛЕ 

ЦВЕТ КОВ СКИ

1986–2015.

11. ју ла 2018. го ди не, у 12

са ти, да ва ће мо тро го ди -

шњи по мен на шем дра -

гом Ми ле ту.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(3/262798)

У не де љу, 15. ју ла 2018, у

11.30, да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен

ЈА НО ШУ 
КУ ЗМИ ЋУ

Увек ће мо те се се ћа ти.
Оста ле су ле пе успо ме не.

Су пру га НА ДА 
с по ро ди цом и брат 
ЈО ЖИ с по ро ди цом

(16/262831)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВИ ЦА 

ЖИ ВА НОВ

2013–2018.
С љу ба вљу и ту гом чу ва -

мо успо ме ну на те бе.

Су пру га ДА НА и ћер ке

СНЕ ЖА НА и БЕ БА 

с по ро ди ца ма

(1/262785)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ ВОЈ      СМИ ЉА      ЗО РИ ЦА

АН ГЕ ЛОВ СКИ АН ГЕ ЛОВ СКА МЕ НОВ СКИ

1998–2018. 2000–2018. 2017–2018.

По чи вај те у ми ру.

МА РИ ЦА и ЈЕ ЛА с по ро ди ца ма
(26/262865)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА 

УГЉЕ ШИН 

рођ. Бу кур

14. VII 2012 – 14. VII 2018.

По ро ди це УГЉЕ ШИН 

и БУ КУР

(28/262884)

Про ђе и дру га го ди на

МИ О МИР ЋУК

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ја по ро ди ца

(29/262886)

ДРА ГАН ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ

Про шла је го ди на от ка да ни си с на ма. Мно го

нам не до ста је тво ја љу бав и па жња.

Али сва ки дан си у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ја де ца: ВЛА ДИ СЛАВ, ИГОР и НИ КО ЛА 

и су пру га ЗЛА ТА
(30/262890)

СТРА ИН 

ПЕ ШИЋ
Про шло је ту жних че тр -

де сет да на от кад ни си с

на ма ћа ле!!!

Че кам да се вра тиш, да те

сна жно за гр лим, по љу -

бим и на хра ним.

Тво ја ће ра

Мно го бо ли ду ша!

(32/262894)

16. ју ла 2018. на вр ша ва се

два де сет пет го ди на от ка -

ко ни је с на ма наш дра ги

АЛЕК САН ДАР
МАК СИ МО ВИЋ

МАК СА
С ве ли ком љу ба вљу и по -
што ва њем чу ва мо успо -
ме ну на те бе.

Су пру га МИ ЦА 
с по ро ди цом

(42/262924)

ПО МЕН

МИ ЛЕ ТИЋ

РА ДО СЛАВ            МА РИ ЈА  

РАЈ КО                  МА ЊА

1910–1978. 1919–1993.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца
(47/242951)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА КУ ЛИЋ

БИ СЕ НИ ЈА            ВЛА ДИ МИР

1911–1988. 1911–1993.

За у век ће те нам не до ста ја ти.

По ро ди ца
(50/262967)

У су бо ту, 14. ју ла, у 12.30, на Но вом гро бљу, да је мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

ДРА ГУ ТИ НУ ЗЕ КИ ЋУ
Ње го ви нај ми ли ји

(51/262969)

Про шло је че тр де сет да -

на от кад је пре ми нуо

наш

ДРА ГАН ЈО ВИЋ

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

(57/263011)

16. ју ла на вр ша ва се че тр де сет да на на шој дра -

гој ма ми

ИЛИ ЈА НИ ВЕЛ ЧОВ
1958–2018.

Не по сто је ре чи уте хе, мно го нам не до ста јеш...

Тво ји нај ми ли ји
(60/203023)

На ша дра га

ЛИ ДИ ЈА СА БО ВЉЕВ
рођ. Сто ја нов ски

1972–2004.

Че тр на ест го ди на с по но сом чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји: ма ма ЗЛА ТА, та та КИ РА, ћер ка 

ДУ ША НА, су пруг ДУ ШАН, све кр ва НА ДА 

и МИ ЛАН
(55/263000)
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ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мно ги Ов но ви мо ра ће бр зо да
ре а гу ју и да до но се од лу ке у хо ду,
али још увек ни је пра во вре ме да
на пу шта те по сао. Па зи те шта
пот пи су је те и ко ме се по ве ра ва -
те. По ка жи те ко ли ко вам је ста ло
до во ље не осо бе, не до зво ли те да
нер во за до не се раз дор.

Ове не де ље оче куј те по зив или
по вољ ну вест: до би ће те и ви ше
не го што сте оче ки ва ли. Ка кве
год не до у ми це и стра хо ве да сте
има ли, за бо ра ви те, све се са мо
од се бе ре ша ва. Парт нер вас по -
др жа ва и то је оно нај бит ни је у
овом тре нут ку.

По слов но не бо се по ла ко по -
пра вља. Но вац ко ји че ка те већ
ду же вре ме сти же и де лу је на вас
као лек. Па зи те ко ме по ма же те,
ма кар то био и не ко ко вас је не -
ка да за ду жио, да не би сте упа ли
у не по треб не про бле ме.

Не де ља пред ва ма је при лич но
бур на. Про сто не ће те има ти вре -
ме на да по диг не те гла ву од по -
сла, али не ће би ти на гра де за
уло же ни труд. Парт нер ски од но -
си по ла ко ула зе у фа зу ка да сле -
ди ве ли ко раш чи шћа ва ње. Успо -
ри те или ће те оста ти са ми.

По моћ при ја те ља, па чак и ан га -
жо ва ње бли жих са рад ни ка у овом
тре нут ку су вам нео п ход ни да би -
сте би ли за до вољ ни. Пре ви ше
при ча те, пре ви ше сте за је дљи ви,
та ко да љу ди по чи њу по ла ко да
вас из бе га ва ју. Ни је парт нер из -
вор ва шег не за до вољ ства.

На сме ја ни сте, ши ри те по зи тив -
ну енер ги ју, а у ства ри сте вул кан
пред еруп ци јом. Не иде све ка ко
сте пла ни ра ли. Не стр пље ње мо -
же до ве сти до гу бит ка не ког ва -
жног по сла и по ква ри ти вам све
пла но ве. Не обе ћа вај те парт не ру
оно у шта ни сте си гур ни.

Све пре ви ше при ма те к ср цу,
чак и до бро на мер не кри ти ке.
Тен зи ја и сит не под ва ле ко ле га
су нор мал ни на по слу, а ви се не -
мој те тру ди ти да бу де те у ми ров -
ној ми си ји. Љу бав до ла зи са мо
ако се отво ри ср це, у про тив ном
све оста је са мо на ре чи ма.

Кра јем не де ље за по чи ње те
озбиљ не пре го во ре о по слу ко ји
пла ни ра те са стран ци ма, па ће те
би ти мир ни ји, јер ре ша ва те пи та ње
фи нан сиј ске ста бил но сти на ду жи
пе ри од. Мо гућ је из не над ни пут у
ино стран ство. Оба ве зно иди те. Љу -
бав: сум ња те, али са мо сум ња те.

Са мо тре ба успо ри ти и па жљи во
иза бра ти са рад ни ке ко ји мо гу да
пра те ва ше за ми сли и ваш тем -
по. По ја ча на нер во за мо же да
за у ста ви не ке већ за по че те по -
слов не про јек те, да оте ра парт не -
ра и да вас до ве де у су коб са
око ли ном, па чак и са за ко ном.

По зив од при ја те ља ко ји вам је пре
не ко ли ко го ди на ну дио не ки по слов -
ни ан га жман по но во је ак ту е лан.
Раз ми сли те до бро, да то не бу де са -
мо го луб на гра ни. Не пру жај те при -
ли ку сви ма за то што сте у ма њи ни,
јер вам се то мо же оби ти о гла ву.
Укљу чи те парт не ра у свој жи вот.

Кре а тив ни сте и пу ни иде ја, али
са мо ка да би... Е, то „ка да би” је
ваш глав ни про блем. Као да се бо -
ји те да пре ду зме те кон крет не ко ра -
ке, да се не би сте раз о ча ра ли у не -
ко га ко ме ве ру је те. Пре се ци те ту
му ку, за тра жи те по моћ и зна ће те
ко ли ко је то при ја тељ ство чвр сто.

Стр пи те се још ма ло, јер је не -
де ља пред ва ма до ста тур бу лент -
на, с по не ком стре сном си ту а ци -
јом. Ма где да ра ди те, при ла го -
ди те се. Они ко ји тра же по сао, не
тре ба да бу ду баш из бир љи ви.
Је ди но до бро је по ја ча на страст у
ве зи.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку

4. ју на: Мир ја ну – Ти ја на и Ми лош Ла за ров; 12. ју на: Ме ла ни ју – Са ња

Аћи мов и Вла дан Бје ле тић; 17. ју на: Та ру – Са не ла Хо лик и Сте фан Ан тић;

22. ју на: Ни ну – Ва лен ти на Ку раи и Дра ган Не дић;  26. ју на: Ма ри ју – Јо -

ва на Ман чу, Вик то ри ју – Ве сна и Де нис Спа сов ски,  Ан дреу – Ве ра и До -

рин Ста ме на, Та ру – Алек сан дра и Ми лош Гру јо ски, Со фи ју – Та ма ра и Да -

ни ло Ста јић; 27. ју на: Же ља ну – Ива на и Жељ ко Ри стић, Хе ле ну – Сне жа -

на Ибрић.  

До би ли си на

4. ју на: Ог ње на – Ма ри ја на По пов и Да ни јел Сто ја но вић; 8. ју на: Ми ла на

– Кри сти на и Ати ла Ду даш; 24. ју на: Стра хи њу – Ма ри ја и Бо ри слав Ман -

дић, Стра хи њу – Ми ља на и Иван Цви јо вић; 26. ју на: Сте фа на – Ива на и

Ни ко ла Спа сић; 27. ју на: Адри ја на – Ан дри ја на и Зо ран Јо ва нов, До ми ни -

ка – Та тја на и Ја но Са бо; 1. ју ла: Не на да – Ане та и Ге ор ге Ша јин.

ВЕН ЧА НИ

30. ју на: Је ле на Тр на вац и Алек сан дар При јо вић, Ива на Ва сиљ ко вић и Де -

ни Сто ја нов ски; 5. ју ла: Јо ва на До мић и Сте фан Бу ку ми рић, Мир ја на Рмуш

и Ми лош Илић, Би сер ка Ра ду ло вић и Де јан Ра ду ло вић.

УМР ЛИ

28. ју на: Да рин ка Зи ра мов (1938), Ја но Тор њош (1942); 29. ју на: Дра га

Пањ ко вић (1936), Фе ренц Вар га (1940), Мом чи ло Ђу ро вић (1957), Ми о -

драг Вла хо вић (1933), Ру жи ца Осто јин (1939), Јо ван Цре пај ски (1961), Ми -

лан Па вли ца (1939); 30. ју на: Ан ђел ка Ми ло са вље вић (1927), Иван Пур -

ко вић (1953), Љу би ца Кр стић (1938), Ми ле Ба бић (1933); 1. ју ла: Ла зар

Цве јић (1933), Ву ко са ва Сто ја нов ски (1930), Ру жи ца Ар сић (1956), Ан ка

Ке љић (1935); 2. ју ла: Су леј ман Аб ди (1952), Ре на та Алек сић (1931), Дра -

ган По ле ди ца (1954), За гор ка Илић (1932), Анел ка Гру ба нов (1942), Мар -

ко Бу га рин (1996); 3. ју ла: Ве ра Па рун (1934), Љу бин ка Мо ми ров (1938),

Естер На стов ски (1954); 4. ју ла: Ми ло рад Бу ла јић (1955), Спа са Но ва ко -

вић (1950), Ла још Пал (1950); 5. ју ла: Зор ка Го лу бо вић (1936), Јо ван ка

Ти сман (1937). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: ма ле цак, ана ли за, Ла зе тић, еле ги ја, ци -

ти ран, Ази ја ти, Ка ћа нин. Скан ди нав ка:ма ги страт, ани ми ра ти, ни,

апе тит, Тан, то на, и, р, Ли бан, орао, пре стро ги, ман да ри не, Ароз,

Ота ру, са ла та ра, не ма ти, Су ри нам. Ана гра ми:(1) ми ни сук ња, (2)

Дар ја Ка сат ки на.Ет ни ца: Би ле ћан ка.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

ЕТНИЦА

(НА ПО МЕ НА: ет ни ца је ана грам код ко га се пре ме та њем сло ва

до би ја на зив за ста нов ни цу не ког ме ста)

JEДНA ХEРЦEГOВКA

ЛEНA БAКИЋ

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: А, А, ГИ, Е, ЗА, ЗЕ, ЗИ, ЈА, ЈА, КА, ЛА, ЛЕ,

ЛЕ, ЛИ, МА, НА, НИН, РАН, ТИ, ТИ, ТИЋ, ЋА, ЦАК, ЦИ.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. де ми ну тив и хи по ко ри стик од ре чи „ма лен”, 2. де -

таљ но раз ма тра ње не ког пи та ња, 3. бив ши фуд ба лер „Цр ве не зве зде” (Ни ко ла), 4.

лир ска пе сма сет ног и ту жног са др жа ја, 5. до слов но на ве ден (туђ текст), 6. ста нов -

ни ци нај ве ћег кон ти нен та, 7. жи тељ на се ља крај Но вог Са да.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

ЗНАМЕНИ-

ТОСТ 

ПАНЧЕВА

Немачки
писац

(Томас)

Сократов
тужилац

Име
Мопасана

Вера, закон
(турц.)

Место код
Кладова

Одрађивати, 
разматрати

Агресиван,
борбен

Васељенски
патријарх

Тежња ка
џиновском,
гигантизам

ЗДАЊЕ СА
СЛИКЕ

Забављати

Ауто-ознака
Ниша

Прохтев за
јелом
NBA

кошаркаш
(Гилберт)

Град у
Белгији

Језеро у
Турској

1000 кг

Ознака за
Литванију

СЕДИШТЕ

НАРОДНОГ

МУЗЕЈА

Француска
глумица
(Тина)

Оброци
отплате
зајма

Стари назив
Вијетнама

Притока
Балтичког

мора

ЗГРАДА У
ЦЕНТРУ
ГРАДА

Ознака за
разред

Дивља
мачка

Држава у
Азији

Резерват у
Танзанији

Птица 
грабљивица

Исувише
строги

Лопта ван
терена

Јужно воће
(мн.)

Град у
Бразилу

Део хектара

Град у
Јапану

Чинија за
салату

Трећи
вокал

Не 
поседовати

Држава у
Јужној

Америци

Oбуци „кр пи цу”

што ко ле на скри ва,

a ту MAЊУ СКИ НИ,

пре ви ше от кри ва!

АНАГРАМИ 

(2) РУ СКА 

ТЕ НИ СЕР КА

(1) СА ВЕТ 

КЋЕ Р КИ

AС

КATКAД

НAJAРИ



Тро је мла дих До ло ва ца не дав -
но је по сти гло из у зе тан успех
на так ми че њу за нај бо љу сту -
дент ску иде ју.

Реч је о Де ја ну Ра ди во је ву и
Бо ја ну Вој но ву (обо ји ца на дру -
гој го ди ни док тор ских сту ди ја
– пр ви на По љо при вред ном фа -
кул те ту, а дру ги на Фа кул те ту
тех нич ких на у ка), као и о Дра -
га ни Ри стић, ко ја је на че твр -
тој го ди ни Фи ло зоф ског фа -
кул те та. Сви они су као еки па
под на зи вом „Пост бајк” за у зе -
ли дру го ме сто на на ве де ном
уни вер зи тет ском над ме та њу за
но во сад ски ре ги он и та ко се
ква ли фи ко ва ли за са мо др жав -
но фи на ле.

Пре ма њи хо вим ре чи ма, у
пи та њу је пр ва еко ло шка до -
ста ва те рет ним би ци кли ма на
Бал ка ну.

– „Пост бајк” је сво је вр сна
ку рир ска слу жба на два точ ка,
ко јом се мо же оба ви ти до ста ва

ро бе у те жи ни и до сто ки ло -
гра ма. Та ко би, уз по моћ те рет -
них би ци ка ла, би ла омо гу ће на
бр жа и јед но став ни ја до ста ва
не чи јем до ма ћин ству, и то у
пот пу но сти на еко ло шки на чин
– на ве ли су ови До лов ци.

По ме ну то над ме та ње, ко јим
ко ор ди ни ра Уни вер зи тет у Кра -
гу јев цу, спро во ди се с још се -
дам на ест парт не ра из ви ше зе -
ма ља, уз фи нан си ра ње Европ -
ске уни је у окви ру про гра ма „Ера -
змус плус”, а у на шој зе мљи по -
де ље но је на шест пред так ми че -
ња у ре ги ја ма чи ји су цен три
Кра гу је вац, Бе о град, Но ви Сад,
Ниш, Но ви Па зар и Зре ња нин.

Са уни вер зи те та и ви со ких
шко ла из на ве де них гра до ва су
се и при ја вљи ва ли сту ден ти
основ них, ма стер и док тор ских
сту ди ја, ода кле ће по две нај -
бо ље иде је би ти пред ста вље не
у на ци о нал ном фи на лу. А та -
мо ће за уче сни ке, по ред нов -
ча них, би ти обез бе ђе не и дру -
ге вред не на гра де, по пут пу то -
ва ња, бес плат не из ра де про то -
ти по ва, као и кон сул та тив не и
мен тор ске по мо ћи у раз во ју
по слов ног мо де ла.

еки па и још мно го гур ма на и
дру гих зна ти жељ ни ка, ко ји су
при лич но ис пу ни ли пла то по -
крај До ма кул ту ре. Го то во око
сва ког ко тли ћа на ла зи ла се по -
ве ћа гру па љу ди ко ји су да ва -
ли по др шку мај сто ри ма вар ја -
че, жељ но иш че ку ју ћи крај њи
ис ход над ме та ња. А ка да је про -
кљу чао са др жај ко ји се не ко -

сан дар Чех та ко ђе има тро фе -
је, а сла же се и ка да је реч о
ра зно вр сном са ста ву ри бе, ко -
ју на ба вља од ов да шњих ала са,
иа ко је њих, на жа лост, све ма -
ње. И ње га по др жа ва број но и
ве се ло дру штво, а исто је и ка -
да је реч о го сти ма из град -
ских пред у зе ћа, као што су „Зе -
ле ни ло” и „Та миш –Ду нав”. У
до бром рас по ло же њу су би ли
и чла но ви јед не ле во ори јен -
ти са не пар ти је, чи ја чла ни ца
Да ли бор ка Ја ги ца из Пан че ва
ис ти че да ни су ов де да „во де
по ли ти ку”, већ да се опу сте уз
спе ци ја ли те те с та њи ра че, пи -
ће и дру же ње.

Део ове при че је и ет но-ба -
зар, какве и у мно гим дру гим
ме сти ма при ре ђу ју при пад ни це

Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

25ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

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.

Лаки
Злат ни ре три вер, стар око го -
ди ну да на, про на ђен је у цен -
тру гра да, где се око јед ног су -
пер мар ке та мо тао да ни ма.

Ка да га је ста ра тељ из на шег
гра да при вре ме но збри нуо, био
је у ве о ма ло шем ста њу, с мно -
го ра на на се би, да би му, на -
кон не ко ли ко по се та ве те ри на -
ру, све по вре де би ле са ни ра не и са да је по но во здрав и у са -
вр ше ној кон ди ци ји.

Ла ки је дру же љу бив и до бар пре ма љу ди ма и дру гим жи -
во ти ња ма. Чи по ван је и ка стри ран, а све дру ге ин фор ма ци је
мо гу се до би ти на те ле фон 060/70-70-077.

Лана
Ла бра дор ка, ста ра око три и
по го ди не, та ко ђе је глу ва ри ла
на ули ци у цен тру гра да. Ла на
је та да би ла скот на, али ве о ма
мр ша ва, а на кон при вре ме ног
збри ња ва ња и пру же не не ге
здра ва је и ухра ње на.

Ова ма зна и дру же љу би ва
слат ка ку ца у ме ђу вре ме ну је
сте ри ли са на и чи по ва на, та ко да је спрем на за но вог вла сни -
ка ко ји ће се од го вор но од но си ти пре ма њој.

Кон такт-те ле фон: 060/70-70-077.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Про те клог ви кен да је три на е -
сти пут у Ива но ву при ре ђе на
ма ни фе ста ци ја под на зи вом
„Ри бар ски да ни и но ћи”.

Та мо шња Ме сна за јед ни ца,
као глав ни ор га ни за тор, по бри -
ну ла се да број ним са др жа ји -
ма ани ми ра што ви ше су гра -
ђа на раз ли чи тих ста ро сних до -
ба, као и њи хо ве број не го сте.

По све му су де ћи, то им је и
ус пе ло...

Ово го ди шњи „Ри бар ски да ни
и но ћи” по че ли су у су бо ту, 7.
ју ла, у ју тар њим са ти ма, тур -
ни ром пи о ни ра уз ра ста до пет -
на ест го ди на у пе ца њу на пло -
вак. Том при ли ком се на обли -
жњем ка на лу над ме та ло три -
де сет тро је де це, а пр ва три ме -
ста за у зе ли су Вељ ко Пот ко -
њак, Ан тал Ем бе ли и Ђу ри ца
Рад ма но вић. Они су до би ли ди -
пло ме, али је ор га ни за тор обез -
бе дио при год не на гра де за све
уче сни ке.

Не ду го за тим кре нуо је тур -
нир у сто ном фуд ба лу, на ко јем
су се, ме ђу осам так ми ча ра, нај -
ви ше ис та кли Не над Ду дуј, Да -
ни јел Ке сег и Сте фан Гру ло -
вић, док се у сто ном те ни су над -
ме та ло три на ест уче сни ка, а пр -
ва три ме ста за у зе ли су Го ран
Мак си мо вић, Ми ле Цве та но -
вић и Ја ња Та ско вић.

На кра ју пр вог да на од и гран
је тур нир у ма лом фуд ба лу, на
ко јем су у кон ку рен ци ји де вет
еки па три јум фо ва ли „Ка фе те -
ро си” из Омо љи це, ис пред еки -
пе из Стар че ва и Ме сне за јед -
ни це Ива но во.

Су тра дан ују тро на про гра -
му је би ло так ми че ње у стре -
ља штву (ди сци пли на трап), на
ко јем су убе дљи ви би ли Бре -
стов ча ни; по бе ди ла је дру га њи -
хо ва еки па, ис пред пр ве, док
су Ја бу ча ни би ли тре ћи. Ка да
је реч о по је ди нач ној кон ку -
рен ци ји на по ди ју му су се на -
шли Не бој ша Лон ча ре вић, Ма -
ри јан Сто ил ко вић и Адри ја но
Но ва ков.

Нај ве ћа гу жва ви ђе на је на
так ми че њу у ку ва њу ри бље чор -
бе, ко је је оку пи ло че тр на ест

ОДР ЖА НИ ТРИ НА Е СТИ „РИ БАР СКИ ДА НИ И НО ЋИ”

ЛЕ ПО ЈЕ БИ ЛО ДРУ ЖИ ТИ СЕ У ИВА НО ВУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ли ко са ти крч као на ва три, сви
они су мо гли да ужи ва ју у „крај -
њем ис хо ду”, без об зи ра на то
да ли је њи хов фа во рит осво -
јио на гра ду или не.

А нај ве ћи пе хар при пао је
ти му под на зи вом „Дим ке
плус”, ко ји се на шао ис пред
еки па Пан чев ца Га вре и „Гли -
сте” из Гло го ња. По бед нич ки

ку ли нар Ра ша Ди мић на во ди
да је већ осва јао на гра де баш у
ку ва њу чор бе, у ко ју ста вља
мно го по вр ћа (не и озло гла -
ше ни „фант”), а од ри бе, по -
ред ша ра на и со ма, по мо гућ -
ству про тви ша, де ве ри ка иде
оба ве зно. Све то тре ба и ма ло
за љу ти ти.

На рав но, нај ви ше так ми ча -
ра би ло је из са мог Ива но ва, а
је дан од њих је пе де се то смо го -
ди шњи Сто јан Јан ку лов, ко ји
уче ству је мал те не од пр ве ма -
ни фе ста ци је и за то вре ме је
осва јао и пр ва ме ста. И он ка -
же да је у до бру чор бу нео п -
ход но ста ви ти ви ше вр ста ри -
бе, по пут ша ра на и мре не, као
и аде кват не за чи не, пре све га
при род не – це лер, пер шун, шар -
га ре пу... Али, ка ко до ба цу ју љу -
ди из ње го вог окру же ња, нај -
ва жни је је до бро дру штво, у ко -
јем Сто јан ни ма ло ни је оску -
де вао, јер су га, уз ком ши је,
бо дри ли и при ја те љи из Стар -
че ва и Пан че ва. Ње гов три де -
це ни је мла ђи су гра ђа нин Алек -

се са мих Ива нов чан ки ти че,
оне су овог пу та ну ди ле вру ће
ме ки ке и кроф не.

На су сед ном штан ду је Дра -
га на Лат ко вић, ко ја је на ве ла
да су „Омољ чан ке” из ло жи ле
та ко зва ни бе ли вез и про дук те
тка ња, као и ли ке ре и слат ка,
док се љу ди углав ном ин те ре -
су ју за по ја се ве и ча ра пе. Ми -
ли ца Сте фа но вић и дру ге чла -
ни це стар че вач ког „Нео ли та”
до не ле су до ма ће про из во де,
по пут со ка од зо ве, џе ма и слат -
ког од ви ша ња и ра зних ли ке -
ра. Мил ка Чу брић ка же да се
бре сто вач ки Ак тив же на „Со -
се” пред ста вио тка ним, ве зе -
ним и хе кла ним ра до ви ма, као
и про из во ди ма од би ља. На -
да Бр зо ван на во ди да су се

леп шег по ла. Ана Фи шер, у име
су ор га ни за то ра ма ни фе ста ци -
је МКУД-а „Бо наз Шан дор”, ка -
же да су овом зго дом у го сте
по зва на при ја тељ ска удру же -
ња из окол них ме ста, ко ја су
се, пре ма ње ним ре чи ма, ода -
зва ла у со лид ном бро ју. Што

„До лов ке” пред ста ви ле уо би -
ча је но – штру дла ма, овог пу -
та од ма ка, ро га ча и ора ха.

За сам крај „Ри бар ских да на
и но ћи” по но во је оста вље на
пре зен та ци ја ста ре игре са ових
про сто ра под на зи вом по пи ке.
Ле по и у ду ху тра ди ци је...

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ МЛАДИХ ДО ЛО ВАЦА

„Пост бајк” ме ђу нај бо љим сту дент ским иде ја ма

Дејан, Драгана и Бојан



Сезона медобрања је у пуном
јеку, а без обзира на то Дру-
штво пчелара Старчево не про-
пушта да се и током летње се-
зоне састане макар једанпут у
месецу, сваке прве среде.

Према речима председника
Косте Аће, на последњем јул-
ском окупљању било је говора
о предстојећим активностима,
као што су учешће на манифе-
стацијама и набавка лекова.

– Договорили смо се да го-
стујемо на протеклим „Дани-
ма сунцокрета”, а започели смо
и припреме за старчевачке „Да-
не дружења”, што је за нас ко-
ристан и важан догађај. Тада
по традицији правимо изло-
жбу и дружење јужнобанатских
пчелара, а очекујемо и колеге
из удаљенијих места, попут Ки-
кинде и Зрењанина. С обзиром
на то да и ми присуствујемо
манифестацијама код пчелара

из других друштава, ред је да
и ми њих угостимо у складу с
нашим скромним могућности-
ма, а том приликом распра-
вљамо и о разним битним ства-
рима – наводи старчевачки пче-
лар.

Друштво је, након колектив-
не набавке матичњака, орга-
низовало исто то и када је реч
о провереним лековима од по-
знатих произвођача за зашти-
ту пчела, пре свега од варое и
ноземе.

– Разговарали смо и о по-
треби да се што више удружу-
јемо у Савез пчелара Војводи-
не, јер је Покрајина једина ко-
ја нам колико-толико помаже.
Сви остали нису нас удостоји-
ли чак ни одговора, као када
смо, рецимо, предлагали да у
ветрозаштитним појасима бу-
де засађено медоносно дрвеће.
Поред тога, имали смо идеју
да сваком пчелару набавимо

једну жуту банатску матицу ко-
ја се за ово поднебље показала
као најбоља, чиме смо конку-
рисали код градског Секрета-
ријата за рурални развој, али и
тада смо остали без икакве ре-
акције – каже Аћа.

Овај пчелар се осврнуо и на
текућу сезону, коју је окарак-
терисао као солидну.

– Наравно, могло је много
боље, али у односу на лане
било је багрема, па су они с

јаким пчелињим друштвима
узели добре количине меда.
Што се тиче актуелног сунцо-
крета, без обзира на то што
проблем праве честе кише,
мислим да га је довољно, иа-
ко има и оног који баш не ме-
ди, док су наке парцеле у око-
лини вероватно третиране не-
дозвољеним средствима и по-
стоје индиције да су тамо пче-
ле страдале у већем броју –
истиче председник старчевач-
ког друштва.

У Ива но во се сва ке го ди не
вра ћа ју ро де. Ту бо ја зни не -
ма... За пра во по след њих го -
ди на та мо бу де чак и ви ше
ових пти ца, ко је на род од
пам ти ве ка по ве зу је с ра ђа -
њем бе ба.

Пре ма ре чи ма жи те ља нај -
зе ле ни јег пан че вач ког се ла, на
ње го вим бан де ра ма по сто је че -
ти ри гне зда, од ко јих је на јед -
ном чак шест ду го кљу них ста -
на ра, а и сва пре о ста ла има ју
мла де.

Ро де су ов де ап со лут но за -
шти ће на вр ста, с об зи ром на
то да им го ди на ма ни је фа ли -
ло ни пер це. До ду ше, ни оне
ни су ште то чи не, па и ако по -
не кад на вра те у не чи ју ба шту,
то је са мо ра ди по тра ге за хра -
ном, a ако се зна да су на њи -
хо вом ме ни ју сит ни гми зав -
ци, во до зем ци или гло да ри,

то ни ка ко не угро жа ва људ -
ске ре сур се, па су с те стра не
чак и до бро до шле. Ови ле по -

та ни ре дов но свра те и на фуд -
бал ски те рен, где су пра ва
атрак ци ја.

Ка да је реч о њи хо вим гне -
зди ма, она се, као што је на ве -
де но, на ла зе на бан де ра ма, и
то на ста рим, ко је је одав но тре -
ба ло укло ни ти, али су их над -
ле жни ор га ни оста ви ли упра во
ка ко би по слу жи ле као дом тих
пре див них пер на тих жи вуљ ки.

Све то го во ри да се ро де ту
осе ћа ју ве о ма си гур но, чак су
не ка вр ста обе леж ја тог се ла.

Ко зна, мо жда ће у бу дућ но -
сти при зва ти и све ве ћи број
но во ро ђен ча ди и ти ме до при -
не ти да Ива но во не бу де ме сто
ко је од у ми ре.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

У ви ну је исти на, ре ко ше ста -
ри Ла ти ни. А исти на је да је
оно, обр ни-окре ни, нај бо ље ка -
да га са ми спра вља те, јер та да
сте нај си гур ни ји шта за и ста пи -
је те.

Ако се то спо ји с ви ше ге не -
ра циј ском тра ди ци јом и не из -
о став ним про во ђе њем врeмена
у при ро ди, он да је то до бит на
ком би на ци ја. Па, ка да вам већ
кре не, што се не би сте и озбиљ -
ни је ба ви ли овим те шким, али
ве о ма ле пим за ни ма њем.

Упра во та ко раз ми шља и Не -
над Фи ли пов ски, ви ше стру ко
на гра ђи ва ни ви нар из Ја бу ке.

По ро ди ца Фи ли пов ски из Ја -
бу ке у ге ни ма има ба вље ње
ви но гра дар ством. Они су по -
том ци ко ло ни ста из Ве ле са,
ко ји су та мо од вај ка да про -
из во ди ли гро жђе и пра ви ли
ви но. По до ла ску на ове про -
сто ре ти вред ни љу ди од мах
су на два де се так ари за се ја ли
но ве чо ко те и све до да нас
ни су пре ки да ли с том ле пом
на ви ком.

По след њих го ди на у том по -
гле ду образ сво јој фа ми ли ји
све тла че тр де сет дво го ди шњи
Не над, ко ји је мал те не по ро -
ђе њу укљу чен у ви но гра дар ске
ра до ве.

– У по чет ку сам то схва тао
као игра ри ју. Ме ђу тим, ка да
ми је отац умро 2001. го ди не,
по чео сам озбиљ ни је да се ин -
те ре су јем за ову гра ну по љо -
при вре де. Нај пре сам ста ри ви -
но град „пре са дио” но вим сор -
та ма ка бер не и шар до не. До та -
да смо про из во ди ли тек око 500
ли та ра ви на за кућ не по тре бе,
али се у ме ни рас плам са ла же -
ља за про ши ре њем про из вод -
ње, прем да ста ри ји љу ди ни су
ве ро ва ли да те „но во та ри је” ов -
де мо гу да до не су озбиљ ни ји
род, на ро чи то ка да су ви де ли

ма ли грозд, на вик ну ти на ве -
ли ке по пут оних од хам бур га –
по чи ње при чу Не над.

Ипак, ка да је то по че ло да ра -
ђа, ства ри су се про ме ни ле, јер се
ис по ста ви ло да је ве ли ка раз ли -
ка у ква ли те ту ви на, што пра ти и
све уоч љи ви је убр за ва ње кли ме,
па се са да сви по сло ви оба вља ју
ра ни је и на дру ги на чин.

ПРО ИЗ ВОД ЊА ВИ НА У ГЕ НИ МА ЈА БУЧ КЕ ПО РО ДИ ЦЕ ФИ ЛИ ПОВ СКИ

ЉУ БАВ, ТРА ДИ ЦИ ЈА И ДУГ ПРЕ МА ПРЕ ЦИ МА

– Та да сам по чео све му
озбиљ ни је да при сту пам, да
пра тим трен до ве у ви нар ству
пу тем ин тер не та и струч не ли -
те ра ту ре, као и да при ме њу -
јем не ке дру ге ре цеп ту ре. Кре -
нуо сам и на так ми че ња, па
ка да сам 2012. го ди не у До ло -
ву осво јио тре ће ме сто за цр -
ве но ви но у ве о ма ја кој кон -
ку рен ци ји, а по том и број не
ме да ље за ка бер не со ви њон од
Ор ло ва та до Те ме ри на, до био
сам ве ли ки сти му ланс. И још
па жљи ви је сам при ла зио ра -
до ви ма у ви но гра ду, по чев од
оре зи ва ња чо ко та сре ди ном
фе бру а ра, ка да ве ге та ци ја ми -
ру је, чи ме се огра ни ча ва род
за рад бо љег ква ли те та и до би -
ја ња од го ва ра ју ће ко ли чи на
ше ће ра и дру гих са сто ја ка. Ва -
жно је и да мо ме нат бер бе бу -
де ка да је гро жђе у пот пу но -
сти зре ло, као и да се оп тич -
ким ин стру мен ти ма пра ти
фер мен та ци ја, ота ка ње и пре -
та ка ње – ис ти че овај ви нар и
ви но гра дар.

ра де, а ва жан сег мент је и за -
шти та од бо ле сти, по пут пла -
ме ња че и пе пе ли це. У по чет -
ку се зо не пр скам ло зу до до -
зво ље не гра ни це, али ка ко се
бер ба при бли жа ва, во дим ра -
чу на о ка рен ци, но сим узор -
ке на кон тро лу да не би би ло
пре ви ше сум по ра или оста -

као и на сва ком по чет ку, би ло
му че ња, то је уми ну ло са уби -
ра њем пло до ва ра да, па им ни -
шта ви ше ни је те шко и сло жно
ра де све што је нео п ход но.

По ро ди ца Фи ли пов ски са да
има ви но град на укуп но 120
ари, што је јед на од нај ве ћих
пар це ла под чо ко ти ма на те -

РО ДЕ БАШ ВО ЛЕ ИВА НО ВО

Ду го кљу ни пер на ти укра си на бан де ра ма

ри то ри ји Пан че ва. Уско ро ће
на тој по вр ши ни би ти укуп но
7.000 ка ле мо ва ка бер неа, мер -
лоа и шар до неа, што за по че -
так мо же до не ти исто то ли ко
ли та ра ви на. Не дав но су ре ги -
стро ва ли фир му, па ће уско ро
мо ћи да ис по ру чу ју ро бу ре -
сто ра ни ма, а за сад им љу ди
до ла зе на кућ ну адре су. По че -
ли су и са из град њом ви на ри -
је, где „бож ји нек тар” ла ге ру ју
у бу рад од ме ди цин ске пла -
сти ке и по том га са ми фла -
ши ра ју.

При том, Не над је пред сед -
ник ло кал ног удру же ња „Грозд”,
ко је бро ји два де сет осам чла -
но ва, у чи ји рад су укљу че ни и
во ћа ри. Та ко ор га ни зо ва ни
успе ва ју да пре ко про је ка та с
кон кур са ко је рас пи су ју По кра -
ји на и Град до би ју и не ке до -
на ци је, по пут мла ди ца.

– Као што ре кох, има мно -
го по сла, од оре зи ва ња, пре -
ко ве зи ва ња, до ме ђу ред не об -

У свему ово ме он има ап со -
лут ну по др шку и ве ли ку по моћ
де це Пе тра (17), Ми ла на (14) и
Ми ли це (9), а пре све га су пру -
ге Мир ја не (38), ко ја га је чак и
пре суд но под стре ки ва ла да
озбиљ ни је уђе у ви но гра дар ске
во де, јер је схва ти ла с ко ли ко
љу ба ви при ла зи све му то ме, а
при том и во ли ви но. Иа ко је,

Састој ци: два кг штуке, један
кг лука, три кашике куваног
парадајза, мало соли, једна
љута паприка, мало бибера
и 250 дл уља.

При пре ма: Рибу очистити и
нарезати на мање комаде.
Одстранити све кости. Лук
ситно исецкати и пржити на
уљу док не пожути. Затим
додати рибу и динстати пет
минута без доливања воде.

Ово треба пажљиво радити
како се риба не би распала.

После тога додати две ка-
шике црвене паприке, литар
хладне воде, парадајз, бибер
и љуту паприку.

Наставити кување на ти-
хој ватри и повремено про-
трести посуду. Ако је потреб-
но, додавати мало воде, како
би сва риба била покривена.

Кувати око пола сата.
При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ПАПРИКАШ ОД ШТУКЕ

СТАРЧЕВАЧКИ ПЧЕЛАРИ СЕ ОКУПЉАЈУ И ЛЕТИ

Све с циљем побољшања
приноса меда

та ка од ба кар них пре па ра та
и, јед но став но, све чи ним не
бих ли по ди гао ква ли тет. С
дру ге стра не, по ка за ло се да
је ово под не бље са свим со -
лид но за уз гој ви но ве ло зе.
Али, ипак, усло ви ву ку нај -
ви ше три де сет од сто ути ца ја
на при но се, а рад и зна ње
пре о ста лих се дам де сет. Мо -
рам да ка жем и да је ве о ма
те шко ра ди ти ле гал но, пре
све га због мно го па пи ро ло ги -
је, али не ће мо се пре да ти бу -
ду ћи да иза нас сто је љу бав,
тра ди ци ја и дуг пре ма пре -
ци ма – ис ти че овај ре ла тив -
но мла ди ви нар.

А ка ко сам при зна је, нај леп -
ше му је ка да на пу сти ур ба ну
вре ву, упу ти се у ви но град и
на пу ни плу ћа да хом при ро де,
без об зи ра на то да ли је реч о
из да шним пе ри о ди ма по пут
ли ста ња и бер бе или, на ро чи -
то, о не из ре ци во опој ном ми -
ри су ко ји до но си цве та ње.

Аћа на једном од састанака



Отворено првенство Војводи-
не у пливању одржано је у
Спортско-рекреативном цен-
тру „Дудова шума” у Суботи-
ци. Учествовало је око 300 так-
мичара из 24 клуба из Србије
и Хрватске, а Пливачки клуб
Спарта из нашег града, који је
предводио тренер Ненад Јо-
вић, представљали су Јована
Богдановић, Ања Јакимовски
и Милош Трајановски.

Јована се надметала у ап-
солутној конкуренцији и осво-
јила је две златне медаље, и
то у тркама на 100 (1:15,70) и
200 метара (2:37,55) прсно.
Резултат који је постигла у
трци на 200 метара је по ФИ-
НА бодовима био и највред-
није женско остварење на овом
такмичењу.

Јуниорка Ања Јакимовски
такође је освојила два нај-
вреднија трофеја. Она је у гру-
пи пливачица од 16 и 17 го-
дина тријумфовала у тркама
на 50 м делфин (32,19) и 50
м леђно (35,92). 

Чла но ви ПК-а Спар та над -
ме та ли су се и на Отво ре -
ном пр вен ству Цр не Го ре, на
ко ме је уче ство ва ло 330 пли -

ва ча из: Ал ба ни је, Ау стри је,
БиХ, Хр ват ске, Ита ли је, Ма -
ке до ни је, Ру си је, Ру му ни је,
Сло ве ни је, Тур ске, Ср би је и
Цр не Го ре.

Јо ва на Бог да но вић је про -
гла шена за нај у спе шни ју так -
ми чар ку, јер је три јум фо ва -
ла у тр ка ма на 100 и 200 м

пр сно, у ко ји ма је над ма ши -
ла лич не ре кор де.

Успе шан је био и Ми лош
Спа сић (ФИ НА су ди ја), ко ји
је као члан су диј ског од бо ра
без гре шке од ра дио ве о ма ва -
жну уло гу стар те ра.

На тра ди ци о нал ној, че тр де сет
че твр тој „Тр ци око Ава ле” уче -
ство ва ли су и атле ти ча ри Па -
но ни је из на ше га гра да, ко ји
су и овог пу та оства ри ли за па -
жен успех.

Пред шко лац Вук Ки ћо вић
осво јио је нај сјај ни је од лич је
у над ме та њу на 100 м. Мла -
ђа пи о нир ка Ана Дра го је вић

за слу жи ла је сре бро на 1.000
м, док је Ан ђе ла Ки ћо вић у
ис тој тр ци би ла че твр та. На
кра ју је и Да мјан Чи кић у тр -
ци ста ри јих пи о ни ра осво јио
брон за но од лич је и та ко за о -
кру жио успе шан на ступ пан -
че вач ких атле ти ча ра.

Ус пе си чла но ва Па но ни је се
на ста вља ју, а сле де ћи на ступ има -

ће у Бе о гра ду на „Те сли ној тр ци”,
на дис тан ци од 1.856 ме та ра, што
је ујед но и го ди на ро ђе ња на шег
нај ве ћег на уч ни ка.

У су бо ту, 7. ју ла, стар то ва ла је
и пан че вач ка „ди зел ка”. По сле
крат ко трај ног од мо ра фуд ба -
ле ри Же ле зни ча ра су се оку -
пи ли на те ре ну СЦ-а „Мла дост”,
а пр ву про зив ку пр во ти ма ца,
ко ја је озна чи ла и по че так при -
пре ма за но ви шам пи о нат у
Срп ској ли ги „Вој во ди на”, из -
вр шио је шеф струч ног шта ба
Го ран Мр ђа, са сво јим са рад -
ни ци ма Гли го ром Шкр па ном
и Вла ди ми ром Ра сто ви ћем.

Фуд ба ле ре су по здра ви ли и
пред сед ник Зо ран На ун ко вић, ге -
не рал ни се кре тар Не над Бој ко -
вић, чла но ви управ ног од бо ра клу -
ба Пре драг Са на дер и Ни ко ла Ам -
бруш, као и нај вер ни ји на ви ја чи
„Же ље”, ко ји су за ову при ли ку
при пре ми ли и по себ ну за ку ску.

– За сад смо се по ја ча ли са
два игра ча, а ве ру јем да ће мо

убр зо има ти на рас по ла га њу
још три про ве ре на фуд ба ле ра,
с ко ји ма ће мо мо ћи да оства -
ри мо на ше ам би ци је. На пр -
вом тре нин гу је би ло 29 игра -
ча, али до по чет ка пр вен ства
тај број ће мо сма њи ти на оп -
ти мум, па ће мо у тр ку за бо до -
ве ући са 22 до 24 мом ка. Од и -
гра ће мо и де се так кон трол них
утак ми ца, сви ће до би ти шан -
су да игра ју по 450 до 550 ми -
ну та, што је са свим до вољ но
да про ве ри мо ква ли тет свих
игра ча – ре као је Го ран Мр ђа.

Но ви чла но ви пан че вач ке
„ди зел ке” по ста ли су Ду шан

Ђор ђе вић, ко ји је до шао из кра -
ље вач ке Сло ге, као и по врат -
ник Мар ко Јо ва но вић, ко ме је
ис те кла по зај ми ца у Ди на му
1945. Из клу ба су оти шли: Ву -
кај ло вић, То ма ше вић, Ди вљач -
ки и Ми лој ко вић, као и Јо вић,
ко ји је пре шао у бе о град ски Рад.

– Дра го ми је да је ко стур
еки пе ко ја се над ме та ла и про -
шле сезоне са чу ван. Са мим тим
наш тим ће до би ти на ква ли -
те ту, јер ће на ста ви ти кон ти -

ну и тет, што је ве о ма ва жно.
Пред сто ји нам же сток рад, не -
ма сум ње, али сви смо спрем -
ни да да мо мак си мум. На дам
се да ће се но ви игра чи укло -
пи ти у си стем, да ће мо до бро
од ра ди ти при пре ме и да ће мо
спрем но до че ка ти пр вен ство –
ис та као је ка пи тен Же ле зни -
ча ра Да ни ло Ко ва че вић.

Пр ву кон трол ну утак ми цу „ди -
зел ка” ће од и гра ти 18. ју ла у
Омо љи ци, про тив Мла до сти, а
по том сле де го сто ва ња у Бе лој
Цр кви и Бор чи, па ду е ли с Бор -
цем, Је дин ством, Спар та ком,
БСК-ом и ОФК Бе о гра дом.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 за -
по че ли су при пре ме за но ву се -
зо ну у Срп ској ли ги „Вој во ди -
на”, а про зив ку је из вр шио шеф
струч ног шта ба Пе тар Ди вић
са сво јим са рад ни ци ма Ђор ђем
Вла ји ћем и Дар ком Мла де но -
ви ћем. Пр вом тре нин гу је при -
су ство ва ло 28 игра ча, од ко јих
су пе то ри ца омла дин ци.

– Оче ку јем да сво јим фуд -
бал ским и људ ским ква ли те ти -
ма на нај бо љи на чин ре пре зен -
ту је те клуб и град Пан че во и да
у но вој се зо ни бу де мо тим ко ји
ће пру жа ти до бре игре. У име
упра ве клу ба мо гу да вам ка -
жем да ће мо обез бе ди ти све
усло ве за рад ка ко би сте се што
бо ље при пре ми ли за ис ку ше ња
ко ја вам пред сто је. Же лим вам
мно го успе ха то ком при пре ма и
да на кра ју се зо не за јед нич ки оства -
ри мо што бо љи пла сман – ре као
је пред сед ник ФК-а Ди на мо 1945

Го ран Ја њо вић при ли ком обра -
ћа ња пр во тим ци ма.

На про зив ци су би ла и три
но ва игра ча. Ник ша Сто ја но -
вић је до шао из Зе му на, а Жи -
во рад Ар на у то вић и Не бој ша
Ра ди че вић из бе о град ског Ин -
тер на ци о на ла. Клуб је на пу -
стио Бо жи дар Ве лич ко вић, ко -
ји је пре шао у Во ждо вац. Чел -
ни љу да клу ба су у по тра зи за
но вим по ја ча њи ма ка ко би по -
ја ча ли кон ку рен ци ју у ти му.

– Оче ку је нас на по ран рад,
нор ма лан у при прем ном пе -
ри о ду. Ди на мо 1945 је ве ли ки
клуб и сви за јед но зна мо шта
се од нас оче ку је у но вој се зо -
ни. Ком плет не при пре ме оба -
ви ће мо на на шем ста ди о ну и
на те ре ни ма на Стре ли шту. Уго -
во ри ли смо и шест кон трол -
них утак ми ца, та ко да је на ва -
ма да озбиљ ним при сту пом на
тре нин зи ма да те свој мак си -
мум ка ко би смо за јед нич ки
оства ри ли ре зул та те ко ји се од
нас оче ку ју у но вој се зо ни –
обра тио се мом ци ма и шеф
струч ног шта ба Пе тар Ди вић.

Пр ву про ве ру фуд ба ле ри „бр -
зог во за“ има ће 14. ју ла, а до
по чет ка шам пи о на та фор му ће
бру си ти про тив бе о град ског Хај -
ду ка, омла ди на ца Чу ка рич ког,
Во ждов ца, ИМТ-а, Ло ко мо ти -
ве из Бе о гра да и Бе жа ни је.

Првенство у Срп ској ли ги
„Вој во ди на” по чи ње 18. ав гу ста.

уче ство ва ли у тре ћем ко лу Ли -
ге ми ни-ка ја ка Ср би је, где су
на ста ви ли низ до брих ре зул -
та та.

Пи о нир ке у ка ја ку дво се ду
Ти ја на Иг ња и Ма ша Па вло -
вић осво ји ле су тре ће ме сто на
ста зи од 500 ме та ра, а брон за -
но од лич је, та ко ђе на дис тан -
ци од 500 ме та ра, осво јио је
че тве рац де ча ка ко ји су чи ни -
ли Мар ко и Ми лош Жив ко вић,
Вла ди мир Бо ја нић и Ми лош
Јо ва но вић.

СПОРТ
Петак, 13. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Сре бр на ме да ља 
у дво се ду

Сле ди над ме та ње с
нај бо љи ма на све ту

У ита ли јан ском гра ду Ау рон -
цо ди Ка до ре, на над мор ској
ви си ни од око 1.000 ме та ра, од
28. ју на до 1. ју ла одр жа но је
Европ ско пр вен ство у ка ја ку и
ка нуу на мир ним во да ма, у кон -
ку рен ци ји ју ни о ра и мла ђих
се ни о ра. Уче ство ва ло је ви ше
од 1.300 так ми ча ра из 35 др -
жа ва, а у та ко ја кој кон ку рен -
ци ји за па же не ре зул та те оства -
ри ли су и чла но ви на шег на -
ци о нал ног ти ма.

Ре пре зен та тив ка Ср би је и
члан Ка јак-ка ну клу ба Пан че -
во Би ља на Ре лић по но ви ла је
успех с Пр вен ства Евро пе у
Плов ди ву, ка да је би ла пр ва у
кон ку рен ци ји ју ни о ра у тр ка -
ма јед но се да и дво се да на 200
ме та ра. Овог пу та Ре ли ће ва је
у кон ку рен ци ји так ми ча ра ста -
ро сти до 23 го ди не (мла ђи се -
ни о ри) по ста ла шам пи он Ста -
рог кон ти нен та у тр ка ма јед -
но се да на 200 ме та ра, док је у

ПР ВЕН СТВО СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА У КА ЈА КУ И КА НУУ

БИ ЉА НА РЕ ЛИЋ ШАМ ПИ ОН ЕВРО ПЕ

дво се ду, на ста зи од 500 ме та -
ра, у по са ди с Ма ри јом До ста -
нић осво ји ла сре бр но од лич је.

У над ме та њу у К-1 Би ља на
Ре лић је с пред но шћу од ско ро
по ла се кун де у од но су на дру го -
пла си ра ну ри вал ку из Ма ђар -
ске пр ва про шла кроз циљ. Сјај -
на је би ла и у тр ци дво се да, а
осва ја њем дру гог ме ста у К-2 на
500 ме та ра Би ља на је по ста ла
нај у спе шни ја так ми чар ка на ше
ре пре зен та ци је, ко ја је на овом
так ми че њу бро ја ла 32 чла на.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У Кру шев цу је про шлог ви -
кен да одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у атле ти ци за мла ђе се -
ни о ре и се ни о ре. Чла ни ца АК-
а Ди на мо Зо ра на Бар јак та ро -
вић на сту пи ла је у две нај -
кра ће сприн тер ске ди сци пли -
не и оства ри ла је убе дљи ве
три јум фе. На 100 м је по бе -
ди ла с ре зул та том 11,70, а у
тр ци на 200 м ње но вре ме је
из но си ло 23,62 се кун де.

По сле свих по вре да и оста -
лих не да ћа ко је су је пра ти ле
од по чет ка се зо не, Зо ра на је на
овом так ми че њу по ка за ла ко -
ли ко је спрем на и ка кве ре зул -
та те мо же по сти ћи. Ње но оства -
ре ње на ста зи од 200 ме та ра је
са мо два на ест сто тих де ло ва
се кун де да ле ко од нор ме за
Европ ско пр вен ство у Бер ли -
ну. Ипак, оно што је нај ва жни -
је, Зо ра на је ко нач но мо гла да
ис тр чи тр ку без ика квих бо ло -
ва у ле ђи ма и зад њој ло жи.

Ова од лич на атле ти чар ка
осво ји ла је ти ту лу шам пи о на
Ср би је у тр ци на 100 ме та ра
и у кон ку рен ци ји мла ђих се -
ни ор ки.

– Овим пу тем же лим да за -
хва лим сви ма ко ји су у про -
те клом пе ри о ду, ко ји је био
ве о ма те жак за Зо ра ну и ме -

не, би ли уз нас и по мо гли
нам да пре ва зи ђе мо све не -
да ће и до ђе мо на до хват ци -
ља, а то је се ни ор ско пр вен -
ство Евро пе у Бер ли ну – ре -
као је Зо ра нин тре нер Љуп чо
Цвет ко ски.

И док се Зо ра на над ме та ла
у Кру шев цу, је дан сјај ни мо -
мак, ју ни ор ски шам пи он Ср -
би је и та ко ђе члан АК-а Ди -
на мо, Сте фан Ми хај лов, као
члан ре пре зен та ци је Ср би је

над ме тао се на Пр вен ству
Евро пе за мла ђе ју ни о ре, ко -
је је одр жа но у ма ђар ском
Ђе ру.

По знат као „му ња са Стре -
ле”, Сте фан је уче ство вао у
тр ци на 100 ме та ра и оства -
рио са свим за до во ља ва ју ћи
ре зул тат од 11,23 се кун де.
Тре ба ис та ћи да га је по сти -
гао уз вр ло јак ве тар у гру ди,
од два ме тра у се кун ди. Иа -
ко је остао ма ли жал што
због то га ни је ус пео да се
пла си ра у по лу фи на ле, Сте -
фан је оправ дао по зив се лек -
то ра за уче шће на ова ко ве -
ли ком так ми че њу, али је и
по твр дио да је упра во он, као
је дан од нај пер спек тив ни јих
сприн те ра на ше зе мље, пред -
вод ник но ве ге не ра ци је атле -
ти ча ра од ко јих Ср би ја мно -
го оче ку је.

ЗО РА НА ТРО СТРУ КИ ПР ВАК СР БИ ЈЕ

ТР КА ОКО АВА ЛЕ

НОВИ УСПЕХ ПАНОНИЈЕ

Тре нер ККК-а Пан че во Ђу -
ри ца Лев на јић, ко ји је та ко ђе
био на овом пр вен ству, за до -
во љан је по стиг ну тим ре зул та -
том и на ја вљу је но ве ме да ље с
на ред них так ми че ња. Пр во ве -
ли ко ис ку ше ње је Свет ско пр -
вен ство за ју ни о ре и мла ђе се -
ни о ре, ко је ће би ти одр жа но
кра јем ју ла у бу гар ском гра ду
Плов ди ву.

Успе шан ви кенд има ли су и
нај мла ђи чла но ви ККК-а Пан -
че во. Они су у су бо ту, 7. ју ла,

ЗАВРШЕН ОДМОР ЗА ФУДБАЛЕРЕ 

СТАРТОВАЛИ ПАНЧЕВАЧКИ „ВОЗОВИ”

ПРО ШИ РЕ НА ЛИ ГА!

По од лу ци чел них љу ди ФСВ-а и ФСС-а, Срп ска ли га „Вој -

во ди на” ће у на ред ном пр вен ству има ти 18 клу бо ва.

У њој ће се по но во над ме та ти Рад нич ки из Срем ске Ми -

тро ви це и Ду нав из Ста рих Ба но ва ца, ко ји су пре не што ви -

ше од ме сец да на, ка да је окон ча на про шла се зо на, ис па ли

у ни жи ранг.

Већ по сле овог „екс пе ри мен та” так ми че ње би се по но во

од ви ја ло са 16 еки па, што зна чи да ће на кра ју шам пи о на та

ис па сти чак че ти ри ти ма.

ПО ДВА ЗЛАТА ЗА ЈОВАНУ И АЊУ
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Ми ли ца 
Сто ја нов, 
сред њо школ ка:
– Обич но сло бод но
вре ме про во дим не -
где с дру штвом. Во -
лон ти рам у Цр ве ном
кр сту, па има мо не -
ке ак тив но сти и
пре ко лет њег рас пу -
ста.

Ма рио 
Ми ли ће вић, 
сред њо шко лац:
– Овог ле та ћу се дру -
жи ти са сво јим при ја -
те љи ма, а ве ро ват но
ћу ићи и на мо ре. То -
пле да не у гра ду ћу
про во ди ти на ба зе ну.

Ти ја на 
Вој но вић, 
сред њо школ ка:
– Сва ко ве че из ла -
зим с дру га ри ма, а
ка да је то пло, вре -
ме про во ди мо на
ба зе ну.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?Д. Кожан

Гра ђан ско вас пи та ње
На мун ди јал ни ко ни је имун. Оправ да но је по гле да ти утак ми цу с

на след ни ци ма, али за што то не би сте ди гли на ви ши ни во? Про -

на ђи те за јед но на кар ти све др жа ве уче сни це пр вен ства и на у чи -

те ко ја је чи ја за ста ва.

    Уз гред, не мо ра те об ја шња ва ти ма ли ша ни ма да то што не ко

на ви ја за Ру се, а не ко за Хр ва те, ни је раз лог за сва ђу и увре де.

Де ца зна ју, ни су глу па. Са од ра сли ма је по не кад дру га чи је.

Ол ин клу зив
Је сте ли се и ви ра до ва ли рас пу сту, па убр зо скон та ли да има те

про блем? Тре ба клин ци ма ове ду ге да не ис пу ни ти не чим, са мо –

чи ме? Ево на ших пред ло га.

    Да ли сте, на при мер, зна ли да по сто је хо те ли за ин сек те? За -

што и ви не би сте са гра ди ли је дан? Кад су де ца већ на ин тер не -

ту, не ка на у че ко ја бу ба шта во ли да је де и где ра до спа ва, а он -

да их уго сти те у ва шим апарт ма ни ма. Би ће за бав но!

Ми ли о нер из сме ћа
Кад ки ша ста не, де цу под ру ку, па у шет њу. Мо же те до пар ка, На -

род не ба ште, ке ја... Ве ли ке су шан се и да ус пут про ђе те по ред

не ке де по ни је. То је сјај на ствар, јер он да има те по вод за квиз.

    Пи тај те па мет не гла ви це ко ли ко го ди на тре ба пла сти ци да се

раз гра ди у при ро ди (та чан од го вор: 500), ко ли ко ста ба ла спа се -

мо ако ре ци кли ра мо то ну па пи ра (та чан од го вор: 17), ко ли ко ми -

ли о на ли та ра во де за га де че ти ри ли тра мо тор ног уља (та чан од -

го вор: мно го)...

    Уви ђа те сми сао ове игри це, зар не? Ужи вај те у рас пу сту!

Почела је сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Поглед с врха торња. Рај на земљи – Канкун!

Весна Зубић, 

Танаска Рајића 56, Панчево

Весна, Мирко, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Поздрав из Неос Мармараса уз залазак сунца.

Мирко Балаш,

Љубомира Ковачевића 6/13, Панчево


