
Политика
Наставак 

борбе изван
скупштинске 

сале
» страна 4 

цена 40 динара

Економија

Ништа без стратешког

партнера

» страна 6

Екологија

Награђени саобраћајни

зналци

» страна 7

Село

Тврда црна подлога

тренутно „ниче” у три

места

» страна 11

Култура

Попика – јединствена

дечја игра

» страна 13

Хроника

На улицама 

и даље много паса

» страна 15

Фото-репортажа

Поклоници природе

поново победили

» страна 29

Спорт

Пао и „Југовић”, 

долази „Војводина”

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  14 .  ОКТОБРА 2016.Број 4683, година CXLVIII

Опо зи ци ја тра жи ла 
од ла га ње сед ни це због
про ки шња ва ња

У град ској ка си 
21 ми ли он ди на ра ма ње

Не де љу да на пре ис те ка за кон ског
ро ка од три ме се ца за одр жа ва ње
сед ни це Скуп шти на гра да Пан че ва
за се да ла је 12. ок то бра (прет ход на
сед ни ца је би ла 20. ју ла), али уме сто
у ве ли кој са ли, као што је уо би ча је -
но, од бор ни ци су се, због про ки шња -
ва ња, са ста ли у ма лој, то јест у са ли
за вен ча ња. Тај про стор је и бу квал -
но био ма ли да при ми бли зу 60 од -
бор ни ка, ко ли ко их је би ло при сут но
на сед ни ци, као и рад ни це скуп -
штин ских слу жби и но ви на ре.

Упра во због то га је на са мом по -
чет ку пр вог за се да ња на кон лет ње
па у зе пан че вач ка опо зи ци ја не го до -
ва ла и тра жи ла да се сед ни ца од ло -
жи. Пред сед ник Скуп шти не гра да
Ти гран Киш из ви нио се сви ма због
но во на ста ле си ту а ци је, ко ја је „усле -
ди ла због ви ше си ле”, јер, ка ко је по -
ја снио, град је не дав но на ви ше ме -
ста раз био пла стич ни кров у ве ли кој
са ли, па је због ки ше она тог да на
про ки шња ва ла.

– Јав на на бав ка је за вр ше на и ра -
до ви у скуп штин ској са ли тре ба да
поч ну за се дам да на, сви ма се из ви -
ња вам – ре као је Киш.

Шеф Од бор нич ке гру пе Срп ске
ра ди кал не стран ке Ср ђан Гла мо ча -
нин ре као је да не по сто је усло ви за
рад, да од бор ни ци се де и на ра ди ја -
то ри ма, а це лу си ту а ци ју је илу стро -
вао сли ком ко ју је, ка ко ка же, ви део
пред по че так сед ни це, ка да се у ве -
ли кој са ли, због про ки шња ва ња „чак
и гла сач ка ку ти ја на пу ни ла во дом”.
Од бор ни ци из тих раз ло га, али и за -
то што су, ка ко је ре као, та бле ти у

ди на ра, а има око ми ли он ди на ра ви -
ше од бо ра ви шне так се. Ка да је реч о
ко му нал ној по тро шњи, ту су при хо ди
сма ње ни за око 20 ми ли о на, а они по
по себ ним про пи си ма уве ћа ни су на -
кон што је Град до био но вац од дру -
гих ни воа вла сти, то јест од АП Вој во -
ди не. Има мо уште ду од де вет ми ли о -
на ди на ра, на ста лу на кон за вр шет ка
од ре ђе них ра до ва, али те па ре се не
мо гу ко ри сти ти за дру ге став ке у бу -
џе ту. Ка да се го во ри о рас ход ној
стра ни бу џе та, углав ном је реч о пре -
на ме ни сред ста ва ко ри сни ка – из ја вио
је Жив ко вић и до дао да је кре дит но
за ду же ње Гра да сма ње но за око 35
ми ли о на ди на ра, као и да ће тај но вац
нај ве ро ват ни је би ти на рас по ла га њу
Гра ду у 2017. го ди ни.

Оли вер Пет ко вић (ЛСВ) кри ти ко -
вао је бу џет ски де фи цит, „ко ји чи ни
37 од сто пла ни ра них при хо да”, као и
од лу ку да АТП до би је но вац не са мо
за ку по ви ну по лов них ау то бу са већ и
за по кри ва ње тро шко ва по сло ва ња
пред у зе ћа.

– Јав на пред у зе ћа слу же стран ка -
ма, а не гра ђа ни ма и за то не ма бо -
љит ка – ре као је Пет ко вић.

Ре ба ланс бу џе та је усво јен са три -
де сет осам гла со ва за и два де сет јед -
ним гла сом про тив.

Ка да је реч о ка дров ским тач ка ма,
име но ва но је ви ше ди рек то ра и в. д.
ди рек то ра пред у зе ћа и уста но ва, го -
то во без рас пра ве.

За ди рек то ра ЈКП-а „Мла дост”
иза бран је до са да шњи в. д. ди рек то -
ра Пре драг Сто ја ди нов, про фе сор
фи зич ке кул ту ре и про сла вље ни ка -
ра ти ста. За пр вог чо ве ка АТП-а име -
но ван је Не бој ша Га јић, ма шин ски
ин же њер, ко ји је та ко ђе био вр ши лац
ду жно сти ди рек то ра, а Алек сан дар
Ра ду ло вић, гра ђе вин ски ин же њер,
иза бран је за пр вог чо ве ка ЈКП-а
„Во до вод и ка на ли за ци ја”.

» Наставак на страни 5
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ОД БОР НИ ЦИ ЗА СЕ ДА ЛИ У СА ЛИ ЗА ВЕН ЧА ЊА

НО ВИ ДИ РЕК ТО РИ И РЕБAЛАНС БУ ЏЕ ТА

ђи ва ња днев ног ре да. То чи ни сва ки
пут ка да до ђе до про ме не са ста ва у
од бор нич ким гру па ма, а на овој сед -
ни ци их је би ло. На и ме, од бор ни ци
Срп ске ра ди кал не стран ке Стан ко
Бо го са вљев и Игор Ста врев ски на пу -
сти ли су ту од бор нич ку гру пу и са да
на сту па ју као са мо стал ни од бор ни ци
(гла са њем на сед ни ци су по др жа ва ли
од лу ке ве ћи не), а од бор ник Де мо -
крат ске стран ке Иви ца Јов чић иза -
шао је из ДС-а и при шао од бор нич -
кој гру пи Срп ске на пред не стран ке.

Од бор ни ци Скуп шти не гра да усво -
ји ли су Од лу ку о из ме на ма и до пу на -
ма од лу ке о бу џе ту за 2016. го ди ну.
Овим ре ба лан сом бу џет Гра да је
ума њен за 21 ми ли он ди на ра и он са -
да из но си бли зу 6,1 ми ли јар ду ди на -
ра. За ме ник гра до на чел ни ка Пре -
драг Жив ко вић, обра зла жу ћи ову
тач ку, ре као је да је Град од Ми ни -
стар ства при вре де до био 42,5 ми ли о -
на ди на ра за ра до ве.

– При хо ди кла сич не бу џет ске по -
тро шње су уве ћа ни за пет ми ли о на

ква ру – не ма ју ма те ри ја ле, па та ко
не мо гу ни да пра те сед ни цу пар ла -
мен та.

Ни ко ла Ће бић из По кре та „До ста
је би ло”, Па вле Ђу кић из Ли ге со ци -
јал де мо кра та Вој во ди не и Ду шан
Сто јић из Де мо крат ске стран ке та ко -
ђе су тра жи ли од ла га ње сед ни це.

– За ово ста ње је од го во ран пред -
сед ник Скуп шти не гра да. А за што?
За то што смо са да у си ту а ци ји у ко јој
и да же ле, сед ни цу би мо гли са мо за
ма ло да од ло же, јер је за ка за на се дам
да на пре ис ти ца ња за кон ског ро ка за
ње но одр жа ва ње... Ови при ме ри по -
ка зу ју да је пар ла мен та ри зам ве ћи ни
пот пу но не би тан – ре као је Ће бић.

Овај зах тев опо зи ци је, али и зах -
тев од бор ни ка Вла да на Ке ље ви ћа
(ЛСВ) да се у днев ни ред увр сти
пред лог за до но ше ње етич ког ко дек -
са за од бор ни ке, по ко јем би они мо -
ра ли јав но да обра зло же за што то -
ком ман да та ме ња ју стран ке – ни су
усво је ни. Ке ље ви ћу ни је пр ви пут да
овај пред лог из но си при ли ком утвр -
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Панчевачки повеќејазичник
Панчевачки вишејезичник – на македонском » стране I-VIII



и до жи ве ли број не не при јат но сти
док ни је утвр ђе но да ни су кри ви.

Кра ђа иден ти те та је са мо јед на од
опа сно сти до ко јих мо же до ћи ако се
зло у по тре бе лич не по да ци. Гра ђа ни
ни су ни све сни бро ја ин сти ту ци ја и
фир ми у ко ји ма се они чу ва ју, као
што не ма ју пред ста ву ни о то ме да
ли су ба зе по да та ка у њи ма си гур не,
или мо гу да их „про ва ле” ха ке ри.

Под јед на ко је опа сно и то што гра -
ђа ни че сто ола ко и без раз ми шља ња
да ју сва ком ко им за тра жи на увид
лич не кар те и дик ти ра ју је дин стве не
ма тич не бро је ве.

Без од је ка су оста ла упо зо ре ња по -
ве ре ни ка за за шти ту по да та ка о лич -
но сти и ин фор ма ци је од јав ног зна -
ча ја да онај ко зна ту ђи је дин стве ни
ма тич ни број вр ло ла ко мо же да га
зло у по тре би и да, на при мер, уђе у
ба зу по да та ка у не кој бан ци или у
по ре ској упра ви.

Да ли ће мо ко нач но по че ти да во -
ди мо ра чу на о ово ме или ће мо и да ље
ићи ли ни јом ма њег от по ра и раз ми -
шља ти у сти лу: ма, ни сам ваљ да то ли -
ки бак суз, не ће то ме ни да се де си?

М. Г.

а да то ни су тра жи ле, још јед ном је
скре нуо па жњу на про бле ме до ко јих
мо же до ћи уко ли ко не ко нео вла шће -
но ко ри сти ту ђе лич не по дат ке.

Мај ке ко је су у по ро ди ли шти ма
по пу ња ва ле упит ни ке са ин фор ма -
ци ја ма о се би ни су ни слу ти ле да ће
до њих, на за сад не у твр ђен на чин,
до ћи јед на при ват на фир ма, ко ја ће
их про да ти дру гој, те да ће она по че -
ти да им ша ље ре клам не по ну де.

Све се за вр ши ло без те жих по сле -
ди ца, али на ме ће се пи та ње шта би
се до го ди ло да су до тих по да та ка
до шли кри ми нал ци и да су их ис ко -
ри сти ли за сво је ци ље ве.

У на шим ме ди ји ма до са да је у ви -
ше на вра та из ве шта ва но о слу ча је -
ви ма љу ди чи је су лич не по дат ке
дру ги зло у по тре би ли  и по том их ко -
ри сти ли за отва ра ње фир ми, ку по ви -
не, као и под но ше ње зах те ва за бан -
кар ске кар ти це.

Об ја шње ња као што су „ни сам то
био ја”, „не мам пој ма о че му је реч”,
„то ми је не ко на ме стио” ни су до -
вољ на, а они ко ји су се на шли у си ту -
а ци ји да су им по да ци би ли зло у по -
тре бље ни, има ли су мно го про бле ма

Ко ме све 
оста вља те 
по дат ке о се би?

Слу чај по ро ди ља ши ром Ср би је ко -
ји ма ових да на на кућ не адре се сти -
же ре клам ни ма те ри јал јед не фир ме

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ведра кад није ведро. И гласачка кутија

Велика скупштинска сала, среда, 12. октобар

Снимио Владимир Ђурђевић

• Он је у озбиљној вези. Тридесет година је у браку.

• Истина је само једна. Има неке истине у томе!

• Данас свака будала може да дође до дипломе. Такав је систем 
образовања.

• Пацијент је напредовао у очима доктора. Постао је клијент.

• Мени треба стручна помоћ. Не могу сам да пијем.

• С њима морамо да играмо из прве. Друге нам нема!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЧУВАРИ ПРУГЕ СУ ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК ЈЕР СУ 

НАМА ОДАВНО ПРОШЛИ СВИ ВОЗОВИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Другачији, па шта
Млада жена обучена у црну одећу хода панчевачким улицама. Не
би то било ни по чему интересантно да тој девојци зелено-златна
марама није прекривала цело лице, до очију. Гледала је испред
себе, не осврћући се.

Старија жена која јој је ишла у сусрет стала је са стране и по-
сматрала ју је разгорачених очију; брачни пар средњих година је
прекинуо свој разговор и нетремице гледао жену с марамом на
глави, а пошто су се мимоишли, погледали су се међусобно; два
младића нису имала проблем с необичном појавом – одшмекали
су девојку од главе до пете и фрајерски су се насмејали; човек у
радној одећи који се очито враћао с градилишта је отворених уста
буљио у прекривено лице; девојка са слушалицама у ушима је ба-
цила стидљиво-зачуђени поглед и потом га брзо скренула...

А та шетња с марамом преко лица није била случајност. Наи-
ме, решили смо да направимо мали социјетални експеримент:
жена је новинарка која је прекрила лице баш да би проверила ре-
акције пролазника. Имала је и пратњу двојице колега који су хо-
дали десетак метара иза ње. Судећи по ономе што смо видели,
експеримент је успео.

Наша хипотеза да ће случајни пролазници реаговати пошто
угледају несвакидашњу појаву, сасвим се обистинила. Ниједна
особа није прошла не обраћајући пажњу на лице прекривено ма-
рамом.

Океј, схватљиво и прихватљиво је да ефекат изненађења изазо-
ве реакције, али било је и оних које се не би могле подвести под
дефиницију политички коректних. Када вас млада жена само
због тога што има прекривено лице плаши, или када производи
осећај гађења, или када вас натера да помислите како бисте јој
ту мараму скинули с лица – време је да се забринете. Нечија дру-
гојачијост не би смела да буде повод за (не)скривене негативне
мисли.

Поготово не у мултинационалном и мултиконфесионалном
Панчеву. Грађанке и грађани, ако осећају припадност том корпу-
су, морају као једну од највиших вредности у сопственом вредно-
сном систему да позиционирају толеранцију, као и да је шире,
преносе даље. У супротном, свет ће отићи дођавола.

Лично, аутору текста једна од омиљених крилатица осмишље-
них како би појаснила сврховитост неке организације, јесте она
која стоји уз панчевачке „ВеликеМале”: „Другачији, па шта”.

Него шта!

* * *
После много времена ове среде је одржана седница локалног пар-
ламента. Није било превише трзавица у раду, лагодна већина
власти и помало успавана опозиција, дозволили су одборницима
да стотинак тачака дневног реда прође за мање од четири сата.
Овај скуп представника грађана зато није био претерано интере-
сантан по садржају, већ по – месту одржавања.

И одборници, и запослени у скупштинским службама, и неки
директори јавних предузећа, и представници медија стали су не-
како у малу салу. Велика сала је била недоступна из прозаичног,
али и комедичног разлога – кров дома града прокишњава! А то-
ком седнице је пљуштало као у бразилским прашумама.

Људи који брину о хигијени зграде морали су некако да реагу-
ју како низ велике скупштинске степенице не би кренули да се
сливају потоци кишнице. И снашли су се: поставили су ведра, а
вероватно у недостатку слободних посуда, додали су и – гласачку
кутију!

Овај детаљ није промакао нашем фото-репортеру, а нама не
може да побегне потенцијална симболика: дом града на крову
има пукотине, а гласачка кутија има функцију ведра – скупља
оно што пада с неба.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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У ју жном Ба на ту 
го ди шње обо ли око
170, а пре ми не пре ко
70 же на

Од 2014. го ди не у
Пан че ву ура ђе на
3.831 ма мо гра фи ја

Ре дов ни пре гле ди
спа са ва ју жи вот

Сва ке го ди не у све ту од ра ка
дој ке обо ли ско ро 1,7 ми ли о на
же на, а у истом пе ри о ду та бо -
лест уга си око 522.000 жи во та.
Ово је нај че шћи ма лиг ни ту -
мор код же на, а у ок то бру, ко ји
је уста но вљен као ме ђу на род -
ни ме сец бор бе про тив те вр сте
ма лиг ни те та, скре ће се по себ -
на па жња на зна чај пре вен ци је
и ње ног ра ног от кри ва ња.

Фак то ри ри зи ка и симп то ми
У Ср би ји се го ди шње ре ги -
стру је 4.150 но во от кри ве них
слу ча је ва кар ци но ма дој ке, а у
про се ку 1.647 же на из гу би
бит ку с том бо ле шћу. По да ци
пан че вач ког За во да за јав но
здра вље по твр ђу ју да у Ју жно -
ба нат ском окру гу сва ке го ди -
не обо ли око 170, а пре ми не
пре ко 70 же на.

Од укуп ног бро ја но во о бо -
ле лих же на у све ту, њих 20–
30% су мла ђе од 50 го ди на,
док је око 33% ста ро сти 50–
64 го ди не. Шан се за на ста нак
бо ле сти ра сту с бро јем го ди на.
Нај че шће по ми ња ни ри зи ко -
фак то ри за на ста нак кан це ра
дој ке су: на след на пре ди спо -
зи ци ја, ра на пр ва мен стру а -
ци ја, ка сна ме но па у за, не ра -
ђа ње де це или ра ђа ње у ка -
сни јој жи вот ној до би, не до је -

АКТУЕЛНО
Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Kонкурс за из бор ра до ва за
Са лон умет но сти Пан че ва
2016, ко ји је рас пи са ла Га -
ле ри ја са вре ме не умет но -
сти Кул тур ног цен тра Пан -
че ва, за вр шен је 14. ок то -
бра, а не зва нич но са зна је -
мо да је при сти гло око 100
при ја ва. Оста је да ко ми си -
ја пре гле да при сти гле при -
ја ве, а уче сни ци ће би ти
оба ве ште ни о ре зул та ти ма
до 26. ок то бра. Че тр де сет
ше сти пан че вач ки Са лон
уметно сти, с те мом „У све -
ту пер ма нент не не си гур но -
сти”, одр жа ва се од 4. до 18.
но вем бра, а на ње му ће би -
ти пред ста вље ни ра до ви из
свих обла сти ли ков них и
ви зу ел них умет но сти (ви -
део, скулп ту ра, гра фи ка,
цр теж, сли ка, ке ра ми ка,
фо то гра фи ја). 

„Ово го ди шњу из ло жбу
ор га ни за то ри на сто је да
при бли же ду ху ак ту ел ног

све та, сма тра ју ћи да да на -
шња умет ност ско ро да
има оба ве зу да спо зна је,
ко мен та ри ше, илу стру је и
на свој ау тох тон на чин од -
ра зи дух вре ме на у ко ме
жи ви мо. Са да шњи свет је у
ста њу кон стант не на пе то -
сти ко ју ге не ри ше и ат мос -
фе ра ’ико нос фе ре’, са зда на
од не из бро ји вог мно штва
сли ка нај ра зли чи ти јег са -
др жа ја, по ре кла и на ме ра,
ко је се та ко не ми ло срд но
еми ту ју умре же ним ка на -
ли ма гло бал ног не творк
си сте ма...”, на во ди се у
кон кур су. 

Од умет ни ка ко ји же ле да
уче ству ју на ово го ди шњој
из ло жби оче ку ју се ра до ви
ко ји ана ли зи ра ју, али и ре -
лак си ра ју та кву ат мос фе ру.
Пра во уче шћа има ју про фе -
си о нал ни умет ни ци ко ји су
ро ђе ни или ра де на те ри то -
ри ји Пан че ва. M. M.

МЕ СЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА ДОЈ КЕ

БО ЛЕСТ КО ЈУ ЛЕ ЧИ РА НО ОТ КРИ ВА ЊЕ

ње, хор мон ска те ра пи ја, не -
пра вил на ис хра на, не до вољ на
фи зич ка ак тив ност, го ја зност,
кон зу ми ра ње ал ко хо ла, ду ва -
на итд. Као ра ни симп то ми и
зна ци мо гу се ја ви ти: чво ри -
ћи или за де бља ње, увла че ње
бра да ви ца, на бо ра ност ко же,
по ја ва се кре та, про ме на ве ли -
чи не и об ли ка дој ке, про ме на
бо је ко же, свраб, цр ве ни ло,
оток, то пли на, бол ко ји не
про ла зи.

Охра бру је чи ње ни ца да уко -
ли ко се кар ци ном дој ке от -
кри је на вре ме, у пре ко 90%
слу ча је ва ле че ње има до бру
прог но зу.

С тим у ве зи ра но от кри ва -
ње ра ка дој ке у окви ру на ци о -
нал них про гра ма скри нин га
има из у зет ну ва жност. Ор га -
ни зо ва ни скри нинг ра ка дој ке
под ра зу ме ва по зи ва ње и пре -
глед ма мо гра фи јом же на
циљ не по пу ла ци је од 50 до 69

го ди на јед ном на сва ке две го -
ди не. Та ква вр ста пре гле да се
у Ср би ји кон ти ну и ра но спро -
во ди у 35 оп шти на по мо ћу ма -
мо граф ског сни ма ња у здрав -
стве ним уста но ва ма, а у још
два де сет јед ној оп шти ни упо -
тре бља ва се мо бил ни ма мо -
граф. У оста лим ме сти ма пре -
вен тив не пре гле де оба вља ју
ги не ко ло зи и ле ка ри оп ште
прак се.

Ва жност скри нин га
На те ри то ри ји ју жног Ба на та
ор га ни зо ва ни скри нинг ра ка
дој ке спро во ди се у Пан че ву од
2014. го ди не, а од та да до да -
нас ура ђе на је 3.831 ма мо гра -
фи ја, што из но си 15% од пла -
ни ра ног бро ја. О зна ча ју тих
пре гле да до вољ но го во ри чи -
ње ни ца да је за хва љу ју ћи њи -
ма от кри вен кар ци ном код чак
17 же на ко је ни су има ле ни ка -
кве те го бе.

Ко ти мо же по мо ћи да из бег неш рак? Ти!

Кра јем ок то бра у цен тру
на ше га гра да би ће отво рен
Цен тар за хит ну и ре ста у -
ра тив ну сто ма то ло ги ју, на
чи јем че лу ће би ти Ђор ђе
Ни ко лић, док тор сто ма то -
ло ги је.

Ова уку сно уре ђе на и са -
вре ме но опре мље на ор ди на -
ци ја у по ну ди ће има ти услу -
ге ко је се ти чу свих гра на
сто ма то ло ги је. Пре ма ре чи -
ма Ђор ђа Ни ко ли ћа, циљ за -
по сле них у цен тру би ће да се
за сва ког па ци јен та обез бе ди
аде кват на и ком плет на те ра -
пи ја, све до за вр шних ефе ка -
та, а то су – леп, здрав осмех
и за до вољ ство услу гом.

– За хва љу ју ћи ве ли ком
струч ном ти му, као и са рад њи
са у све ту по зна тим ла бо ра то -
ри ја ма, на сто ја ће мо да сто ма -
то ло ги ју при бли жи мо и учи -
ни мо до ступ ном обич ном

гра ђа ни ну. Отво ри ће мо и број
за хит не слу ча је ве, та ко да ће -
мо па ци јен ти ма би ти на услу -
зи 24 са та. Фо ку си ра ће мо се
на то да нам ис пред све га бу -
ду би о ло шки прин ци пи, у
окви ру ко јих се увек про на ла -
зи ме ста за, па ци јен ти ма нај -
ва жни ји, естет ски фак тор.
Ор ди на ци ја је опре мље на нај -
са вре ме ни јом опре мом по -
треб ном за ди јаг но сти ко ва ње
и те ра пи ју обо ље ња из обла -
сти це ло куп не сто ма то ло ги је
– ис та као је Ни ко лић.

Ор ди на ци ја се на ла зи у
Ули ци Мак си ма Гор ког 2.
По ред див ног ам би јен та, са -
вре ме не опре ме и струч ног
осо бља,  оче ку ју вас и при -
сту пач не це не, али и по себ не
по год но сти, као што су мо -
гућ ност пла ћа ња на ра те или
пу тем ад ми ни стра тив не за -
бра не. Д. К.

ОТВА РА СЕ НО ВИ СТО МА ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР

Глав ни циљ: осмех

КОН КУРС ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СА ЛОН УМЕТ НО СТИ

Умет ност 
у све ту не си гур но сти

„По ма же мо да има ју и они ко -
ји не ма ју”, на зив је ху ма ни тар -
не ак ци је ко ја ће по во дом 16.
ок то бра, Свет ског да на хра не,
би ти одр жа на овог ви кен да у
154 мар ке та тр го вин ских ла на -
ца „Мак си” и „Тем по” у 33 гра -
да ши ром на ше зе мље, ме ђу
ко ји ма је и Пан че во.

Ак ци ју у на шем гра ду по др -
жа ло је удру же ње „Пре по знај у
се би”, ко је оба ве шта ва гра ђа не
да ће сва ко ко то же ли, у на ве -
де ним мар ке ти ма овог ви кен -
да мо ћи да ку пи не ку од основ -
них жи вот них на мир ни ца, по -
пут бра шна, уља, ше ће ра и
слич но, и да их по кло ни у ху -
ма ни тар не свр хе. Чла но ви
удру же ња „Пре по знај у се би”
де жу ра ће у су бо ту, 15. ок то бра,
од 10 до 18 са ти, и у не де љу,
16. ок то бра, од 8 до 15 са ти, у
про дај ним објек ти ма „Мак си -
ја” на Стре ли шту, Со да ри и у
Ули ци Све тог Са ве и у „Тем пу”

у Ули ци Ми ло ша Тре бињ ца.
Сви ко ји та мо бу ду па за ри ли,
мо ћи ће да ку пе и ко ји ар ти кал
ви ше и да га пре да ју при сут -
ним во лон те ри ма. Пре ма ре -
чи ма Ра де та Ма ши ћа, пред -
сед ни ка удру же ња „Пре по знај
у се би”, при ку пље на ро ба ће
би ти по кло ње на до му „Спо ме -
нак” и Си гур ној ку ћи.

Про је кат „По ма же мо да
има ју и они ко ји не ма ју” за -
по чет је 2015. го ди не у Бе о -
гра ду, а у фе бру а ру ове го ди -
не про ши рен је на те ри то ри ју
це ле Ср би је. Про це њу је се да
у на шој зе мљи 26,1 од сто ста -
нов ни штва жи ви ис под гра -
ни це си ро ма штва, а не ма -
шти ном су по го ђе на и де ца
мла ђа од че тр на ест го ди на. С
дру ге стра не, пре ма не зва -
нич ним по да ци ма, у Ср би ји
се го ди шње ба ци чак 250.000
то на хра не.

Д. К.

У За во ду за јав но здра вље
на гла ша ва ју да се рак мо же
из ле чи ти код де вет од де сет
же на уко ли ко се от кри је на
вре ме. Сто га је из у зет но ва -
жно да сва ка же на јед ном ме -
сеч но ра ди са мо пре глед дој ке
(та да тре ба обра ти ти па жњу
на из глед, об лик и ве ли чи ну
дој ки, про ме не на њи ма, бо ју
ко же, из глед бра да ви ца, по ја -
ву ис це да ка или слич них про -
ме на) и да јед ном го ди шње
ура ди пре вен тив ни кли нич ки
пре глед и/или ул тра звук код
ги не ко ло га. Ма мо гра фи ја је за
же не ста ро сти 50–69 го ди на
оба ве зна јед ном у две го ди не,
а кон тро ла и пра ће ње су уче -
ста ли ји код оних осо ба ко је су
у по ро ди ци има ле бли ске ро -
ђа ке с ди јаг но зом ра ка дој ке
и спро во ди се у до го во ру са
иза бра ним ле ка ром.

Д. Ко жан

Дру штво од га ји ва ча ра сне
жи ви не, го лу бо ва, ку ни ћа и
пти ца Пан че во при ре ди ће из -
ло жбу и бер зу сит них жи во -
ти ња у не де љу, 16. ок то бра.

Као сва ке го ди не, ор га ни -
за то ри и овог пу та оче ку ју
из ла га че из це ле Ср би је, али
и из Ма ђар ске, Ру му ни је,
Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Хр -
ват ске и оста лих зе ма ља у
окру же њу.

Ка да је реч о из ло жби, на -
ши су гра ђа ни ће ак це нат

ста ви ти на по себ ну ра су го -
лу бо ва – пан че вач ког го лу ба
па ну ку, а сви они ко ји ма бу -
де ин те ре сант ни ја бер за,
има ће за и ста ве ли ки из бор с
об зи ром на то да је пред на -
ма јед на од нај ве ћих бер зи
сит них жи во ти ња у Ср би ји.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти
одр жа на у По љо при вред ној
шко ли „Јо сиф Пан чић”, по -
чи ње у три ују тру и тра ја ће
до 15 са ти.

А. Ж.

У НЕ ДЕ ЉУ, 16. ОК ТО БРА

Нај ве ћа бер за сит них
жи во ти ња

До ло вач ко кул тур но-умет нич ко
дру штво „Ба нат ски вез” одр -
жа ће це ло ве чер њи кон церт у
ве ли кој са ли До ма кул ту ре у
пе так, 14. ок то бра, од 19.30.

По вод за дру же ње фол кло -
ра ша је про сла ва пр вог ро ђен -
да на овог удру же ња. За го ди ну
да на, ко ли ко
оно по сто ји,
оку пље не су две
се лек ци је деч јег
фол клор ног ан -
сам бла – јед ну
гру пу чи не ма -
ли ша ни од де сет
го ди на, а дру гу
они ма ло ста ри -
јег уз ра ста, до
пет на ест го ди на.

Ту су и пр ви
ан самбл, пе вач -
ка гру па, а од не дав но и еки па
ве те ра на. Ве ћи на је на сту па ла
то ком ових го ди ну да на на ра -

зним фе сти ва ли ма и ма ни фе -
ста ци ја ма, а сво је играч ке и
во кал не бра ву ре при ка за ће и
на пред сто је ћем кон цер ту.

По ред до ма ћих фол кло ра -
ша, пу бли ци ће се пред ста ви ти
и го сти из КУД-а „Ка о нич ки
из во ри” из ме ста Ка о ник код

Кру шев ца, као и КУД „Ду кат”
из Си ми ће ва код По жа рев ца.

Н. Р.

У не де љу, 16. ок то бра, у ор -
га ни за ци ји клу ба „СМС
фит нес”, у Ха ли
спор то ва на
Стре ли шту би ће
одр жа на тра ди -
ци о нал на ма ни -
фе ста ци ја по зна -
та и као „Фит нес-
дан ”, ко ја се у на -
шем гра ду одр -
жа ва пе ту го ди ну
за ре дом.

И овог пу та
основ ни циљ је
ома со вље ње ре -
кре а ци је у це ло -
куп ној по пу ла ци -
ји, а са мим тим и про мо ви -
са ње здра вих сти ло ва жи во -

та. По кро ви тељ ове ма ни фе -
ста ци је је Град Пан че во, а

по ред на ших
број них су гра -
ђа на ко ји ће
уче ство ва ти у
овој ак ци ји,
тре ба оче ки ва -
ти и го сте из
С л о  в е  н и  ј е ,
БиХ, Ни ша...

Улаз за све
оне ко ји би же -
ле ли да ве жба -
ју је сло бо дан,
а ово го ди шњи
„Фит нес-дан ”
по чи ње у 11

са ти и тра ја ће до 17.30.

А. Ж.

РЕ КРЕ А ЦИ ЈА У ХА ЛИ СПОР ТО ВА

Још је дан „Фит нес-дан ”
Пан че во и ру мун ски 
гра до ви већ ко ри сти -
ли европ ске фон до ве

Но ва ам ба са дор ка Ру му ни је у
Ср би ји Јо а на Кри сти на По па
по се ти ла је Пан че во 7. ок то -
бра, ка да се са ста ла с гра до на -
чел ни ком Са шом Па вло вим.
Реч је о про то ко лар ној по се ти,
то ком ко је је ам ба са дор ка нај -
пре об и шла Но вин ско-из да -
вач ку уста но ву „Ли бер та теа”,
ко ја из да је но ви не на ру мун -
ском је зи ку, с тра ди ци јом ду -
гом 70 го ди на.

Гра до на чел ник Са ша Па влов
је нај пре под се тио го шћу на
тра ди ци о нал но до бру са рад њу
с ру мун ском на ци о нал ном за -
јед ни цом у Пан че ву, а по себ но
у Ба нат ском Но вом Се лу, где
жи ви нај ви ше Ру му на. Па влов
је го во рио и о за јед нич ким
про јек ти ма ко је је Пан че во ре -
а ли зо ва ло с ру мун ским гра до -
ви ма, а ко ји су фи нан си ра ни у
окви ру про гра ма пре ко гра нич -
не са рад ње Ср би ја –Ру му ни ја,
као и у окви ру ИПА про гра ма,
по пут про је ка та „Rock’n’river” и
„По ло ви кул ту ре”. С по но сом је
ис та као да смо ви ше од три де сет

го ди на збра ти мље ни с ру мун -
ским гра дом Ре ши цом.

– Увек има ме ста за ин тен зив -
ни ју при вред ну са рад њу пан че -
вач ких и ру мун ских при вред ни -
ка и при вред них ко мо ра. Ве ли -
ки зна чај ви ди мо и у ИПА кон -
кур си ма и за јед нич ким про јек -
ти ма – ре као је гра до на чел ник.

Ам ба са дор ка Јо а на Кри сти на
По па под се ти ла је на са рад њу
Лу ке Кон стан ца и Лу ке Ду нав, а
ис ка за на је и же ља за бу ду ћом
са рад њом кроз из град њу ве тро -
пар ко ва у ју жном Ба на ту.

– Већ са да има мо из ве стан
број раз вој них про је ка та, а тре -

ба на пра ви ти и оквир за бу ду ћу
са рад њу и про јек те. Под се ћам
да ће Те ми швар би ти европ ска
пре сто ни ца кул ту ре 2021. го ди -
не, па и ту ви дим мо гућ ност за
са рад њу – ре кла је ам ба са дор ка.

Она је на ја ви ла уско ро још
јед ну по се ту Пан че ву, и то на -
се ље ним ме сти ма, шко ла ма и
ин сти ту ци ја ма.

Гра до на чел ник Па влов је
ре као да ће 2017. го ди не по че -
ти да ра ди раз вој на аген ци ја
ју жног Ба на та, у чи јем осни -
ва њу уче ству ју све оп шти не и
гра до ви тог ре ги о на.

М. Д.

АМ БА СА ДОР КА РУ МУ НИ ЈЕ У ПО СЕ ТИ ПАН ЧЕ ВУ

И кул тур на и при вред на са рад ња

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ЗА ВИ КЕНД

Док па за ри те, 
ми сли те на глад не

ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ „БА НАТ СКОГ ВЕ ЗА”

Пр ви ро ђен дан 
до ло вач ких фол кло ра ша



4

Страну

припремила

Сузана
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ПОЛИТИКА

Ср би ја не ће ди за ти огра де, али ће за тво ри ти гра ни це за
ми гран те та ко што ће по ди ћи вој ску.
(Пред сед ник Ср би је То ми слав Ни ко лић, „Тан југ”)

* * *
Не ка ка ри ка ту ри сти ра де свој по сао, но ви на ри свој, али
не ка нам оста ве пра во да из не се мо сво је ми шље ње.
(Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар уну тра шњих по сло ва, о
рас ки ду са рад ње ли ста „По ли ти ка” с ка ри ка ту ри стом
Ду ша ном Пе три чи ћем, „Бе та”)

* * *

Ни сам при хва тио тај пред лог, јер ни сам цир ку ски пре -
ми јер и за то што ме ни не тре ба да ур ли чем на те ле ви зи -
ји но се ћи срп ску за ста ву и об ја шња ва ју ћи сви ма ка ко
сам ве ли ки Ср бин, а да ре зул тат на се ма фо ру бу де 0 : 1.
(Алек сан дар Ву чић, пре ми јер Ср би је, о од лу ци да се због
по ку ша ја при штин ског пре у зи ма ња Треп че не иде на Са -
вет без бед но сти УН, „Тан југ”)

* * *
Не ве ру јем да ће Де мо крат ска стран ка про па сти, иа ко
из гле да да јој не ма спа са.
(Дра го љуб Ми ћу но вић, „Блиц”)

* * *
У пр вом раз ре ду основ не шко ле све је ја сно, да ако јед на
власт од лу чи да по ша ље кор дон по ли ци је са фан том ка ма,
оду зму вам све ком па ни је пре ко но ћи, а по том тра жи да
за тво ри те стран ку, сви ма је ја сно да је про гон по ли тич -
ки. Ка рић је де ма ски рао те ве ли ка не срп ске ква зи де мо -
кра ти је јед ном обич ном са ла том. По ка зао сам ко се кри -
је иза тих оде ла, јед на са ла та их је де ма ски ра ла и исме -
ја ла.
(Бо го љуб Ка рић, Н1)

КОНЦЕПТ

Ни је не го

Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Ин те рес гра ђа на 
нај бит ни ји

У про шлом бро ју „Пан чев ца”
пред ста вље ни су пла но ви и
про гра ми по ли тич ких стра на -
ка ко је има ју сво је од бор ни ке
у ло кал ном пар ла мен ту. Тим
по во дом смо ове не де ље раз -
го ва ра ли с тро ји цом пред -
став ни ка пар ти ја ко је ни су
пре шле цен зус на ло кал ним
из бо ри ма. За ни ма ло нас је
ста ње у град ским од бо ри ма,
де ла ње у бу ду ћем пе ри о ду,
као и њи хо во ми шље ње о тре -
нут ној по ли тич кој си ту а ци ји у
Пан че ву и нај ве ћим град ским
про бле ми ма.

Ми лош Ђу рин, члан Из вр -
шног од бо ра Де мо крат ске
стран ке Ср би је, под се тио је да
та пар ти ја у ко а ли ци ји са Срп -
ским по кре том Две ри на ло -
кал ним из бо ри ма одр жа ним
24. апри ла ове го ди не ни је ус -
пе ла да пре ђе цен зус.

– За јед но смо осво ји ли око
4,7 од сто, то јест не до ста ја ло
нам је око 200 гла со ва ка ко би -
смо има ли пред став ни ке у
Скуп шти ни гра да Пан че ва.

НА МЕ РЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ ВАН ПАР ЛА МЕН ТАР НИХ СТРА НА КА

НА СТА ВАК БОР БЕ ИЗ ВАН 
СКУП ШТИН СКЕ СА ЛЕ

ли мо, али на жа лост до са да
не ма мо шта по зи тив но да ка -
же мо о ра ду ове вла сти. Сма -
тра мо да су тре нут но нај ве ћи
про бле ми у гра ду не за по сле -
ност, ло ши усло ви у пан че вач -
кој бол ни ци и си ту а ци ја у ко -
јој се на ла зи Апо те ка – ис та -
као је Ђу рин.

ре де фи ни са ња од но са у чи -
та вој пар ти ји и по ло жа ја
пан че вач ког од бо ра – из ја -
вио је Па тић.

Го во ре ћи о тре нут ној по ли -
тич кој си ту а ци ји у Пан че ву,
Па тић је ис та као да се у Скуп -
шти ни гра да ја сно ви ди од су -
ство од бор ни ка ЛДП-а, и то
кроз не до ста так би ло ка квог
про гра ма за Пан че во, и код
вла сти и код опо зи ци је. На вео
је да је због пот пу ног за тва ра -
ња ме ди ја по треб но осми сли -
ти но ве на чи не де ло ва ња, ка ко
би по ли ти ка ове пар ти је про -
на шла пут до гра ђа на, до дав -
ши да ће то и би ти по сао но вог
град ског од бо ра.

Ми лу тин Илић, члан Срп -
ског по кре та Две ри, из ја вио је
да ће Град ска ор га ни за ци ја у
Пан че ву до кра ја ок то бра, у
скла ду са од лу ка ма Из вр шног
од бо ра, одр жа ти уну тар стра -
нач ке из бо ре за но вог пред -
сед ни ка ГО, као и за оста ле

По крет „До ста је би ло” у са -
оп ште њу за ме ди је нај о -
штри је је осу дио „про гон”
Жар ка Је ли сав чи ћа, ко ор -
ди на то ра и од бор ни ка ДЈБ у
Пан че ву. Он је, као вла сник
ка фе-ба ра „Ама ре то стар”,
био те ма не ко ли ко ме ди ја.

„Ко ор ди на тор По кре та у
Пан че ву и од бор ник ’До ста је
би ло’ у ло кал ном пар ла мен ту
Жар ко Је ли сав чић по стао је
ме та ко му нал них ин спек то ра
и про ву чен је кроз ме диј ског
’то плог зе ца’ у ло кал ним ме -
ди ји ма ко ји су у вла сни штву
и под кон тро лом СНС-а. По -
крет ДЈБ нај о штри је осу ђу је
по ли тич ки про гон не ис то ми -
шље ни ка, ко ји је по себ но
опа сан и че сто мо ти ви ше фи -
зич ко на си ље ка да се спро во -
ди у ма лим сре ди на ма. Је ли -
сав чић је вла сник ка фе-ба ра
’Ама ре то стар’ у Пан че ву и
ко му нал ни ин спек тор га је
ка знио за то што ни је био
при су тан у ло ка лу пред крај
рад ног вре ме на”, на во ди се у
са оп ште њу ДЈБ.

Тим по во дом смо раз го ва -
ра ли с Је ли сав чи ћем, ко ји је
за „Пан че вац” по твр дио ка -
ко је ко му нал на ин спек ци ја
у то ку два да на не ко ли ко пу -
та оби ла зи ла по ме ну ти ка -
фић, да би му за тим би ла
из ре че на нов ча на ка зна од
25.000 ди на ра, јер ни је при -
су ство вао за тва ра њу и отва -
ра њу ло ка ла. Ис та као је ка -
ко је го то во од мах на кон то -
га у по је ди ним ме ди ји ма тај
до га ђај пла си ран као нај но -
ви ја вест.

– Спор но је то што ин -
спек ци ја не за у зи ма исти
став пре ма сви ма, да кле не
ва же исти кри те ри ју ми за
све. Та ко ђе, про блем је на -
ста ла по ли тич ка ма ни пу -
ла ци ја, где сам ја као вла -
сник уго сти тељ ског објек та
до ве ден у ве зу с По кре том
– на гла сио је Је ли сав чић.

Он је до дао ка ко сма тра
да ни ко до сад ни је ка жњен
на осно ву та кве од лу ке и да
ће тра жи ти да се ис пи та ње -
на устав ност.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА СТА РИ ТА МИШ

Без ве ли ких про бле ма

чла но ве упра ве Град ске ор га -
ни за ци је.

– Но ви пред сед ник ГО би ће
че твр ти од осни ва ња 2011. го -
ди не и сви су из гле ди да ће он
би ти иза бран кон сен зу сом,
као и ње го ви прет ход ни ци, ко -
ји су ина че и да ље ве о ма ак -
тив ни чла но ви пан че вач ких
Две ри – са оп штио је Илић.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње о бу ду ћем де ла њу
По кре та, на вео је да ће Град -
ска ор га ни за ци ја обра ти ти по -
себ ну па жњу на ожи вља ва ње
се вер не ин ду стриј ске зо не и
ње но ста вља ње у слу жбу до ма -
ће при вре де и град ских пред у -
зет ни ка.

– Би ло би по губ но да пан че -
вач ка власт, по пут ре пу блич -
ке, све под ре ди ин те ре си ма
стра на ца, а на ште ту до ма ћих
при вред ни ка. Две ри ће би ти
ту да под се те власт ка ко су је
Пан чев ци иза бра ли да би
шти ти ла њи хо ве ин те ре се, и
то да ва њем пред но сти и олак -
ши ца на шим су гра ђа ни ма, а
не стран ци ма. Већ смо отво -
ри ли ди ја лог с ни зом пред у -
зет ни ка о овој те ми и оче ку је -
мо њи хо ву по др шку у ре а ли -
за ци ји овог про јек та, ко ји је
би тан за све нас – на гла сио је
Илић.

Ка зао је и да Две ри на ме ра -
ва ју да уз по моћ сво је ме диј -
ске слу жбе про пра те ток апли -
ка ци ја до ма ћих пред у зет ни ка
и при вред ни ка у Град ској
упра ви у ве зи с по ме ну тим
про јек том се вер не зо не, до -
дав ши да ће алар ми ра ти јав -
ност ако уо че да над ле жне
град ске слу жбе на мер но оду -
го вла че или са бо ти ра ју. Ка ко
је ис та као, По крет ће на сва ко
фа во ри зо ва ње стра на ца у од -
но су на на ше су гра ђа не има ти
же сток од го вор и аде кват ну
ре ак ци ју.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Осу ђу је мо „про гон”
пан че вач ког од бор ни ка

Вељ ко Чу пић, но ви пред сед -
ник Скуп шти не Ме сне за јед -
ни це Ста ри Та миш, из ре до ва
Срп ске на пред не стран ке, ка -
зао је да за хва љу ју ћи од лич ној
са рад њи с јав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма у том на се љу не -
ма мно го про бле ма.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
ЈКП „Хи ги је на” је не дав но
укло ни ла ди вљу де по ни ју, ко -
ја је ста нов ни ци ма го ди на ма
ства ра ла про бле ме, а по ста -
вље но је и де се так но вих кон -
теј не ра.

– Гра ђа ни се обра ћа ју Ме -
сној за јед ни ци по во дом ре ша -
ва ња про бле ма као што је, на
при мер, ве лик број па са лу та -
ли ца, ми те зах те ве про сле ђу -
је мо над ле жни ма, а они за и -
ста ра де све што је у њи хо вој
мо ћи – из ја вио је Чу пић.

Го во ре ћи о пла но ви ма за
на ред ни пе ри од, ис та као је

ка ко је по жељ но ас фал ти ра ње
де ла Ба ва ни штан ског пу та ко -
ји про ла зи кроз Ста ри Та миш
и по ста вља ње ра све те у Ули ци
ба гре ма. Та ко ђе, на вео је да се
у на ред них ме сец да на оче ку -

је из град ња три ју но вих деч јих
игра ли шта.

На по ме нуо је ка ко то ком
овог ле та ме шта ни ни су оста -
ја ли без во де, а да се ра ни је то
че сто де ша ва ло.

– За хва љу ју ћи Алек сан дру
Ра ду ло ви ћу, ди рек то ру „Во до -
во да”, и од лич ној са рад њи ко ју
има мо с тим пред у зе ћем, ове
го ди не је све би ло у ре ду. Та ко -
ђе, на про ле ће оче ку је мо и
при кљу че ње Ста рог Та ми ша на
град ски во до вод – пре ци зи рао
је Чу пић.

Ре као је да су са стан ци Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це по се -
ће ни, да све од лич но функ ци о -
ни ше и на гла сио ка ко још бо -
љем ра ду до при но си и до бра
са рад ња МЗ с ме сним од бо ром
Срп ске на пред не стран ке на
Ста ром Та ми шу.

Да љу бор бу на ста вља мо као
ван пар ла мен тар на стран ка.
Иа ко не ма мо на ше од бор ни ке
да ука зу ју на ло ше по те зе град -
ске вла сти, у бу ду ћем пе ри о ду
ће мо кон фе рен ци ја ма за но ви -
на ре и ра зним ак ци ја ма ука зи -
ва ти на те ку ће про бле ме у
Пан че ву, али ће мо да ва ти и
кон струк тив не пред ло ге ка ко
би про бле ми мо гли да се ре -
ша ва ју – из ја вио је Ђу рин.

Он је до дао да је ДСС опо зи -
ци ја ак ту ел ној вла сти Срп ске
на пред не стран ке у Пан че ву,
али да ни ка да не ће би ти опо -
зи ци ја гра ђа ни ма.

– Уко ли ко ло кал на власт
ура ди не што до бро, ми не ће мо
има ти про блем да то и по хва -

Го во ре ћи о ГО ДСС-а, ка -
зао је да је он остао не про ме -
њен од 2015. го ди не, ка да је
иза бран, то јест на ње го вом
че лу и да ље је Ми ла дин Ша -
кић, а пот пред сед ник је Пре -
драг Шка љак.

Овом при ли ком смо раз го ва -
ра ли и с Пре дра гом Па ти ћем,
ме на џе ром ГО Ли бе рал но-
-де мо крат ске пар ти је, ко ји је
за наш лист ка зао да Град ском
од бо ру те стран ке пред сто ји
скуп шти на, ко ја ће би ти одр -
жа на по чет ком де цем бра.

– На том са стан ку ће се би -
ра ти но во ру ко вод ство, што
ће под ра зу ме ва ти зна чај не
ка дров ске про ме не. Скуп -
шти на ће би ти крај про це са

На деветој седници Стату-
тарне комисије Социјали-
стичке партије Србије, одр-
жаној 30. септембра, пони-
штена је одлука Градског
одбора СПС-а у Панчеву о
искључењу из чланства Маје

Миловановић, чланице
Главног одбора СПС-а, јер ју
је донео ненадлежан орган.

Никола Дангубић, председ-
ник ГО партије, као ни Маја
Миловановић нису желели да
коментаришу донету одлуку.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Поништена одлука ГО

Ми лош Ђу рин

Пре дра г Па ти ћ
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По што су на сту пи ли хлад ни ок то -
бар ски да ни, пи та ли смо су гра ђа не
ка ко ће се гре ја ти ове зи ме, да ли је
њи хов из бор скуп и по сто ји ли не ка
јеф ти ни ја ва ри јан та од оне за ко ју су
се опре де ли ли.

БОР КО ВУ КЛИ ШЕ ВИЋ, не за по слен:
– Имам цен трал но гре ја ње ко је

ни је ни ка кво, сма трам да је ску по, а
при том се пла ћа це ле го ди не. Пла -
шим се по ску пље ња, а што се ти че
јеф ти ни јих ал тер на ти ва, мо жда по -
сто је, али ни су ни оне то ли ко при -
сту пач не. У су шти ни, све оп ци је су
мно го ску пе.

СЛО БО ДАН ВИТ КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Зи ми ко ри стим тер мо а ку му ла -

ци о ну пећ и др ва. Не пла шим се ни -
ка квог по ску пље ња, јер ја на то не
мо гу да ути чем и уко ли ко до ђе до
то га, не ћу има ти из бо ра. Сам све 

фи нан си рам од ма ле пен зи је и сма -
трам да је ве о ма ску по. То пли је се
обла чим и још увек ни сам за по чео
греј ну се зо ну.

ГО РАН ЈО ЦИЋ, 
дипл. ин же њер агро е ко но ми је:

– Имам цен трал но гре ја ње, а што
се ти че по ску пље ња, не пла шим се
ни че га ви ше. Мо жда би оп ци ја с ка -
ло ри ме три ма би ла при сту пач ни ја
ва ри јан та. У су шти ни, сма трам да
тре ба да се угле да мо на за пад ни си -
стем.

БИ ЉА НА БАР НА, 
про фе сор ка ен гле ског је зи ка:

– То ком зи ме се гре јем на гас, сма -
трам да је скуп, али и да је ве ћи про -
блем то што је раз ре ђен. Гу сти на га -
са ви ше ни је иста, а са мим тим ни
ква ли тет. По треб но је мно го ви ше
ку би ка ка ко би се за гре јао стан. Са да

„еко но ми шем” и ис кљу чу јем гре ја ње
ка да из ла зим из ку ће.

ЈА ГО ДА МИ ЛА НО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја жи вим на се лу, уве ла сам

плин, али го то во да се и не гре јем,
јер мо рам уну ци ма то да при у штим
ма кар ма ло, а не мам до вољ но сред -
ста ва да за гре јем це лу ку ћу. Сва ка ко
се пла шим још не ког по ску пље ња,
јер жи вим са мо од ма ле пен зи је ко ју
до би јам ме сеч но. Мо гу ће је да су др -
ва јеф ти ни ја ва ри јан та, али до шли
би смо до дру гог про бле ма ка да би -
смо их сви ко ри сти ли за огрев.

ОЛИ ВЕ РА ДИ МО ВИЋ, еко но ми ста:
– У ста ну имам цен трал но гре ја ње.

Сма трам да до не кле је сте ску по, с об -
зи ром на то да се пла ћа то ком це ле го -
ди не. Ни сам си гур на, то јест не знам
да ли по сто ји јеф ти ни ја ва ри јан та.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Б. БАРНАГ. ЈОЦИЋ Ј. МИЛАНОВИЋ О. ДИМОВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ЋЕ ТЕ СЕ ГРЕ ЈА ТИ ОВЕ ЗИ МЕ?

Све до ла зи у об зир

С. ВИТКОВИЋБ. ВУКЛИШЕВИЋ

Владан Кељевић (ЛСВ):
Ка ко то да су баш 
ско ро сви до са да шњи
в. д. ди рек то ри 
би ли и нај бо љи 
на кон кур си ма. 

» Наставак са стране 1

На кон што је Алек сан дар Бр кић под -
нео остав ку на ме сто ди рек то ра ЈП-а
Град ска стам бе на аген ци ја, од бор ни -
ци су Зден ку Јо кић, за по сле ну у том
пред у зе ћу, име но ва ли за в. д. ди рек -
то ра.

Ин же њер по љо при вре де Да ни ло
Бје ли ца вра ћа се у пан че вач ко „Зе -
ле ни ло”, и то као в. д. ди рек то ра,
уме сто Вла ди сла ве Чо лић. Бје ли цу
је 2012. го ди не с тог ме ста сме ни ла
на пред њач ка ко а ли ци ја, а са да га
СНС вра ћа. И у ЈКП-у „Хи ги је на” по -
но во је до шло до сме не в. д. ди рек то -
ра, па је уме сто Ми ла на Ста ни ши ћа
иза бран Бог дан Са вић, ди пло ми ра ни
ме на џер.

– Чу ди ме да Ста ни ши ћа ни сте име -
но ва ли за ди рек то ра не ког дру гог јав -
ног ко му нал ног пред у зе ћа. Има још
јав них ко му нал них пред у зе ћа у гра ду
– ре као је Ни ко ла Дан гу бић (СПС),
алу ди ра ју ћи на то што је у ма ју Ста ни -
шић с ме ста ди рек то ра ЈКП-а „Мла -
дост” пре шао у фо те љу „Хи ги је не”.

На че ло ЈКП-а „Гло гоњ” до шла је
Љи ља на Стан ко вић, ди пло ми ра ни
еко но ми ста – ме на џер у бан кар ству,
ко ја је оба вља ла ду жност в. д. ди рек -
то ра, а у До ло ву ће се о ско ко му нал но
пред у зе ће во ди ти Тре ша Ра до њин,
ди пло ми ра ни ин же њер по љо при вре -
де. У Ба нат ском Но вом Се лу је Де јан
Гон ди, ди пло ми ра ни ме на џер, име -
но ван за ди рек то ра ЈКП-а БНС. Ма -
ри ја Је вић је по ста вље на за ди рек -
тор ку До ма омла ди не, а ту уста но ву
је у прет ход ном пе ри о ду во ди ла као
вр ши лац ду жно сти.

Вла дан Ке ље вић (ЛСВ) за пи тао
се за скуп штин ском го вор ни цом
„ка ко то да су баш ско ро сви до са да -
шњи в. д. ди рек то ри би ли и нај бо љи

ОД БОР НИ ЦИ ЗА СЕ ДА ЛИ У СА ЛИ ЗА ВЕН ЧА ЊА

НО ВИ ДИ РЕК ТО РИ 
И РЕБAЛАНС БУ ЏЕ ТА

ХРОНИКА

но ва је в. д. ди рек тор ка До ма здра -
вља, на кон што је у ју лу др Сло бо дан
Ову ка под нео остав ку на то ме сто, јер
је по стао пр ви чо век пан че вач ке Оп -
ште бол ни це. За ди рек то ра До ма
кул ту ре у Ка ча ре ву име но ван је спе -
ци јал ни пе да гог Зо ран Мар ко вић.

Од бор ни ца СПС-а На да Кир бус је
кри ти ко ва ла тач ке ко је су се ти ца ле
ускла ђи ва ња град ских од лу ка о пра -
ви ма и оба ве за ма осни ва ча пре ма
јав ним пред у зе ћи ма са За ко ном о
јав ним пред у зе ћи ма јер, ка ко је ви ше
пу та по но ви ла, оне ипак ни су у скла -
ду са за ко ном.

Ли га ши су тра жи ли да им не ко по -
ја сни да ли су пред ло же не од лу ке у
скла ду са за ко ном, али по што се ни -
ко од пред ла га ча ни је ја вио за реч,

Кон курс Градa Панчевa за до ста -
вља ње пред ло га за кан ди да те за
ово го ди шњу Но вем бар ску на гра ду
отво рен је до 14. ок то бра. Пред лог у
пи са ној фор ми ко ји са др жи по дат -
ке о кан ди да ту и де таљ но обра зло -
же ње о до стиг ну ћу или ре зул та ти ма
ра да за ко је се пред ла же, као и лич -
не по дат ке пред ла га ча (име, пре зи -
ме, адре су) тре ба до ста ви ти пи сар -
ни ци у Град ском услу жном цен тру. 

Кри те ри ју ми су оста ли исти као и
ра ни јих го ди на, те се ова по ве ља до -
де љу је по је дин ци ма, ор га ни за ци ја -
ма или пред у зе ћи ма ко ји има ју
пре би ва ли ште од но сно се ди ште у
Пан че ву за вред на до стиг ну ћа зна -
чај на за град у обла сти ма: умет но сти,

на у ке, ар хи тек ту ре и ур ба ни зма,
но ви нар ства, обра зо ва ња, спо р та,
при вре де, со ци јал ног и ху ма ни тар -
ног ра да. Оп шир ни је о кри те ри ју -
ми ма за до де лу Но вем бар ске на гра -
де на ве де но је на сај ту Град ске
упра ве.

Пра во пред ла га ња кан ди да та за
на гра ду има ју сва прав на и фи зич ка
ли ца. О пред ло зи ма зa ово го ди шње
ла у ре а те од лу чи ва ће жи ри, нај ка -
сни је до 25. ок то бра.

Ово град ско при зна ње тра ди ци о -
нал но се до де љу је по во дом 8. но вем -
бра – Да на гра да Пан че ва, на све ча ној
сед ни ци Скуп шти не гра да. На гра да
об у хва та по ве љу и нов ча ни део. 

М. Д.

ко ри шће ња зе мљи шта на ко јем се ти
објек ти на ла зе, а по за ко ну ни је мо -
гу ће про ду жи ти тај рок и за то је нео -
п ход но до не ти ову од лу ку.

– То се од но си са мо на ре дов не
пла ти ше. Ли ци та ци је се одр жа ва ју,
али не за оне ко ји су за куп ци и ко ји
ре дов но пла ћа ју. Пи та ње је да ли би
те ки о ске Ди рек ци ја уоп ште по но во
из да ла. Да ни сте ви за ин те ре со ва ни
за од ре ђе ни ки оск? – упи та ла је Ма ја
Вит ман од бор ни ка СПС-а.

Шан дор Ђер фи (ДЈБ) за кљу чио је
(и окон чао рас пра ву) да ће овом од лу -
ком би ти сти му ли са не ре дов не пла ти -
ше, али не и њи хо ва кон ку рен ци ја.

Из ме на од лу ке о су фи нан си ра њу
ван те ле сне оплод ње и овог пу та је
оче ки ва но јед но гла сно усво је на.

Од бор ни ци су с днев ног ре да ски -
ну ли тач ку у ве зи с до но ше њем пла -
на де таљ не ре гу ла ци је (блок 115) у
Омо љи ци – по слов на зо на са БиС ре -
ци кла жним цен тром, о че му ни је би -
ло рас пра ве због, ка ко је дан ра ни је
на сед ни ци Град ског ве ћа обра зло же -
но, „гре шке у на сло ву”.

На кон што је од бор ник Бог дан Са -
вић иза бран за в. д. ди рек то ра ЈКП-а
„Хи ги је на”, под нео је остав ку на ме -
сто од бор ни ка и вра тио ман дат СНС-у,
а уме сто ње га у од бор нич ку клу пу је
сео Сло бо дан Цвет ко вић из Гло го ња.

М. Ди ми трић

КОН КУРС ЗА НО ВЕМ БАР СКУ НА ГРА ДУ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Пред ло жи те кан ди да те

Ко ми си ја за спро во ђе ње кон кур са
за из бор ди рек то ра јав них ко му нал -
них пред у зе ћа до не ла jе од лу ку да
све при ја ве на кон курс за из бор ди -
рек то ра ЈКП-а „Омо љи ца” у Омо -
љи ци од ба ци као не пот пу не.

На кон курс за из бор ди рек то ра,
ко ји је об ја вљен 7. ју ла и био отво -
рен до 6. ав гу ста, по ред ак ту ел ног в.
д. ди рек то ра Ђу ре То па ло ви ћа, ја -
ви ли су се и Ма ри ја на Гли го рић
Илић из Омо љи це и Дра жен Га јић
из Омо љи це. Ко ми си ја је све три
при ја ве од ба ци ла и ни је дан кан ди -
дат ни је по зван на усме ни део раз -
го во ра, па не ма ре зул та та кон кур са
за из бор пр вог чо ве ка у том ко му -
нал ном пред у зе ћу у Омо љи ци.

– На кон курс се ја ви ло тро је ли ца
и све три њи хо ве при ја ве су од ба че -
не. Ни ко ни је при ло жио сву по треб -
ну до ку мен та ци ју. Дра жен Га јић

ни је до ста вио уве ре ње о за вр ше ној
школ ској спре ми, Ма ри ја на Гли го -
рић Илић ни је има ла по твр ду из
Цен тра за со ци јал ни рад, а Ђу ра То -
па ло вић ни је до ста вио по твр ду да
ни је члан ни јед не по ли тич ке стран -
ке – обра зло жи ла је пред сед ни ца
Ко ми си је за спро во ђе ње кон кур са
за из бор ди рек то ра јав них ко му нал -
них пред у зе ћа Зден ка Јо кић.

Кон курс за из бор ди рек то ра ЈКП-
а у Омо љи ци би ће по но вљен. Истог
да на ка да је рас пи сан из бор за ди -
рек то ра тог пред у зе ћа, би ло је рас -
пи са но још шест кон кур са за ди рек -
то ра, а о пред ло зи ма ре ше ња ре зул -
та та тих кон кур са из ја сни ли су се и
од бор ни ци Скуп шти не гра да на
сед ни ци одр жа ној 12. ок то бра. (Оп -
шир ни је о за се да њу пар ла мен та и
из бо ру ди рек то ра об ја вљу је мо у по -
себ ном тек сту.) M. Д.

КО МИ СИ ЈА ОД БА ЦИ ЛА ПРИ ЈА ВЕ

По но во кон курс за 
ЈКП „Омо љи ца”

ОШТРА ПИ ТА ЊА ЗА КРАЈ

То ком рас пра ве од бор ни ци вла да ју ће ве ћи не се ни су ја вља ли за реч, а

да су при сут ни, чу ло се на кон зва нич ног де ла сед ни це, ка да се по ли ти -

ка за о штри ла кроз пи та ња од бор ни ка. Од бор ни цу СНС-а Ма ри ју Ћој ба -

шић је ин те ре со ва ло ко је стран ке има ју ду го ва ња за за куп про сто ри ја,

да ли су и чла но ви ђач ког пар ла мен та гла са ли за из бор ди рек то ра (не

на во де ћи ког), као и да ли има од бор ни ка ко ји су у су ко бу ин те ре са.

Де мо кра та Ни ко ла Ћур чин је тра жио да му се до ста ве ком плет ни из -

ве шта ји и за пи сни ци са са ста на ка у ве зи са слу ча јем „Апо те ка” (ко ја је у

бло ка ди због ду га за ко ји се сум њи чи прет ход на ди рек тор ка), као и ин -

фор ма ци ја у ве зи с ква ли те том во де у вр ти ћи ма и шко ла ма, јер су због

при су ства бак те ри ја ле тос по је ди не уста но ве би ле за тво ре не.

на кон кур си ма” и за тра жио од њих
да пред ста ве сво је пла но ве. Пред се -
да ва ју ћи Скуп шти не Ти гран Киш
ре као је да не по сто ји ме ха ни зам да
се не ко од тих љу ди, уко ли ко они то
не же ле, обра ти од бор ни ци ма и јав -
но сти.

И за кључ ци ка дров ске ко ми си је,
до не ти дан ра ни је, на шли су се пред
од бор ни ци ма, па је та ко до шло и до
сме на ди рек то ра у по је ди ним се ли -
ма. У Омо љи ци, на кон што је од лу че -
но да кон курс за из бор ди рек то ра
ЈКП-а бу де по но вљен, ипак је сме њен
Ђу ра То па ло вић, а уме сто ње га за 

скуп штин ска ве ћи на их је усво ји ла
та ко ка ко су и пред ло же не.

ЈП Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе -
ње Пан че ва има ла је ви ше од лу ка: да
се ду жни ци ма ко ји ре дов но из ми ру -
ју ко му нал не ра чу не омо гу ћи пла ћа -
ње ду го ва ња за за куп ни ну на шест
ра та, за тим да се ста рим ду жни ци ма
опро сти око 90 ми ли о на не на пла ти -
вих по тра жи ва ња од Ди рек ци је, „Во -
до во да” и „Хи ги је не”, као и бли зу пет
ми ли о на по тра жи ва ња по осно ву за -
ку па за из да ва ње ста но ва за ра се ље -
не и за ку па зе мљи шта на од ре ђе но
вре ме за по ста вља ње га ра жа. Рас -
пра ву је иза зва ла Од лу ка о по ста вља -
њу ма њих мон та жних, по крет них и
дру гих обје ка та при вре ме ног ка рак -
те ра на по вр ши на ма јав не на ме не.
Про тив из ме не ове од лу ке био је Зо -
ран Аша нин (СПС), ко ји је ре као да
ће њо ме убу ду ће би ти оне мо гу ће но
јав но над ме та ње, као и да ће на ма ла
вра та, а као ло ша прак са, ући ди -
рект на по год ба.

– Не ка ми не ко об ја сни за што се
до но си ова од лу ка. Ми њо ме за о би -
ла зи мо по сто је ћу од лу ку о ли ци та ци -
ја ма за ло ка ле и ки о ске и ово ће по -
ста ти ло ша прак са. Ако не ком за куп -
цу ки о ска из ла зи те у су срет, ре ци те.
За што не рас пи ше те ли ци та ци ју, па
не ка по сто ји пра во пре чег за ку па? –
упи тао је он.

Ди рек тор ка Ди рек ци је Ма ја Вит -
ман од го во ри ла је да се из ме ном те
од лу ке из ла зи у су срет са мо за куп ци -
ма ко ји ре дов но из ми ру ју сва по тра -
жи ва ња Ди рек ци ји, као и да то не зна -
чи да ли ци та ци ја ви ше не ће би ти. Ко -
ри сни ци ма ки о ска је ис те кло пра во

вр ши о ца ду жно сти је име но ва на
Мир ја на Гли го рић Илић, ин же њер
ме наџ мен та. У Ба нат ском Бре стов цу
је на че ло ЈКП-а „Ком брест” до шла
про фе сор ка ру ског Та тја на Цве та но -
вић, уме сто ду го го ди шњег ди рек то ра
Ла за ра Јан ко ви ћа.

Спе ци ја ли ста ме ди цин ске би о хе -
ми је Да ни је ла Ри стов ски Кор ниц 



Но ва ам ба са дор ка Ру му ни је у
Ср би ји Јо а на Кри сти на По па
по се ти ла је 7. ок то бра Лу ку
Ду нав а. д. Пан че во. До ма ћин
са стан ка за тво ре ног за но ви -
на ре би ла је Са ња Ђу ри шић,
ди рек тор ка Лу ке Ду нав. Пан -
че вач ка лу ка већ де сет го ди на
по слов но са ра ђу је с Лу ком
Кон стан ца, нај ве ћом ру мун -
ском лу ком на Цр ном мо ру.

Ам ба са дор ка Јо а на Кри сти -
на По па оце ни ла је да увек по -
сто ји мо гућ ност за да љи еко -
ном ски на пре дак.

– Лу ка Кон стан ца и Лу ка
Ду нав су до бар при мер при -
вред но-по слов не са рад ње ко ја
ра сте, на пре ду је и раз ви ја се
већ де сет го ди на. Ве ру јем да
кроз по ве за ност две ју лу ка мо -
же до ћи и до дру гих са рад њи
кроз ИПА про јек те. Лу ка Кон -

стан ца је глав на мор ска лу ка
за ро бу из Ср би је, што по твр -
ђу је и Ме мо ран дум о са рад њи
с лу ком у Пан че ву. По сто ји
ве ли ки по тен ци јал да се са -
рад ња на ста ви тран спор том

Ду на вом и роб но-тран спорт ним
ко ри до ром се дам. Да нас смо
раз го ва ра ли и о мо гућ но сти ма
да и дру ге ру мун ске ком па ни -
је до ђу на срп ско тр жи ште,
али и да срп ске ком па ни је бу -

ду у Лу ци Кон стан ца – из ја ви -
ла је ам ба са дор ка на кон са -
стан ка и до да ла да ак це нат
тре ба ста ви ти и на са рад њу
свих су бје ка та два ју гра до ва.

Ди рек тор ка Лу ке Ду нав Са -
ња Ђу ри шић на кон са стан ка
ни је да ва ла из ја ве ме ди ји ма,
али се са гла си ла са сви ме што
је го шћа из ја ви ла.

Лу ка Кон стан ца ове го ди не
сла ви 120 го ди на по сто ја ња и
обе ле жа ва де сет го ди на ра да у
Ср би ји. Ру му ни ја је че твр ти
парт нер Ср би је и нај ва жни ји
тр го вин ски парт нер у ре ги о ну,
а роб на раз ме на Ср би је и Ру -
му ни је из но си бли зу ми ли јар -
ду евра на го ди шњем ни воу.

Нај ве ћи ак ци о нар лу ке у
Пан че ву је пан че вач ка фир ма
„DM Grain Corn”.

М. Д.

Ком па ни ја НИС ор га ни зо ва ла
је дво днев ну „Nisotec” ди стри -
бу тер ску кон фе рен ци ју у Врд -
ни ку. Струч ни скуп је оку пио
број не ре ги о нал не ди стри бу те -
ре и парт не ре, ко ји ма су пред -
ста вље ни тр жи шни трен до ви,
пер спек ти ве тр жи шта ма зи ва,
као и при ме на но вог мар ке -
тин шког кон цеп та у обла сти
ма зи ва у Ср би ји и ре ги о ну.
Раз мо тре на су пи та ња по сло -
ва ња НИС-а у обла сти про из -
вод ње ма зи ва и ука за но је на
глав не иза зо ве с ко ји ма се су -
сре ће тр жи ште уља и ма зи ва, а
пред ста вље ни су и мо де ли
ино ва тив ног мар ке тин га у
овом сег мен ту по сло ва ња.

Све ча ни скуп је отво рио
ди рек тор Ди рек ци је уља и
ма зи ва НИС-а Дми триј Ву -
ко лов. Он је том при ли ком
на гла сио да је ова про из вод -
на де лат ност ва жна алат ка за
по ве ћа ње по зна то сти брен да
и ло јал но сти по тро ша ча, те
да НИС кон стант но раз ви ја и
при ме њу је ино ва ци је у би -
зни су, што је до при не ло да
по ста не је дан од ли де ра у ре -
ги о ну.

НИС већ пе ту го ди ну за ре дом
ор га ни зу је ова кву ма ни фе -
ста ци ју с ци љем уна пре ђе ња,
раз во ја и раз ме не струч них
ис ку ста ва.

З. Ст.

Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пла те за јул и ав густ
ка сне

Око 240 рад ни ка „Утве – ави о -
ин ду стри је” д. о. о. Пан че во
сту пи ло је у ге не рал ни штрајк
11. ок то бра због не ис пла ће них
за ра да за јул и ав густ и нео ве -
ре них здрав стве них књи жи ца.

У раз го во ру с ру ко вод ством
фа бри ке пред став ни ци син ди -
ка та су кон ста то ва ли да не по -
сто је ре ал не шан се да у до глед -
но вре ме за ра де бу ду ис пла ће -
не и због то га је до не та од лу ка
о сту па њу у штрајк. Рад ни ци
ка жу да су све сни ста ња у ко јем
се пред у зе ће на ла зи, од но сно
да, као и ра ни јих ме се ци, нов -
ца не ма и под се ћа ју да је и пла -
та за јун сти гла тек на кон њи -
хо вог штрај ка.

– Ни је на пра вљен ни је дан
ко рак иа ко смо ви ше пу та чу -
ли обе ћа ња да ће нам се по мо -
ћи. Ин ве сти ци ја не ма. У ави о -
ин ду стри ју мо ра мно го ви ше
да се ула же, од но сно нео п ход -
ни су ду го роч ни уго во ри – ре као
је Сло бо дан Ко стић, пред сед -
ник Са мо стал ног син ди ка та у
тој фа бри ци.

Ре ше ње би био стра те шки
парт нер и на то ме Вла да Ср -
би је већ не ко вре ме ра ди, а и
пан че вач ку фа бри ку је увр сти -
ла у ред за др жа ву стра те шки

АК ТИВ НОСТ НИС-а

Про из вод ња ма зи ва

Ра ди ква ли тет ни јег ра да и пру -
жа ња бо љих услу га, Tуристичка
ор га ни за ци ја Пан че ва пре се ли -
ла је 10. ок то бра су ве нир ни цу
у про сто ри је у Ули ци вој во де
Пе тра Бо јо ви ћа 2 (код „Сне -
жа не”). За ин те ре со ва ни ту ри -
сти, као и гра ђа ни Пан че ва,
на том ме сту ће мо ћи да до би -
ју све ин фор ма ци је о ту ри -
стич кој по ну ди гра да и про -
мо тив не ма те ри ја ле, као и да
ку пе су ве ни ре.

Ор га ни за ци ја је отво ре на
за јав ност сва ког рад ног да на
од 8 до 20, а су бо том од 9 до
14 са ти. Овом при ли ком ТОП
оба ве шта ва пан че вач ка удру -
же ња и при вред не су бјек те да
у оквиру про сто ри ја по сто ји
ме ди ја цен тар с кон фе рен -
циј ском са лом, као и из ло -
жбе ни про стор ко ји је мо гу -
ће ко ри сти ти у про мо тив не
свр хе.

З. Ст.

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВА

Су ве нир ни ца 
код „Сне жа не”

РАД НИ ЦИ „УТВЕ” ПО НО ВО У ШТРАЈ КУ

НИ ШТА БЕЗ СТРА ТЕ ШКОГ ПАРТ НЕ РА

ЕКОНОМИЈА

АМ БА СА ДОР КА РУ МУ НИ ЈЕ ПО СЕ ТИ ЛА ЛУ КУ ДУ НАВ

До бра са рад ња лу ка у Пан че ву и Кон стан ци

ЕКО-ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ

Ре ци кла жа от па да

ва жних пред у зе ћа (за од бра ну
зе мље). Ко стић ни је крио раз о -
ча ра ње што од по след њег на ја -
вљи ва ног стра те шког парт нер -
ства с „Ју го им пор том СДПР”
ипак ни је би ло ни шта, уз на по -
ме ну да фа бри ка, ина че, има
ма ла ду го ва ња. Мо жда због те
чи ње ни це пр вог да на штрај ка
су „Утву” по се ти ли пред став -
ни ци „Му ба да ле”, пред у зе ћа из
Абу Да би ја ко је је и пре две 

го ди не би ло за ин те ре со ва но за
пан че вач ку фа бри ку, од но сно
за про из вод њу де ло ва за ави о -
не у њој.

– Рад ни ци би во ле ли да се
што пре ре ши ста тус на ше фа -
бри ке, јер ин же ње ри због ло ших
усло ва, али и због то га што не ма
но вих уго во ра, од ла зе и ја сно је
да без стра те шког парт не ра овај
штрајк, на жа лост, ни је и наш
по след њи – ре као је Ко стић.

Фа бри ка увр штена у ред за др жа ву ва жних пред у зе ћа

Вла да Ср би је је у ав гу сту кон -
вер зи јом по тра жи ва ња пре ма
„Утви” от пи са ла пре ко 115 ми -
ли о на ди на ра, али то овој фа -
бри ци ни је по мо гло.

Син ди кал ци на кра ју на во де
и да ће уко ли ко не до би ју за о -
ста ле за ра де, про тест про ши -
ри ти и на Бе о град, па ће сле -
де ће не де ље штрајк одр жа ти
ис пред Вла де Ср би је.

М. Димитрић

Удру же ње гра ђа на „Еко пан”,
уз по др шку ло кал не са мо у -
пра ве и Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не и у
са рад њи с ком па ни јом „Бо -
жић и си но ви”, одр жа ће пре -
да ва ње под на зи вом „Ре ци -
кла жа флу о ре сцент них це ви,

си ја ли ца, елек трон ског и
елек трич ног от па да” у сре ду,
19. ок то бра, од 12 са ти, у про -
сто ри ја ма Ре ги о нал не при -
вред не ко мо ре Пан че во.

Пре да ва ње се ре а ли зу је у
окви ру про јек та „Скло ни мо
от пад са ули це”. З. Ст.

Цен тар за про фе си о нал ну ре -
ха би ли та ци ју и за по шља ва ње
осо ба са ин ва ли ди те том ITEC-
CION, у окви ру при ват не фир -
ме „Њу си ти” у Вој ло ви ци, по -
се ти ли су 11. ок то бра за ме ник
по кра јин ског се кре та ра за при -
вре ду и ту ри зам мр Па вле По -
чуч и гра до на чел ник Пан че ва
Са ша Па влов.

Овај цен тар, ко ји је осно -
ван пре ме сец да на, пру жа
услу ге про фе си о нал ног раз -
во ја по је ди на ца и ор га ни за -
ци ја, али и мо гућ ност ор га ни -
зо ва ња обу ка, еду ка ци ја и се -
ми на ра. Ди рек тор пред у зе ћа
Ми лан Црн ко вић ре као је да
му је циљ да за по сли осо бе са
ин ва ли ди те том и со ци јал но
угро же на ли ца.

– Тре нут но има мо за по сле -
но шест осо ба са ин ва ли ди те -
том, а оне ра де, из ме ђу оста -
лог, и ад ми ни стра тив не по -
сло ве. Пред у зе ће је у про це су
цер ти фи ка ци је за сти ца ње
ста ту са јав но при зна тог ор га -
ни за то ра ак тив но сти обра зо -
ва ња од ра слих, на кон че га је
у пла ну уво ђе ње струч них
обу ка из ра зних обла сти – ре -
као је ди рек тор и до дао да

пла ни ра ју да за по сле до ше -
зде се то ро љу ди.

За ме ник по кра јин ског се -
кре та ра за при вре ду и ту ри зам
мр Па вле По чуч до шао је да се
на ли цу ме ста уве ри у рад овог
при ват ног пред у зе ћа, јер је
По кра јин ски се кре та ри јат за
при вре ду по себ ну па жњу
усме рио упра во на про гра ме
за по шља ва ња осо ба са ин ва -
ли ди те том и осо ба ко је спа да -
ју у ра њи ву ка те го ри ју.

– Ово је у пра вом сми слу из -
ван ре дан при мер ка ко се по -
сло дав ци из при ват ног сек то ра

дру штве но од го вор но по на ша -
ју и до при но се и по ма жу за -
јед ни ци – ре као је По чуч и до -
дао да је у за вр шној фа зи кре -
и ра ње по себ не про грам ске ли -
ни је за фи нан си ра ње пред у зе -
ћа и не вла ди ног сек то ра ко ји
за по шља ва ју осо бе са ин ва ли -
ди те том.

– Пр ви пут у 2017. го ди ни
По кра ји на Вој во ди на ће но вац
на ме ни ти пред у зе ћи ма за на -
бав ку ма ши на, опре ме и ре -
про ма те ри ја ла, ка ко би смо по -
мо гли пред у зет ни ци ма, а ра -
ди ће мо и на осни ва њу цен тра

за со ци јал но пред у зет ни штво
Вој во ди не – ре као је за ме ник
по кра јин ског се кре та ра.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов на гла сио је да је
реч о јед ној од дру штве но нај -
од го вор ни јих ком па ни ја ко је
по слу ју на те ри то ри ји гра да
Пан че ва, јер се пре све га ба ви
со ци јал ним пред у зет ни -
штвом, од но сно обу ком и по -
тен ци јал ним за по шља ва њем
дру штве но осе тљи вих Пан че -
ва ца.

– Ова кво дру штве но ан га -
жо ва ње при ват ни ка на ла же и
по др шку свих струк ту ра вла -
сти и ло кал не са мо у пра ве.
Пан че во му је већ по мо гло
кроз бр зо из да ва ње по треб -
них до зво ла нео п ход них да се
ова кав обје кат отво ри, а ми
ће мо по сред ством ра зних
про гра ма и олак ши ца на ста -
ви ти да по ма же мо ова кве и
слич не про гра ме ка ко би смо
сви за јед но по ве ћа ли мо гућ -
но сти за за по шља ва ње осо ба
са ин ва ли ди те том – ре као је
гра до на чел ник.

Фир ма „Њу си ти” по сто ји
око де сет го ди на.

М. Д.

ПО СЕ ТА ПРЕД У ЗЕ ЋУ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

По др шка со ци јал ном пред у зет ни штву
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Големиот јубилеј – седум
децении од доселувањето
на Македонците во
Војводина ќе биде
одбележан во Панчево

Веќе е најавена средба 
на претседателите на
Република Србија,
Томислав Николиќ 
и на  Република
Македонија Ѓорѓе Иванов

Македонците во Република Србија,
посебно во Војводина, интензивно
се подгoтвуваат за одбележување
на 70 годишнината од организира-
ното доселување во Војводина. Се-
кој собир, бројни културно - умет-
нички програми, прославата на
Илинден,  одбележувањето на 25
годишнината од независноста на
Република Македонија, и дваесет-
годишнината од воспоставувањето
на дипломатски односи меѓу Ре-
публика Македонија и Република
Србија и други бројни активности,
протекнуваат во знак на овој голем
јубилеј. 

Како што е познатo бројни Маке-
донци се доселени во ветената земја од
сите краишта на Македонија. Првиот
воз без „возен ред“ кон рамна и плод-
на Војводина тргнал во почетокот на
далечната 1946 година, но миграцио-
ните бранови траеле неколку години.  

Прославата на значајната годиш-
нина годинава започна на 9 април
во Панчево. И централната, за-
вршна послава, ќе биде одржана во
нашиот град, на 30 октомври, во
Центарот за култура. 
Веќе е најавена средба и гостување
во Панчево на Томислав Николиќ,
претседателот на Република Србија
и Ѓорѓи Иванов, претседателот на
Република Македонија.

Овој настан ќе биде величествен
ден за Македонците во Војводина,
односно во Јужен Банат, каде што е

успеаа да ги сочуват културата, тра-
дицијата, јазикот и обичаите.

   Здивот на Македонија
Кога неможе да се биде во Маке-

донија, дел од неа се пренесува и
преку получасовната емисија „Ма-
кедонско сонце„ што безмалку де-
сет години се емитува на ТВ Војво-
дина, со емисијата „Банатско сонце“
на ТВ Панчево и со мултијазичниот
додаток на македонски јазик,  во
„Панчевац“, во кој по трет пат изле-
гуваат по осум страници, од кои че-
тири на македонски и четири на
српски јазик.

Кај Македонците, како и кај сите
други граѓани на Србија не исчез-
наа и амбициите да се успее на секој
план. Примери за тоа, за ценети и
признати Македонци за успешни
луѓе во Војводина, од сите можни
професии има безброј. Но музика-
та, песната и играта им е во крвта.
Панчевци можат да се пофалат со
успешни и признати музичари, но и
со балерини.

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ ОД ОРГАНИЗИРАНОТО ДОСЕЛУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВОЈВОДИНА

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ВО ПАНЧЕВО

населен поголем број од нив. Тие
одамна се сплотија со мнозинскиот
српски народ и со припадниците на
малцинските заедници и етнички
групи, со кои живеат. Резултат на
тоа се и бројните мешовите бракови.
Само во Панчевачката општина,
која брои околу 125 илјади жители,
живеат припадници на повеќе од  26
малцински заедници и етнички гру-
пи. Македонците се на второ место
по бројноста – зад мнозинскиот
српски народ. Панчево е единствена
општина во Србија во која има
најмногу луѓе од македонско потек-
ло. Претежно се населени во Јабука,
Качарево, 

Глогоњ и во самиот град.
Симбол за организираната коло-

низација
Од нивното доселување до дене-

шен ден селото Јабука е симбол за
организираната колонизација. Мно-
гумина Јабука ја споредуваат со Ко-
вачица и велат: она што е Ковачица
за Словаците, тоа е Јабука за Маке-

донците. Селото го посетувале и  го
посетуваат високи раководители од
Македонија и Србија, репрезента-
тивни културно – уметнички друшт-
ва, писатели, сликари, новинари... 

Многумина Јабучани зборуваат
македонски јазик. Тоа е резултат на
бројноста на населението од маке-
донско потекло. За време на актуел-
ната колонизација и нешто подоцна,
околу 90 проценти од населението
беа Македонци. Поради мешовити
бракови и промената на структурата
на населението податоците за
бројноста на Македонците се про-
менливи. Пред десеттина години од
околу 7.000 Јабучани, се претпоста-
вуваше дека 2500 од нив се Македон-
ци. Но, дали и после седумдесет го-
дини треба да се оптеретуваме со
вакви податоци.

Јабучани, како и доселените Ма-
кедонци во Пландиште, Вршац, Ве-
лика  Греда, Гудурица и други војво-
дински населби не потклекнаа кога
дедовото огниште го заменија со
војводинското. И по толку години
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ВО НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО БЕЛГРАД

ОДБЕЛЕЖЕН ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНИЈА

Спогодба потпишаа
Србија, Унгарија,
Романија,
Македонија и
Хрватска 

Македонската
комисија нема
одржано ниту еден
состанок

Центарот за регионализам
од Нови Сад со подршка на
Фондацијата за отворено
општество од септември 2015
година до септември година-
ва, го реализира проектот
„Анализа на спроведувањето
на билатералните спогодби за
заштитата на правата на на-
ционалните малцинства по-
меѓу Србија, Хрватска, Унга-
рија, Романија и Македонија“.
За системот на заштитата на
малцинските заедници и за
резултатите до кои дошле
реализаторите на проектот
разговарано е на коферен-
цијата за новинари, одржана
на  23 септември во Белград.

Во работата на конфрен-
цијата учествуваа реализато-
рите на проектот, но и пре-
тставници на Канцеларијата
за човекови и малцински
права и Министерството на
државна управа и локална са-
моуправа.

Еден од начините за
укажување на проблемите

Во исцрпната анализа во ав-
торските текстови  Дарко Баш-
товановиќ, Александра Попов,
Јелена Перковиќ и Татјана Ту-
циќ укажуваат на суштината
на взаемната државна заштита
на националните малцинства,
содржината на разговорите
одржани во рамките на влади-
ните мешовити комисии, мер-
ките кои се договарани во
врска со решавањето на вооче-
ните проблеми. Нагласиа дека
е најбитно  договореното да
биде остварено.

Александар Попов, дирек-
торот на центарот за регио-
нализација рече:

_ Овие спогодби се добар
начин за укажување на про-
блемите. Би било добро ме-
шовитите комисии да се сос-
танат барем еднаш годишно.
Овој вид на соработка е до-
бар и поради реципроцитет
во остарувањето на правата
на малцинските заедници во
споменатите држави. Инаку,
предност се дава на малцин-
ските права во областа на об-
разованието, културата,

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУДРЖАВНТЕ ДОГОВОРИ

СО ДОБРА СОРАБОТКА ДО РЕЦИПРОЦИТЕТ
Петмина млади со македон-
ско потекло кои живеат во
Република Србија, во ака-
демската 2016/17 година се
запишаа на некој од држав-
ните факултети во Македо-
нија и добиа стипендии од
Владата на Република Маке-
донија.

Министерството за образ-
ование и наука (МОН) пре-
взема обврска за регулирање
на статусот на студентите во
студенските домови. Тие ста-
наа академци според воспос-
тавената практика за сти-
пендирање студенти од ма-
кедонско потекло кои живе-
ат на Балканскиот полуост-
ров. На Универзитетот во
Штип, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Би-
тола, Државниот универзи-
тет во Тетово и на Универзи-
тетот „Св.Кирил и Методиј“
во Скопје, под овие услови
млади луѓе од Србија студи-
раат од 2004 година.

- За упис на државните
факултети во Македонија
годинава се пријавиа пет

кедонија. Некои стипендисти
се уште се студенти.

- Според моите сознанија
и евидецијата со која распо-
лагам досега факултетска
диплома, со стипендии од
Владата на Република Маке-
донија, добија повеќе од 70
интелектуалци од македон-
ско потекло,  жители на Ре-
публика Србија. Само од
Вршац, Пландиште и окол-
ните места имавме седумна-
есет стипендисти. Некоји од
нив успеаа да се пронајдат во
својата струка, но сосема мал
број. Меѓу првите машински
факултет заврши Ивица Рис-
товски од Гудурица. Тој е
вработен во „Хемофарм“
Вршац. Во истата фармаце-
утска компанија работи и
Бранкица Величковски со за-
вршен Хемиски Факултет во
Скопје -  истакнува Срби-
новски.

Корените мамат
Нашиот соговорник  распо-

лага и со податоци која од де-
војките нашла животен со-
патник во Македонија, кој

кандидати и сите се приме-
ни. Од 2012 година до сега
Владини стипендии добиле
31 студент. За поранешните
години немаме податоци.
До повратни информации
тешко се доаѓа. Според не-
кои сознанија поголемо ин-
тересирање постои за еко-
номски, филозофси, меди-
цински, технички факултет
и за ФОН, рече Зорица
Митровиќ, секретар на На-
ционалниот совет на маке-
донската малцинска заед-
ница во Србија.

Малкумина се пронашле
во својата струка
Тешко може да се дојде и до
информации колку од нив
завршиле факултет, да ли
успеале да ја нострификува-
ат дипломата и какви мож-

заминал во далечна Амери-
ка,  Германија или некоја
друга земја. Јовановски Ра-
доје од Гудурица живее во
Германија, Жељко Стојковс-
ки  од Дужине е во Америка,
Јована Ступариќ се омажила
во Македонија, што значи
корените мамат.
Малкумина го напуштиле
факултетот, но и многумина
што го завршиле се без рабо-
та. Ретко некој од нив е вклу-
чен во активностите на Ма-
кедонската заедница во
Србија.

Ќе наведеме уште неколку
имиња на оние кои студирале
или се уште студират во Ма-
кедонија. Меѓу нив се и
Вршчаните  Софија Димит-
ровска, Никола Дудовски, ка-
ко и Влатко Петровски  од Гу-
дурица, (Факултет за тури-

ности имаат за вработува-
ње. Во некои општини, се-
пак, водат грижа и за оваа
проблематика.
Стеван Србиновски, член на
Националниот советот на
македонската малцинска за-
едница, претседател на
САМС и некогашен претсе-
дател на Одборот за оброзо-
вание во Националниот со-
вет (во вториот состав), ве-
ли дека во Вршац, Пландиш-
те и околните места постои
комплетна документација за
тоа на кои факултети млади
од Србија студирале во  Ма-

зам во Охрид), Данијел Не-
делковски  е професор по ис-
торија, потоа Александар
Павловски , Иван Велковски,
Дарко Павловски ... 

Поради финансиски при-
чини некои од нив не успеале
да ги нострификуваат дип-
ломите.  

Со ваков вид на стипенди-
рање, односно студирање се
опфатени потенцијални сту-
денти од цела Србија, но овој
пат успејавме да дојдеме до
податоци за стипедитите од
спомнатите општини –
Вршац и Пландиште.

НА ДРЖАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА

ВЛАДИНИ  СТИПЕНДИСТИ 
И ОД СРБИЈА

Две децении од
воспоставување
дипломатскa
соработка со Србија

Искрените
добрососедски
односи треба секогаш
да се унапредуваaт

Амбасадата на Република Ма-
кедонија во Белград на 8 сеп-
тември во Народниот театар
одбележа два големи јубилеја
– 25 години од Денот на неза-
висноста на Република Маке-
донија и 20 години од воспос-
тавувањето на дипломатски-
те односи со Република
Србија. Свеченоста започна
со интонирањето на химните
на двете соседни и пријател-
ски држави.

Поздравувајки ги бројните
гости, амбасадорката Вера

службената употреба на јази-
кот и писмото и информира-
њето. Се разбира, во рамките
на законските можности.

Се зборуваше за спроведу-
вањето на билатералната
Спогодба за заштитата на
правата на националните
малцинства  и одредбата на
членот 14 од  споменатиот до-
кумент, според кој меѓувлади-
ната мешовита комисија тре-
ба да се состане најмалку ед-
наш годишно. Но и по едина-
есет години од потпишување-
то на спогодбата, комисијата
од Македонија до сега нема
одржано ниту еден состанок.

Член на српската делега-
ција во меѓувладината коми-
сија е и Борче Величковски,
претседател на Националниот
совет на македонското нацио-
нално малцинство во Србија.
Според неговото мислење
(како што е наведено во акту-
елната анализа за спроведува-
ње на билатералните спогод-
би), одржан е еден подготви-
телен состанок, меѓутоа сло-
жените механизми за подго-
товка на седница на мешови-
тата комисија го успориле до-
говарањето на првиот рабо-
тен состанок. Еден од заклу-
чоците од тој состанок е дека
е неминовно поедноставува-
ње во работата на меѓувлади-
ните комисии. 

И Унгарците, како и други-
те потписници на спогодбите,
наидуваат на пречки и потеш-

котии во работата, но како -
така, до сега одржале четири
седници на кои ги оцениле
позитивните примери на со-
работка и изнеле конкретни
предлози за начинот на кој
треба да се реализираат за-
клучоците и заеднички да
дојдат до реципроцитет во
остварувањата на правата на
малцинските заедници.

Простор за работа има во
сите четири области

Александра Попов има оп-
фатено бројни активности
реализирани во рамките на
македонската заедница во
Србија. Дадени се и препораки
за активирање на работата на
оваа комисија.

Што се однесува до инфор-
мирањето таа наведува дека
Националниот совет го осно-
вал  Македонскиот информа-
тивен и издавачки центар
2006 година. Еднаш месечно
излегува „Македонска Виде-
лина“. Оваа издавачка устано-
ва има и детско списание
„Ѕуница“ и часопис за култура
„Видело“. Повремено излегува
и тројазичен часопис „Алка“.
НИУ „МИИЦ“ од Покраина
добива средства за „Македон-
ска виделина“, а останатите
изданија се печатат од дона-
ции и средства од Национал-
ниот совет. На РТВ Војводина
се емитува получасовна еми-
сија „Македонско сонце“ а на
ТВ Панчево „Банатско сонце“.

Наведени се и податоци за
изучувањето на македонски
јазик со елементи  на нацио-
нална култура. Но, со почето-
кот на новата учебна година
настанаа промени во однос
на бројот на децата што го
учат мајчиниот јазик.

Во сверата на културните
активност посебна заслуга им
припаѓа на бројните здруже-
нија и асоцијациите форми-
рани во Србија.

Иван Бошњак, државен
секретар во Министерството
за државна управа и локална
самоуправа потврди дека не е
одржан ни еден состанок на
меѓувладините мешовити ко-
мисии и покрај тоа што
Србија и Македонија меѓу
првите во регионот ја потпи-
шале спогодбата.

- Она што се работи во
Србија во областа на култура,
информирање, употреба на
јазикот и писмото и во еко-
номскиот поглед е добро. По-
себно кога се во прашање
младите стопанственици Ма-
кедонци. Следна задача е мла-
дите генерации што повеќе да
се запознават, учат јазик и да
ги негуваат добрососедските
односи, истакна тој.

И покрај постигнатото
простор за посериозни ак-
тивности има во сите четири
посочени области: образова-
нието, културата, информи-
рањети и службената употре-
ба на јазикот и писмото. 

Белград, беше изведена ба-
летска представа „14 часа“, во
изведба на Македонската опе-
ра и балет. Кореограф и сце-
нограф е  Игор Кирев, музика-
та ja напишал Кирил Џајковс-
ки, со режија и либрето се за-
нимавала Наташа Поплавска,
а костимограф е Александар
Ношпал. Настапи и македон-
ската примабалерина Алек-
сандра Мијалкова. 

Ова современо балетско дело
низ синџир од 12 сцени ги раз-
работува женско - машките од-
носи, како вечна инспирација.

Абасадорката приреди кок-
тел на кој беа претставници од
државниот врв на Србија, акре-
дитирани претставници на дру-
ги амбасади во Србија, бројни
гости од културниот и јавниот
живот, членови на Национал-
ниот совет на Македонците во
Република Србија, како и пре-
тставници на разни асоцијации
и пријатели на Македонија.

Јовановска – Типко рече:
„Македонија е мала, но богата
земја. Богата со прекрасна
природа, рајски плодови,
древна култура, човечка топ-
лина, сончева животна пре-
гратка. Не случајно Македо-
нија е земја на сонцето “.

Вера Јовановска – Типко
истакна дека културата има
моќ да руши граници, а иск-
рените добрососедки односи,

кои  Република Македонија ги
има со Република Србија, тре-
ба секогаш да се унапредуват,
да чекорат нормално кон но-
ви мостови на соработка кои
што ги има во сите области, а
заедничка цел на двете држа-
ви е креативност, перспектив-
ност, современа Европа.

По обраќањето на Нејзина-
та екселенција, на Големата
сцена на Народниот театар во
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МА КЕ ДО НИ ЈЕ
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СА РА 
ПА ВЛОВ СКИ 
НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ
» страна V

ШКО ЛЕ ИЛИ 
РА ДИ О НИ ЦЕ?
» страна V 

БРА ЋА С 
РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ
ПРЕ ЗИ МЕ НИ МА

» страна VI

Ве ли ки ју би леј – се дам
де це ни ја од до се ља ва ња
Ма ке до на ца у Вој во ди ну
би ће обе ле жен у Пан че ву

Већ је на ја вљен су срет
пред сед ни ка Ре пу бли ке
Ср би је То ми сла ва Ни ко ли ћа
и Ре пу бли ке Ма ке до ни је
Ђор ђа Ива но ва

Ма ке дон ци у Ре пу бли ци Ср би ји,
по себ но у Вој во ди ни, ин тен зив но
се при пре ма ју за обе ле жа ва ње 70.
го ди шњи це ор га ни зо ва ног до се ља -
ва ња у Вој во ди ну. Сва ки скуп, број -
ни кул тур но-умет нич ки про гра ми,
про сла ва Илин да на, обе ле жа ва ње
25 го ди на од не за ви сно сти Ре пу бли -
ке Ма ке до ни је и два де се то го ди -
шњи ца ус по ста вља ња ди пло мат -
ских од но са из ме ђу Ре пу бли ке Ма -
ке до ни је и Ре пу бли ке Ср би је и дру -
ге број не ак тив но сти про ти чу у зна -
ку овог зна чај ног ју би ле ја.

Као што је по зна то, број ни Ма ке -
дон ци су до се ље ни у обе ћа ну зе мљу
из свих кра је ва Ма ке до ни је. Пр ви воз
без „во зног ре да” кре нуо је ка рав ној
и плод ној Вој во ди ни по чет ком да ле -
ке 1946. го ди не, али ми гра ци о ни та -
ла си су тра ја ли не ко ли ко го ди на.

Про сла ва зна чај не го ди шњи це
ове го ди не је по че ла 9. апри ла у
Пан че ву. И цен трал на, за вр шна
про сла ва би ће одр жа на у на шем
гра ду, 30. ок то бра, у Кул тур ном
цен тру.

Већ су на ја вље ни су срет и го сто -
ва ње у Пан че ву То ми сла ва Ни ко ли -
ћа, пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је,
и Ђор ђа Ива но ва, пред сед ни ка Ре -
пу бли ке Ма ке до ни је.

Овај до га ђај ће би ти ве ли чан -
ствен дан за Ма ке дон це у Вој во ди -
ни, од но сно у ју жном Ба на ту, где је
на се љен ве ћи број њих. Они су се

ли су да са чу ва ју кул ту ру, тра ди ци -
ју, је зик и оби ча је.

Дах Ма ке до ни је
Ка да не мо же да се бу де у Ма ке до ни -
ји, део ње се пре но си и пре ко по лу -
ча сов не еми си је „Ма ке дон ско сун -
це”, ко ја се го то во де сет го ди на при -
ка зу је на ТВ Вој во ди ни, за тим еми -
си је „Ба нат ско сун це” на ТВ Пан че -
ву и мул ти је зич ког до дат ка на ма ке -
дон ском је зи ку у „Пан чев цу”, ко ји
из ла зи тре ћи пут, на осам стра ни ца,
од ко јих су че ти ри на ма ке дон ском и
че ти ри на срп ском је зи ку.

Код Ма ке до на ца, као и свих дру -
гих гра ђа на Ср би је, ни су иш че зле
ам би ци је да се успе на сва ком пла ну.
При ме ра за то, за це ње не и при зна -
те Ма ке дон це, успе шне љу де у Вој -
во ди ни, свих мо гу ћих про фе си ја,
има без број. Но му зи ка, пе сма и иг-
ра су им у кр ви. Пан чев ци се мо гу
по хва ли ти успе шним и при зна тим
му зи ча ри ма, али и ба ле ри на ма.

СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ОД ОРГАНИЗОВAНОГ ДО СЕ ЉА ВА ЊА МА КЕ ДО НА ЦА У ВОЈ ВО ДИ НУ

ЦЕН ТРАЛ НА ПРО СЛА ВА У ПАН ЧЕ ВУ

одав но укло пи ли с ве ћин ским срп -
ским на ро дом и при пад ни ци ма ма -
њин ских за јед ни ца и ет нич ких гру -
па с ко ји ма жи ве. Ре зул тат то га су и
број ни ме шо ви ти бра ко ви. Са мо у
пан че вач кој оп шти ни, ко ја бро ји
око 125.000 ста нов ни ка, жи ве при -
пад ни ци ви ше од 26 ма њин ских за -
јед ни ца и ет нич ких гру па. Ма ке дон -
ци су на дру гом ме сту по број но сти
– иза ве ћин ског срп ског на ро да.
Пан че во је је дин стве на оп шти на у
Ср би ји у ко јој су Ма ке дон ци нај -
број ни ја на ци о нал на ма њи на. Пре -
те жно су на се ље ни у Ја бу ци, Ка ча ре -
ву, Гло го њу и са мом гра ду.

Сим бол ор га ни зо ва не ко ло ни за ци је
Од њи хо вог до се ља ва ња до да на -
шњег да на се ло Ја бу ка је сим бол ор -
га ни зо ва не ко ло ни за ци је. Мно ги
по ре де Ја бу ку с Ко ва чи цом и ка жу:
оно што је Ко ва чи ца за Сло ва ке, то
је Ја бу ка за Ма ке дон це. Се ло су по -
се ћи ва ли и по се ћу ју ви со ки ру ко -

во ди о ци из Ма ке до ни је и Ср би је,
ре пре зен та тив на кул тур но-умет -
нич ка дру штва, пи сци, сли ка ри, но -
ви на ри...

Мно ги Ја бу ча ни го во ре ма ке дон -
ски је зик. То је ре зул тат број но сти
ста нов ни штва ма ке дон ског по ре -
кла. За вре ме ак ту ел не ко ло ни за ци је
и не што ка сни је око 90 од сто ста -
нов ни штва су чи ни ли Ма ке дон ци.
Због ме шо ви тих бра ко ва и про ме не
струк ту ре ста нов ни штва по да ци о
број но сти Ма ке до на ца су про мен -
љи ви. Пре де се так го ди на, од око
7.000 Ја бу ча на, прет по ста вља ло се
да је око 2.500 Ма ке до на ца. Но да ли
и по сле се дам де сет го ди на тре ба да
се оп те ре ћу је мо ова квим по да ци ма?

Ја бу ча ни, као и Ма ке дон ци до се -
ље ни у План ди ште, Вр шац, Ве ли ку
Гре ду, Гу ду ри цу и дру га вој во ђан ска
на се ља ни су по кле кли ка да су де до -
ви ну за ме ни ли вој во ђан ском зе -
мљом. И по сле то ли ко го ди на ус пе -
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У НА РОД НОМ ПО ЗО РИ ШТУ У БЕ О ГРА ДУ

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН НЕ ЗА ВИ СНО СТИ МА КЕ ДО НИ ЈЕ

Спо ра зум пот пи са ле
Ср би ја, Ма ђар ска, 
Ру му ни ја, Ма ке до ни ја
и Хр ват ска

Ма ке дон ска ко ми си ја
ни је одр жа ла ни је дан
са ста нак

Цен тар за ре ги о на ли зам из
Но вог Са да, уз по др шку Фон -
да ци је отво ре ног дру штва, од
сеп тем бра 2015. го ди не до сеп -
тем бра ове го ди не ре а ли зо вао
је про је кат „Ана ли за спро во -
ђе ња би ла те рал них до го во ра
за за шти ту пра ва на ци о нал -
них ма њи на из ме ђу Ср би је,
Хр ват ске, Ма ђар ске, Ру му ни је
и Ма ке до ни је”. О си сте му за -
шти те ма њин ских за јед ни ца и
о ре зул та ти ма до ко јих су до -
шли ре а ли за то ри про јек та раз -
го ва ра ло се на кон фе рен ци ји
за но ви на ре одр жа ној 23. сеп -
тем бра у Бе о гра ду.

У ра ду кон фе рен ци је су уче -
ство ва ли ре а ли за то ри про јек -
та, као и пред став ни ци Кан -
це ла ри је за људ ска и ма њин -
ска пра ва и Ми ни стар ства др -
жав не упра ве и ло кал не са мо -
у пра ве.

Је дан од на чи на 
ука зи ва ња на про бле ме
У ис црп ној ана ли зи у ау тор -
ским тек сто ви ма Дар ко Ба -
што ва но вић, Алек сан дра По -
пов, Је ле на Пер ко вић и Та тја на
Ту цић ука за ли су на су шти ну
уза јам не др жав не за шти те на -
ци о нал них ма њи на, на са др -
жај раз го во ра одр жа них у ок-
ви ри ма вла ди них ме шо ви тих
ко ми си ја, као и на до го во ре не
ме ре у ве зи с ре ша ва њем уо че -
них про бле ма. Под ву кли су да
је нај бит ни је да све што је до -
го во ре но бу де и оства ре но.

Алек сан дар По пов, ди рек -
тор Цен тра за ре ги о на ли за -
ци ју, ре као је:

– Ови до го во ри су до бар
на чин за ука зи ва ње на про -
бле ме. Би ло би до бро да се ме -
шо ви те ко ми си је са ста ју ба -
рем јед ном го ди шње. Овај
вид са рад ње је до бар и због
ре ци про ци те та у оства ри ва -
њу пра ва ма њин ских за јед ни -
ца у спо ме ну тим др жа ва ма.
Ина че, пред ност се да је ма -
њин ским за јед ни ца ма у обла -
сти обра зо ва ња, кул ту ре, слу -
жбе не упо тре бе је зи ка и пи -
сма и ин фор ми са ња. Раз у ме
се, у окви ри ма за кон ских мо -
гућ но сти.

Го во ри ло се и о спро во ђе њу
би ла те рал ног Спо ра зу ма за за -
шти ту пра ва на ци о нал них ма -
њи на и од ред бе чла на 14 спо -

О СПРО ВО ЂЕ ЊУ МЕ ЂУ ДР ЖАВ НИХ ДО ГО ВО РА

ДО БР ОМ СА РАД ЊОМ ДО РЕ ЦИ ПРО ЦИ ТЕ ТА

Две де це ни је од 
ус по ста вља ња 
ди пло мат ске са рад ње
са Ср би јом

Ис кре ни 
до бро су сед ски 
од но си стал но тре ба
да се уна пре ђу ју

Ам ба са да Ре пу бли ке Ма ке до -
ни је у Бе о гра ду је 8. сеп тем -
бра у На род ном по зо ри шту
обе ле жи ла два ве ли ка ју би ле -
ја – 25 го ди на од Да на не за ви -
сно сти Ре пу бли ке Ма ке до ни је
и 20 го ди на од ус по ста вља ња
ди пло мат ских од но са с Ре пу -
бли ком Ср би јом. Све ча ност
је по че ла ин то ни ра њем хим -
ни две ју су сед них и при ја тељ -
ских др жа ва.

По здра вља ју ћи број не го -
сте, ам ба са дор ка Ве ра Јо ва -
нов ска Тип ко је ре кла:

ме ну тог до ку мен та, пре ма ко -
ме ме ђу вла ди на ме шо ви та ко -
ми си ја тре ба да се са ста је нај -
ма ње јед ном го ди шње. Но ни
је да на ест го ди на на кон пот пи -
си ва ња спо ра зу ма ко ми си ја из
Ма ке до ни је до са да ни је одр -
жа ла ни је дан са ста нак.

Члан срп ске де ле га ци је у
ме ђу вла ди ној ко ми си ји је и
Бор че Ве лич ков ски, пред сед -
ник На ци о нал ног са ве та ма -
ке дон ске на ци о нал не ма њи не
у Ср би ји. Пре ма ње го вом ми -
шље њу (ка ко је на ве де но у ак -
ту ел ној ана ли зи за спро во ђе -
ње би ла те рал них спо ра зу ма),
одр жан је је дан при прем ни
са ста нак, ме ђу тим сло же ни
ме ха ни зми при пре ме сед ни це
ме шо ви те ко ми си је ус по ри ли
су до го во ре на пр вом рад ном
са стан ку. Је дан од за кљу ча ка
с тог са стан ка је да је не ми -
нов но по јед но ста вље ње у ра -
ду ме ђу на род них ко ми си ја.

И Ма ђа ри, као и дру ги пот -
пи сни ци спо ра зу ма, на и ла зи -
ли су на пре пре ке и по те шко -
ће у ра ду, но ка ко-та ко до са -
да су одр жа ли че ти ри сед ни -
це, на ко ји ма су при ме ре са -
рад ње оце ни ли као по зи тив -
не и из не ли кон крет не пред -
ло ге на чи на на ко је тре ба да

се ре а ли зу ју за кључ ци и да се
за јед нич ки до ђе до ре ци про -
ци те та у оства ри ва њу пра ва
ма њин ских за јед ни ца.

Про стор у све че ти ри
обла сти
Алек сан дра По пов је об у хва -
ти ла број не ак тив но сти ре а -
ли зо ва не у окви ру ма ке дон -
ске за јед ни це у Ср би ји. Да те
су пре по ру ке за ак ти ви ра ње
ра да ко ми си је.

Што се ти че ин фор ми са ња,
она је на ве ла да је На ци о нал -
ни са вет осно вао Ма ке дон ски
ин фор ма тив ни и из да вач ки
цен тар 2006. го ди не. Јед ном
ме сеч но из ла зи „Ма ке дон ска
ви де ли на”. Ова из да вач ка
уста но ва има и деч је из да ње
„Ду га” и ча со пис за кул ту ру
„Ви де ло”. По вре ме но из ла зи и
тро је зич ни ча со пис „Ал ка”.
НИУ МИ ИЦ од По кра ји не до -
би ја сред ства за „Ма ке дон ску
ви де ли ну”, а оста ла из да ња се
штам па ју из до на ци ја и сред -
ста ва На ци о нал ног са ве та. На
РТВ Вој во ди ни се еми ту је по -
лу ча сов на еми си ја „Ма ке дон -
ско сон це”, а на ТВ Пан че ву
„Ба нат ско сон це”.

На ве де ни су и по да ци о из -
у ча ва њу ма ке дон ског је зи ка
са еле мен ти ма на ци о нал не

кул ту ре. Но по чет ком но ве
школ ске го ди не на сту пи ле су
про ме не у ве зи с бро јем де це
ко ја уче ма тер њи је зик. У сфе -
ри кул тур них ак тив но сти по -
себ на за слу га за одр жа ва ње
број них до га ђа ја при па да уд-
ру же њи ма и асо ци ја ци ја ма
фор ми ра ним у Ср би ји.

Иван Бо шњак, др жав ни се -
кре тар у Ми ни стар ству за др -
жав ну упра ву и ло кал ну са мо -
у пра ву, по твр дио је да ни је
одр жан ни је дан са ста нак ме -
ђу вла ди них ме шо ви тих ко ми -
си ја и по ред то га што су Ср би -
ја и Ма ке до ни ја ме ђу пр ви ма у
ре ги о ну пот пи са ле спо ра зум. 

– Оно што се ра ди у Ср би ји
у обла сти кул ту ре, ин фор ми -
са ња и упо тре бе је зи ка и пи -
сма и у еко ном ском сми слу је
до бро. По себ но ка да су у пи -
та њу мла ди при вред ни ци Ма -
ке дон ци. Сле де ћи за да так је
да се мла де ге не ра ци је што
ви ше упо зна ју, уче је зик и да
не гу ју до бро су сед ске од но се –
наглашава Бошњак.

И по ред по стиг ну тог, про -
сто ра за озбиљ ни је де ло ва ње
има у све че ти ри на зна че не
обла сти: обра зо ва њу, кул ту -
ри, ин фор ми са њу и слу жбе -
ној упо тре би је зи ка и пи сма.

Пе то ро мла дих ма ке дон -
ског по ре кла ко ји жи ве у Ре -
пу бли ци Ср би ји упи са ло је у
ака дем ској 2016/17. го ди ни
не ки од др жав них фа кул те -
та у Ма ке до ни ји и до би ло
сти пен ди је од Вла де Ре пу -
бли ке Ма ке до ни је.

Ми ни стар ство обра зо ва -
ња и на у ке (МОН) пре у зе ло
је оба ве зу ре гу ли са ња ста ту -
са сту де на та у сту дент ском
до му. Они су по ста ли ака -
дем ци за хва љу ју ћи ус по ста -
вље ној прак си  сти пен ди ра -
ња сту де на та ма ке дон ског
по ре кла ко ји жи ве на Бал -
кан ском по лу о стр ву. На
Уни вер зи те ту у Шти пу, Уни -
вер зи те ту „Св. Кли мент Ох-
рид ски” у Би то љу, Др жав -
ном уни вер зи те ту у Те то ву и
Уни вер зи те ту „Св. Ки рил и
Ме то диј” у Ско пљу под овим
усло ви ма мла ди љу ди сту ди -
ра ју од 2004. го ди не.

– За упис на др жав не фа -
кул те те у Ма ке до ни ји ове
го ди не се при ја ви ло пет
кан ди да та и сви су при мље -
ни. Од 2012. го ди не до са да

– Пре ма мо јим са зна њи ма
и на осно ву еви ден ци је ко јом
рас по ла жем, до са да је фа -
кул тет ску ди пло му, уз сти -
пен ди је Вла де Ре пу бли ке Ма -
ке до ни је, до би ло ви ше од 70
ин те лек ту а ла ца ма ке дон ског
по ре кла, жи те љи Ре пу бли ке
Ср би је. Са мо из Вр шца,
План ди шта и окол них ме ста
има ли смо се дам на ест сти -
пен ди ста. Не ки од њих су ус -
пе ли да се про на ђу у сво јој
стру ци, али са свим ма ли
број. То је ар ми ја љу ди, ве ли -
ки по тен ци јал, али у не до -
вољ ној ме ри ис ко ри шћен.
Иви ца Ри стов ски из Гу ду ри -
це је ме ђу пр ви ма за вр шио
ма шин ски фа кул тет. Он је
за по слен у „Хе мо фар му” у
Вр шцу. У ис тој фар ма це ут -
ској ком па ни ји ра ди и Бран -
ки ца Ве лич ков ски, са за вр -
ше ним Хе миј ским фа кул те -
том у Ско пљу – ис ти че Ср би -
нов ски.

Ко ре ни ма ме
Наш са го вор ник рас по ла же
и по да ци ма о то ме ко ја од де -

Вла ди не сти пен ди је је до био
31 сту дент. За прет ход не го -
ди не не ма мо по дат ке. До по -
врат них ин фор ма ци ја се те -
шко до ла зи. Пре ма не ким
са зна њи ма, ве ће ин те ре со -
ва ње по сто ји за еко ном ски,
фи ло зоф ски, ме ди цин ски и
тех нич ки фа кул тет, као и за
ФОН – ре кла је Зо ри ца Ми -
тро вић, се кре тар На ци о нал -
ног са ве та ма ке дон ске ма -
њин ске за јед ни це у Ср би ји.

Ма ло њих се про на шло у
сво јој стру ци
Те шко се мо же до ћи и до ин -
фор ма ци ја о то ме ко ли ко
њих је за вр ши ло фа кул тет, да
ли су ус пе ли да но стри фи ку ју
ди пло му и ка кве мо гућ но сти
има ју за за по шља ва ње. У не -

во ја ка је на шла жи вот ног са -
пут ни ка у Ма ке до ни ји, ко је
оти шао у да ле ку Аме ри ку,
Не мач ку или не ку дру гу зе -
мљу. Ра до је Јо ва нов ски из Гу -
ду ри це жи ви у Не мач кој,
Жељ ко Стој ков ски из Ду жи -
на је у Аме ри ци. Јо ва на Сту -
пу рић се уда ла у Ма ке до ни ји,
што зна чи да ко ре ни ма ме.

Ма ли број је на пу стио фа -
кул тет, али ве ли ки број оних
ко ји су за вр ши ли је без по сла.
Рет ко ко од њих је укљу чен у
ак тив но сти ма ке дон ске за јед -
ни це у Ср би ји.

На ве шће мо још не ко ли ко
име на оних ко ји су сту ди ра -
ли или још увек сту ди ра ју у
Ма ке до ни ји. Ме ђу њи ма су и
Вр шча ни Со фи ја Ди ми тров -
ска, Ни ко ла Ду дов ски, као и

ким оп шти на ма, ипак, во де
бри гу и о овој про бле ма ти ци.

Сте ван Ср би нов ски, члан
На ци о нал ног са ве та ма ке -
дон ске ма њин ске за јед ни це,
пред сед ник САМС-а и не ка -
да шњи пред сед ник Од бо ра
за обра зо ва ње у На ци о нал -
ном са ве ту (у дру гом са ста -
ву), ка же да у Вр шцу, План -
ди шту и окол ним ме сти ма
по сто ји ком плет на до ку -
мен та ци ја о то ме на ко јим
фа кул те ти ма су мла ди из
Ср би је сту ди ра ли у Ма ке до -
ни ји. Не ки сти пен ди сти су
још увек сту ден ти.

Влат ко Пе тров ски из Гу ду ри -
це (Фа кул тет за ту ри зам у
Охри ду), Да ни јел Не дел ков -
ски је про фе сор исто ри је, за -
тим Алек сан дар Па влов ски,
Иван Вел ков ски, Дар ко Па -
влов ски...

Због фи нан сиј ских раз ло га
не ки од њих ни су ус пе ли да
но стри фи ку ју ди пло ме.

Ова квим ви дом сти пен ди -
ра ња од но сно сту ди ра ња об -
у хва ће ни су по тен ци јал ни
сту ден ти из це ле Ср би је, но
овог пу та смо ус пе ли да до ђе -
мо до по да та ка за сти пен ди -
сте из Вр шца и План ди шта.

НА ДР ЖАВ НИМ ФА КУЛ ТЕ ТИ МА У МА КЕ ДО НИ ЈИ

ВЛА ДИ НИ СТИ ПЕН ДИ СТИ 
И ИЗ СР БИ ЈЕ

ног по зо ри шта је из ве де на ба -
лет ска пред ста ва „14 ча со ва”, у
из во ђе њу Ма ке дон ске опе ре и
ба ле та. Ко ре о граф и сце но -
граф је Игор Ки рев, му зи ку је
на пи сао Ки рил Џај ков ски, ре -
жи јом и ли бре том ба ви ла се
На та ша По плав ска, а ко сти мо -
граф је Алек сан дар Но шпал.
На сту пи ла је и ма ке дон ска
при ма ба ле ри на Алек сан дра
Ми јал ко ва. Ово са вре ме но ба -
лет ско де ло у ни зу од 12 сце на
раз ра ђу је жен ско-му шке од но -
се као ве чи ту ин спи ра ци ју.

Ам ба са дор ка је при ре ди ла
кок тел, на ко јем су би ли пред -
став ни ци др жав ног вр ха Ср -
би је, акре ди то ва ни пред став -
ни ци дру гих ам ба са да у Ср -
би ји, број ни го сти из кул тур -
ног и јав ног жи во та, чла но ви
На ци о нал ног са ве та Ма ке до -
на ца у Ре пу бли ци Ср би ји, као
и пред став ни ци ра зних асо -
ци ја ци ја и при ја те ља Ма ке до -
ни је.

– Ма ке до ни ја је ма ла али бо -
га та зе мља. Бо га та пре кра сном
при ро дом, рај ским пло до ви ма,
древ ном кул ту ром, људ ском
то пли ном, сун че вим жи вот -
ним за гр ља јем. Ма ке до ни ја је
зе мља сун ца, не слу чај но.

Ве ра Јо ва нов ска Тип ко је
ис та кла да кул ту ра има моћ
да ру ши гра ни це, а ис кре ни
до бро су сед ски од но си ко је

Ре пу бли ка Ма ке до ни ја има с
Ре пу бли ком Ср би јом не пре -
ста но тре ба да се уна пре ђу ју,
да ко ра ча ју нор мал но ка но -
вим мо сто ви ма са рад ње, ко је
има у свим обла сти ма, а за јед -
нич ки ци ље ви две ју др жа ва
су кре а тив ност, пер спек тив -
ност, са вре ме на Евро па.

По обра ћа њу Ње не ек се лен -
ци је на Ве ли кој сце ни На род -



Ба лет ве жба од сво је 
сед ме го ди не, а већ 
има 30 ме да ља

Без ре зер вна по др шка 
мај ке, оца и бра та

Где год да се пет на е сто го ди шња Са ра
Па влов ски из Ка ча ре ва по ја ви, пе да го -
зи, ба ле ри не, али и љу ди ван умет но сти
у њој ви де пра ву зве зду. А ка ко и не би
ка да Са ра већ има осво јен пе хар и 30
ме да ља с др жав них, европ ских и ин тер -
на ци о нал них так ми че ња. Као да је
прет пла ће на за пр ва ме ста. На ово го -
ди шњем др жав ном пр вен ству у Но вом
Са ду осво ји ла је три злат не и јед ну сре -
бр ну ме да љу.

Мно ги је на зи ва ју злат ном ба ле -
ри ном и пред ви ђа ју јој бли ста -
ву ка ри је ру. Због по све ће -
но сти ба ле ту, уро ђе -
ног та лен та, али пре
све га упор но сти и
тру да, ова пре кра -
сна де вој чи ца се
бр зо из дво ји ла
од не ких сво -
јих вр шња -
ки ња.

Мој жи вот
Ба лет ве жба
од сед ме го ди -
не. За њу је то
сва ко днев ни ри ту ал.
Из ку ће из ла зи у осам ују -
тру, а из Пан че ва, где се шко лу -
је, вра ћа се око 19 са ти, не кад
и ка сни је. Без ре зер вна по -
др шка су јој мај ка Та ма -
ра, отац Не бој ша и
брат Не ма ња. Они

су све сни
ко ли ко за да -
та ка сто ји пред
њом и ко ли ко је
те шко осво ји ти ме -
да ље.

За слу ге има ју и ба лет ски
пе да го зи, по себ но Вла ди -
сла ва Пи пи Вој во дић,
на став ни ца мо дер ног
ба ле та, чи ји пле сни
клуб „Ба ле ри на” Са ра
по ха ђа од ма лих но гу.
По зна ва о ци при ли ка ка -
жу да ка да је Вла ди сла ва Вој во дић по -
ред ње, пре кра сна ба ле ри на се осе ћа ис -
пу ње ном и за до вољ ном оним што ра ди.
У су шти ни Са ра је ба лет ским во да ма
„за пли ва ла” на ини ци ја ти ву мај ке. Она
је раз у ме ла деч ји сан гле да ју ћи кћер чи -
цу ка ко иде на пр сти ма и упо р но по ку -
ша ва да јој по ка же скло ност и уро ђе ни
та ле нат пре ма умет но сти – ка ба ле ту.

Са ра је ро ђе на у Бе о гра ду, али се по -
ро ди ца Па влов ски пре два на ест го ди на
пре се ли ла у Ка ча ре во. Са да је уче ни ца
пр ве го ди не пан че вач ке Сред ње ба лет -
ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”.

Са осме хом на ли цу злат на ба ле ри на
ка же:

– Ни сам се по ка ја ла што сам се по све -
ти ла ба ле ту. Не са мо због осво је них ме -
да ља већ и за то што кроз ба лет ску умет -
ност от кри вам истин ско за до вољ ство,
са зна јем да ли се то што ра дим ствар но
до па да љу ди ма ко ји ме по зна ју. Али не
са мо њи ма већ и љу ди ма из стру ке ко ји
оце њу ју ба лет ске на сту пе на ве ли ким
сце на ма у Евро пи и ши ре. Ето, и у Бе чу
сам осво ји ла пр во ме сто. Ја мо рам да се
тру дим, то је мој жи вот.

Не у мор на и на сме ја на
Без сум ње, она је узор мно гим де вој чи -
ца ма ко је од ма лих но гу са ња ју да бу ду
ба ле ри не. На њу су по но сни и Ка ча рев -

ци. Ка да је на сту пи ла на за вр шној све -
ча но сти при ре ђе ној при кра ју прет ход -
не школ ске го ди не у шко ли „Жар ко
Зре ња нин” у Ка ча ре ву, по во дом ма ле
ма ту ре (где је и за вр ши ла осмо го ди шњу
шко лу), са лу у ко -
јој је Са ра у
пу ном сја ју

по -
к а  з а  л а

шта зна и
уме, мно ги су

на пу сти ли са су -
за ма у очи ма. Са

сво јим ма лим на след -
ни ци ма сва ко днев но

је на тре нин зи ма ко ји се
одр жа ва ју у Ка ча ре ву, у

ор га ни за ци ји пле сног
клу ба „Ба ле ри на”. Јед но -

став но, Са ра је не у мор на и
увек на сме ја на.

На вра та
шко ле „Ди ми три је Пар лић” нај пре је
по ку цао њен та та, са же љом да упи ше
сво је де те. Не ко му је од мах ре као да је
кон ку рен ци ја ве ли ка.

– Бу ду ћи да до бро по зна јем сво ју ћер -
ку, ре као сам да она мо ра да бу де при -
мље на, ина че ми се ло ше пи ше. Тра жи -
ли су да им по ка жем Са ри ну сли ку. Ка -
да су је ви де ли, пред ло жи ли су да до ђе
на при пре му пред упис.
Од 12 кан ди да та при -
мље но је шест. Са ра је

би ла пр ва на
ранг-ли сти –

ка же Не бој ша
Па влов ски.

Увек у топ-
фор ми

Мо де ран ба лет
јој је под бро јем

је дан, али че сто је
мо же те ви де ти у

фит нес-клу бу или на
спорт ском те ре ну, јер тре -

ни ра и гим на сти ку. На ла зи вре ме на и за
кла вир. Мај ка јој је де сна ру ка, а та та и
брат – и де сна и ле ва. Они су увек
спрем ни да је од ве зу на тре нинг и да је
са че ка ју. Отац и брат има ју при ват но
пред у зе ће „Та пе тар” и то им омо гу ћа ва
да „ре зер ви шу” вре ме за Са ру.

Она об ја шња ва:
– За сад ства ри иду као што же лим.

Ни шта ми ни је те шко кад је ба лет у пи -
та њу. Раз у ме се, на пр вом ме сту је мо -
де ран ба лет, али све у ве зи са овом
умет но шћу ме при вла чи. На кон за вр -

шет ка сред ње шко ле во ле ла бих да упи -
шем Ин сти тут за умет нич ку игру у Бе о -
гра ду.

Ову мла ду умет нич ку ду шу не оп те -
ре ћу је те жи на, пре све га због ди сци пли -
но ва но сти, али и за то што ње на мај ка
бри не о је лов ни ку и сва ког да на јој
спре ма ру чак и ужи ну за шко лу. И не са -
мо то – она је њен фри зер, шмин кер, ко -
сти мо граф и шта све не. Да би мак си -
мал но мо гла да јој се по све ти, пре не ко -
ли ко го ди на је на пу сти ла са лон за ле по -
ту.

– Ску по је ово за до вољ ство. Све са ми
фи нан си ра мо: пу то ва ња, ко сти ме, ба ле -
тан ке, фри зу ре, шмин ку... Са мо ба ле -
тан ке ко шта ју око 50 евра. Ко сти ме
нам ши је же на из Де бе ља че, а Вла -
ди сла ва Пи пи Вој во дић и ја че сто
их са ме укра ша ва мо. Цир ко не
ку пу јем на ки ло грам, јер су
та ко јеф ти ни ји.

О в о
је и Са -

рин из бор и
из бор по ро ди це.

По не кад ми слим да Пи пи по зна је
Са ру бо ље од свих нас. И она јој је мак -
си мал но по све ће на. Ис тра ја ва мо пред
иза зо ви ма – на гла ша ва по но сна мај ка
Та ња.

Са ра Па влов ски је увек у топ-фор ми.
И ра ди на то ме да по ста не истин ска зве -
зда. Не ма сум ње да ће та ко и би ти.

Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

V

У Ја бу ци се пет 
го ди на учи ма ке дон ски
је зик са еле мен ти ма
на ци о нал не кул ту ре

На кра ју прет ход не школ ске
го ди не свим ро ди те љи ма и
ста ра те љи ма у Ре пу бли ци Ср -
би ји чи ја де ца иду у основ ну
шко лу упу ћен је ан кет ни лист
с ци љем ин фор ми са ња о мо -
гућ но сти ма из у ча ва ња је зи ка
и кул ту ре на ци о нал них ма њи -
на, с дру гим об ли ци ма ван на -
став них ак тив но сти. Об у хва -
ће но је 14 је зи ка ко ји се не гу ју,
а ме ђу њи ма је и ма ке дон ски.

Ми ни стар ство про све те,
на у ке и тех но ло шког раз во ја
бла го вре ме но је обе ло да ни ло
да ће за за ин те ре со ва не уче -
ни ке би ти обез бе ђе но из у ча -
ва ње је зи ка и кул ту ре на ци о -
нал них ма њи на с ра зно вр -
сним ви до ви ма ван на став не
на ста ве (зим ске и лет ње шко -
ле, ра ди о ни це или не ки дру ги

вид ра да). Ро ди те љи и ста ра -
те љи су ре а го ва ли у да том ро -
ку и у до го во ру с де цом про -
сле ди ли сво је же ље у шко ле.

О овим ак ту ел но сти ма смо
раз го ва ра ли с Ми ло са вом
Уро ше ви ћем, ди рек то ром Ос-
нов не шко ле „Го це Дел чев” у
Ја бу ци.

– Иде ја је до бра, али сва ки
по че так, па и овај, би ће те жак.
Је дан од усло ва је да се фор -
ми ра ју гру пе од по 15 уче ни -
ка. До бро је што се ра ди о фа -
кул та тив ном из у ча ва њу, ни је
из бор ни пред мет, бу ду ћи да
уче ни ци има ју мо гућ ност да
се опре де ле за два из бор на
пред ме та. Уко ли ко се опре де -
ле за из у ча ва ње је зи ка ма -
њин ских за јед ни ца, би ће ус -
кра ће ни за је дан од два из бор -
на пред ме та. Ина че, у од но су
на број ност ма њин ских за јед -
ни ца у Гра ду Пан че ву, ова кве
ван на став не ак тив но сти мо гу
да се од ви ја ју у Ја бу ци за ма -
ке дон ски је зик, у Ба нат ском
Но вом Се лу за ру мун ски, у
ОШ „Бра ца Пе тров” за ром -
ски, а у шко ли „Брат ство –је -
дин ство” за ма ђар ски је зик –
ка же Уро ше вић.

Уко ли ко се при ја ви до во -
љан број за ин те ре со ва них за

ова кав вид уче ња и у дру гим
ма њин ским за јед ни ца ма, и за
њих ће се тра жи ти аде кват но
ре ше ње.

Што се ти че из у ча ва ња ма -
ке дон ског је зи ка са еле мен ти -
ма на ци о нал не кул ту ре, на -
ста ва ма ке дон ског је зи ка у
ОШ „Го це Дел чев” у Ја бу ци
од ви ја се већ пет го ди на. Уро -
ше вић об ја шња ва:

– Кре ну ли смо са за кон -
ским ми ни му мом од пет
уче ни ка. Да нас ма ке дон ски
је зик са еле мен ти ма на ци о -
нал не кул ту ре учи пре ко 50
уче ни ка. До овог бро ја смо
до шли за хва љу ју ћи то ме
што смо од пр вог до пе тог
раз ре да мо гли да фор ми ра -
мо ком би но ва на оде ље ња.
То је пред ви ђе но и за уче ни -
ке од пе тог до осмог раз ре да.
Про фе сор ка Лил ја на Ла за -
ре ска од са мог по чет ка др жи
на ста ву ма ке дон ског је зи ка.
То је до бро и за шко лу и за
де цу.

Наш са го вор ник је за до во -
љан по стиг ну тим. Уче ни ци
че сто уче ству ју у ак тив но сти -
ма ко је се ор га ни зу ју у се лу и
ши ре. Ква ли тет по твр ђу ју и
на ли те ра тур ном кон кур су
ко ји ду же од де сет го ди на ор -
га ни зу је би бли о те ка „Сто јан
Тру мић” из Ти те ла, на ко јем
ре дов но до би ја ју на гра де. Ис-
то та ко су ре дов ни уче сни ци
ре ги о нал не про сла ве на „Да -
ну ма тер њег је зи ка” у Ива но -
ву. Уче ству ју и у те ле ви зиј -
ским еми си ја ма и лет њим
кам по ви ма. Њи хо ви књи жев -
ни и ли ков ни ра до ви су за -
сту пље ни и у деч јим ча со пи -
си ма. Дру гим ре чи ма, они су
пра ви ам ба са до ри сво је шко -
ле ка да се ра ди о ма ке дон ском
је зи ку.

При ја вљи ва ње де це за из у -
ча ва ње је зи ка ма њин ских за -
јед ни ца (нео ба ве зан пред мет)
по зна ва о ци при ли ка по ре де с
при ја вљи ва њем де це за
спорт ске ак тив но сти. У по -
чет ку се при ја ви око сто за -
ин те ре со ва них, а на кон из ве -
сног вре ме на тај број се по -
сте пе но сма њу је. Слич но је са
овим ви дом ак тив но сти. Та ко
оста ју са мо они ко ји озбиљ но
же ле да уче је зик.

ПРЕД ЗЛАТ НОМ БА ЛЕ РИ НОМ БЛИ СТА ВА КА РИ ЈЕ РА

СА РА ПА ВЛОВ СКИ НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ

КА КО ДО РЕ ШЕ ЊА ЗА ИЗ У ЧА ВА ЊЕ ЈЕ ЗИ КА

ШКО ЛЕ ИЛИ РА ДИ О НИ ЦЕ?



Кра јем мар та 
ове го ди не и Љуп ка
Ми хај лов ска под не ла
остав ку

На кон остав ке Љуп ке Ми хај лов -
ске, по сла ни ка По кре та „До ста је
би ло” у На род ној скуп шти ни Ре -
пу бли ке Ср би је, на члан ство у На -
ци о нал ном са ве ту ма ке дон ске на -
ци о нал не ма њин ске за јед ни це у
Ср би ји, ових да на остав ку је под -
нео и Вен че Јо ва нов ски, та ко ђе из
Ја бу ке.

Украт ко да под се ти мо, Љуп ка
Ми хај лов ска је по сла ла крат ко
обра зло же ње свим чла но ви ма Са -
ве та 31. мар та ове го ди не. Због
нео др жа ва ња сед ни ца од мар та до
ав гу ста, остав ка под не та из лич -
них раз ло га усво је на је тек 27. ав -
гу ста.

Вен че Јо ва нов ски на во ди ви ше
раз ло га за исти по тез и обе ло да -
њу је да ду же вре ме раз ми шља о
то ме. Остав ку је обра зло жио де -
таљ ни је. Ка ко на во ди, то чи ни
за рад сво јих Ја бу ча на и ма ке дон -
ске за јед ни це у Ср би ји. Ујед но

под се ћа да је био члан пр вог са -
ста ва Са ве та, од 2004. до 2010. го -
ди не.

– О мо јим ус пе си ма, ак тив но -
сти ма и за ла га њу за Ма ке дон це у
Ср би ји, по себ но у мо јој Ја бу ци,
као чла ну Са ве та у пр вом са ста ву
и као пред сед ни ку удру же ња „Ја -
бу ка” из мог ме ста, го во ре ре зул -
та ти и при зна ња. Иа ко сам је дан
од ини ци ја то ра и ор га ни за то ра
ма ни фе ста ци је „Грав че-тав че”, до -
жи вео сам ове го ди не не са мо да
не бу дем по зван на њу већ и да ми
мо ји се ља ни пре ба цу ју да сам
про дао сла ву и цен трал ну про сла -
ву по во дом Илин да на, ко ја ни је
одр жа на у Ја бу ци – на во ди Јо ва -
нов ски.

Он под се ћа да је дру ги са став
Са ве та иза бран тек из тре ћег по -
ку ша ја! Због до бре во ље, а у ин те -
ре су Ма ке до на ца и ма ке дон ске за -
јед ни це у Ср би ји и са же љом да
Ма ке дон ци бо ље ра де, по го то во у
Ја бу ци, и да се укљу че но ви љу ди,
овај члан Са ве та се по ву као и из
ра да удру же ња. Пре ма ње го вом
ми шље њу, уме сто да се ра ди бо ље,
на за до ва ло се.

Јо ва нов ски се укљу чио у рад и
тре ћег са ста ва Са ве та, опет са же -
љом да до при не се бо љој ор га ни -
за ци ји. Као што је и на пи сао у
остав ци, он је увек же лео до бро -
бит за јед ни ци, за раз ли ку од по је -
ди них љу ди ко ји ма је ма те ри јал на
ко рист бит ни ја и због то га се
укљу чу ју у асо ци ја ци је Ма ке до на -
ца у Ср би ји.

Члан Са ве та у остав ци про бле -
ме у „нај ма ке дон ски јем” се лу у
Ср би ји, Ја бу ци, ви ди и у то ме што
у се лу не по сто ји про сто ри ја и
кан це ла ри ја за рад, што не ка дру -
га удру же ња има ју. Под се ћа и на
не сло гу у Ја бу ци, ко ја се огле да у
ма лом бро ју ак ти ви ста у удру же -
њу и у не сло зи на по ли тич ком
пла ну.

Је дан од раз ло га за остав ку је и
то што не у пу ће ни ми сле да је он
нај ве ћи кри вац за ло ше ста ње у
Ја бу ци, бу ду ћи да је члан Са ве та, а
с не ким од лу ка ма ко је спро во ди
Са вет Ја бу ча ни се не сла жу. Пре
све га се ми сли на ово го ди шњу
про сла ву Илин де на.

Вен че Јо ва нов ски ка же:
– Под но сим ову остав ку по но -

сан на сво је до са да шње ак тив но -
сти. Не мам ви ше вре ме на, во ље и
енер ги је да се „бо рим” и об ја шња -
вам, по себ но мо јим су гра ђа ни ма,
ко ји ви ше ве ру ју но во при до шлим
за слу жним „ве ли ким Ма ке дон ци -
ма” и не за мен љи вим по је дин ци ма
у Са ве ту и удру же њу у Ја бу ци.

Оста је да ви ди мо ко ли ко ме се -
ци ће се „ки се ли ти” ова остав ка.

По сто је ду же од пет го ди на и бе ле же број не успе хе

Ин клу зив ни хор „Зву ци у Ја бу ци” по сто ји ду же од пет го ди на. У ње -
га је учла ње но 20 ко ри сни ка спе ци јал ног до ма за де цу и омла ди ну
„Ср це” из Ја бу ке, 20 хо ри ста из Ја бу ке, пре те жно чла но ва удру же ња
„Илин дан”, и два вас пи та ча из До ма – Ол ги ца Илић Ми тев ски и
Иван Ка ра клић. Она је ди ри гент, а Ка ра клић ор га ни за тор го сто ва -
ња и пи-ар. И јед ни и дру ги чла но ви ин клу зив не гру пе за до вољ ни су
по стиг ну тим ре зул та ти ма и при јат но су из не на ђе ни што се број чла -
но ва по ве ћа ва, а ре пер то ар обо га ћу је. Хо ри сти сво је спо соб но сти
по твр ђу ју на оп штин ским и ре ги о нал ним смо тра ма. Пла ни ра ју и го -
сто ва ња у ино стран ству.

– Бу ду ћи да у се лу жи ве пре те жно Ма ке дон ци, кре ну ли смо од ма -
ке дон ских на род них пе са ма. Јед на од оми ље них је сва ка ко „Ма ке -
дон ско де вој че”. За хва љу ју ћи са рад њи с Ве ром Ца ри ном, про сла вље -

ном ди ри гент ки њом, и све ште ни ком Вла дом Пе тро ви ћем, ре пер то -
ар смо про ши ри ли и ду хов ном и ли тур гиј ском му зи ком. Ра зу мљи во,
пе ва мо и срп ске на род не пе сме из ре ги о на. С об зи ром на то да жи -
ви мо у ви ше на ци о нал ној Вој во ди ни, од но сно у Ба на ту, не гу је мо и
ме лос на је зи ци ма на ци о нал них за јед ни ца, као и евер грин поп и рок
му зи ку – ка же Ка ра клић.

Хор „Зву ци у Ја бу ци” до био је по др шку за че ти ри про јек та: два -
пут од Гра да Пан че ва и по јед ном од Ре пу бли ке и По кра ји не.

На по чет ку су хо ри сти пе ва ли у срод ним уста но ва ма, као што је
дом у Ја бу ци. Ме ђу тим, у уста но ва ма у ко ји ма су на сту па ли омо гу -
ћа ва ли су им да укљу че и пу бли ку, ка ко у Пан че ву, та ко и у Бе о гра -
ду, Но вом Са ду, За је ча ру и дру гим гра до ви ма. Сва ке го ди не иду на
три ин клу зив на фе сти ва ла: „Ср це у хар мо ни ји” у Но вом Са ду, „Ср -
це на дла ну” у Пе тров цу на Мла ви и „Но те за све” у Кра гу јев цу. Бе -
ле же број на го сто ва ња у це лој Ср би ји. Ре дов ни су уче сни ци и на
про сла ва ма зна чај них пра зни ка у Ја бу ци.

По себ но их оду ше вља ва ју ма ни фе ста ци је ко је ни су ре зер ви са не
са мо за уче сни ке са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма. Хор је чест гост зна -
чај них кул тур них ма ни фе ста ци ја, као што су: „Пан че вач ки да ни ду -
хов не му зи ке” у Све то сав ском до му у Пан че ву, „Пан че во филм фе -
сти вал”, Џез фе сти вал у на шем гра ду, као и по ет ски ма ра тон у До му
кул ту ре у Ја бу ци. Рав но прав но пе ва ју, са још три хо ра, у цр кви у Гло -
го њу, на „Пе тро ва ра дин ским ве че ри ма ду хов не му зи ке” и број ним
ма ни фе ста ци ја ма ко је се одр жа ва ју у На род ној ба шти у Пан че ву.

Пре ма ре чи ма Ива на Ка ра кли ћа, по себ но при зна ње чла но ви ма
хо ра је ука за но ти ме што су за јед но са ет но гру пом Му зич ке шко ле
„Мо кра њац”, с про фе сор ком Је ле ном Ћет ко вић, на сту пи ли на ме ђу -
на род ном фе сти ва лу „Hearts in Harmony”, одр жа ном у Си на го ги у
Но вом Са ду.

Ус пе ли су да при ву ку и па жњу еми нент них умет ни ка, ме ђу ко ји ма
и број них глу ма ца ко ји су го сто ва ли у Ја бу ци и с ко ји ма су оства ри -
ли са рад њу. У пла ну су и ми ни-тур не ја у Не мач кој и го сто ва ње у Ма -
ке до ни ји. Су де ћи по све му, стр пљи вост и ис трај ност су се ис пла ти -
ле. Ка ко ка жу пе ва чи, њи хо ва хор ска ин клу зи ја ни је ви ше илу зи ја.

У по ро ди ци се по ја вљу ју 
и Апо сто лов ски 
и Апо сто ло вић

Ми ле ти но му је пр ви, 
а Ја бу ка дру ги дом

Де ша ва ло се и још се де ша ва да број не
ма ке дон ске по ро ди це ка ко у Ре пу бли ци
Ср би ји, та ко и у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји,
чак и ро ђе на бра ћа, има ју по не ко ли ко
раз ли чи тих пре зи ме на. Ово је под ста -
кло 75-го ди шњег Жив ка Апо стол ског –
Апо сто лов ског из Ја бу ке да ис тра жи по -
ро дич но ста бло сво јих нај бли жих.

– Ду го сам раз ми шљао о ро до сло ву.
Те шко ми је што по ро дич но ста бло ни -
сам ис тра жио док су ми би ли жи ви де -
да Ве љан, мај ка За гор ка и та та Трп ко.

ИН КЛУ ЗИВ НИ ХОР „ЗВУ ЦИ У ЈА БУ ЦИ”

ЗА ДО ВОЉ НИ РЕ ПЕР ТО А РОМ 
И НА СТУ ПИ МА

ПО РО ДИЧ НО СТА БЛО ЖИВ КА АПО СТОЛ СКОГ

БРА ЋА С РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ПРЕ ЗИ МЕ НИ МА

ОСТАВ КА ВЕН ЧЕ ТА ЈО ВА НОВ СКОГ НА ЧЛАН СТВО У НА ЦИ О НАЛ НОМ СА ВЕ ТУ

ГЛАВ НИ РАЗ ЛОГ НЕ СЛО ГА У СЕ ЛУ

Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сва ка ко по сто је ад ми ни стра тив не
гре шке, ме ђу тим и осва јач ке пре тен зи -
је на кон Пр вог и Дру гог свет ског ра та
су „кро ји ле” и име на и пре зи ме на. Од -
го вор ност је и на са мим по ро ди ца ма,
ко је су у до глед но вре ме мо гле да тра -
же ис прав ке у до ку мен ти ма, а то ни су
ура ди ле.

По што ва ње же ља ста ри јих
Ра ни је, ка да се те же до ла зи ло до ма -
тич них слу жби, но во ро ђен чад из се о -
ских сре ди на су при ја вљи ва ли при ја -
те љи, ро ђа ци или ком ши је, ко ји ни су
рас по ла га ли тач ним по да ци ма, па су
до да ва ли или од у зи ма ли сло ва.

Деца су добијала презимена и по
имену омиљеног деде или стрица. Ре -
ци мо, ро ди те љи су се пре зи ва ли Па -
вло ски, а де те Сто ја нов ски, да се не би
за бо ра вио стриц Сто јан. По што ва ла
се и же ља ста ри јих чла но ва по ро ди це.

Ка да има ју по тре бу, у ве зи с на след -
ством или не ким дру гим про це ду ра -
ма, за ин те ре со ва ни су чи ни ли све да
до ка жу ко су и шта су.

– И по ред то га што сам ро ђен у Ми -
ле ти ну, се лу у бли зи ни Те то ва, тра жио
сам из во де из ма тич них књи га, исто -
риј ске по дат ке, књи ге о на се љи ма и ста -
нов ни штву, по се ћи вао сам при ја те ље и
бе ле жио њи хо ве ис ка зе, и та ко сло жио
мо за ик. Осме лио сам се да сво ја са зна -
ња обе ло да ним. Ма те ри јал ко ји по се ду -
јем оста вљам у ама нет сле де ћем по ко ле -
њу са же љом да на до гра ђу ју за по че то.
Во лео бих да се ро ђа ци бо ље упо зна ју и
збли же и да по ма жу јед ни дру ги ма.

Ро до сло вом су об у хва ће не по ро ди -
це Апо сто ло ски, Апо сто лов ски, То до -
ров ски, Ге ра си мов ски, Вел ков ски и
Ми са и лов ски. При ка за на је и жен ска
ло за на ве де них фа ми ли ја.

Гу бље ње иден ти те та
По да ци до ко јих је до шао овај не у мор -
ни Ја бу ча нин ука зу ју на нео би чан вид
гу бље ња иден ти те та же на. За не ка под -
руч ја у Ма ке до ни ји је спе ци фич но да
на кон сту па ња у брак же не осло вља ва -
ју по име ну му жа. Ако је у пи та њу
Мар ко, су пру гу по чи њу да зо ву Мар -
ко и ца. Уко ли ко се ра ди о Дар ку, жи -
вот на са пут ни ца је Дар ко и ца. Уме сто
Јо ва нов ска, и же на је Јо ва нов ски, по
му же вље вом пре зи ме ну. Пре зи ме
Мир ја не Ве лев ске, на при мер, „пре ла -
зи” у Ве лев ски. Ка да се љу ди већ на -
вик ну на пре зи ме, ка ко год да је за пи -
са но, рет ко се тру де да ис пра ве гре шку.

Ина че, по ро ди ца Апо стол ски се че -
сто се ли ла, та ко да су се да ле ке 1946.
го ди не не ки од њих до се ли ли у Ја бу ку.

– Де да, ба ба, ро ди те љи, се стре Пе -
тра и Сло бо дан ка, брат Вел ко и ја смо
у Ја бу ку до шли у ма ју 1946. Та да сам
имао са мо пет го ди на. Чим смо сти -
гли, ба ба је већ по че ла да раз ми шља
ка ко да се вра ти у Ми ле ти но. И за и ста,
вра ти ли смо се у Ма ке до ни ју. Та мо
смо оста ли три го ди не. Та да су ста ри ји
схва ти ли да про пу шта мо шан су, али
смо ис ко ри сти ли сле де ћу, ко ју смо до -
би ли 1950. го ди не, па је по ро ди ца од -
лу чи ла да про ду жи мо жи вот у Вој во -
ди ни. При ла го ди ли смо се и по ста ли
сво ји на сво ме – по чео је сво ју ко ло ни -
стич ку при чу Жив ко Апо стол ски.

Зет свих Па лан ча на
О се лу и Ја бу ча ни ма он има са мо ле пе
ре чи. По за вр шет ку ау то ме ха ни чар -
ског за на та пр во рад но ме сто је до био
у АТП-у Пан че во. У том пред у зе ћу је
до че као и пен зи ју.

О сло зи Ја бу ча на Жив ко ка зу је и по
на чи ну на ко ји су га при хва ти ли Ја бу -
ча ни по ре клом из Кри ве Па лан ке. Кад
се оже нио Ми ли цом Стан ков ском (и
ње ни су из кри во па ла нач ког кра ја),
сви су га при хва ти ли као зе та. Ми ли -
ца је ро ди ла дво је де це – кће р ку Све -
тла ну и си на Алек сан дра. На жа лост,
она је пре ми ну ла. Жив ко је одав но и
де да и пра де да. Од кће р ке има уну ку
Ива ну, уну ка Ива на и пра у ну ку Миу.

– У Ја бу ци има мно го ме шо ви тих
бра ко ва. То је са свим нор мал но. Про -
шло је већ 70 го ди на од ор га ни зо ва ног
на се ља ва ња Ма ке до на ца у Вој во ди ну.
У на шем се лу жи ве при пад ни ци ви ше
на ци о нал них за јед ни ца и ет нич ких
гру па. Пре све га су ва жни сло га и по -
што ва ње – на гла ша ва Жив ко.

Тач но је да је про шло мно го го ди на
от ка ко је овај чо век на пу стио Ма ке до -
ни ју. Но он но си у ср цу Ми ле ти но. Кад
се ука же при ли ка, по се ћу је сво је се ло,
древ ни Охрид, Мат ку, Ма вров ско је зе -
ро – Ма ке до ни ју. Ву че га ле па при ро -
да, ма ми га ста ро ог њи ште...

Од њих сам мо гао да са знам бит не по -
дат ке за по том ство. Уз по моћ нај мла -
ђег стри ца Са ва и ве ли ку упор ност,
пре ви ше од де сет го ди на по чео сам да
при ку пљам ма те ри јал за ро до слов. У
по ро ди ци има мо чак три пре зи ме на:
Апо стол ски, Апо сто лов ски и Апо сто -
ло вић. Ова пре зи ме на се по ја вљу ју у
ра зним до ку мен ти ма – ка же Жив ко.

По ми шље њу на шег са го вор ни ка,
гре шке при упи си ва њу у ма тич не књи -
ге плод су не па жње и не струч но сти ад -
ми ни стра тив них ли ца ко ја су из да ва ла
до ку мен та. И он је по знат као чо век са
два пре зи ме на – Апо стол ски и Апо -
сто лов ски.
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Балет вежба од седма
година, а веќе има 30
медали

Безрезервна подршка 
и се мајкаи, таткои и братот

Каде и да се појави петнаесетгодишната
Сара Павловски од Качарево, педагози,
балерини, но и луѓе вон оваа уметност
во неа гледат вистинска ѕвезда. А како и
не би кога Сара веќе има освоен пехар и
30 медали на државни, европски и ин-
тернационални натпревари.  Како да е
претплатена за први места. На годи-
нeшното државно првенство во Нови

Сад, освоила  три златни и
еден сребрен медал. 

Многумина ја на-
рекуваат злат-

на балери-
на и и пред-
видуват блес-
кава кариера.
Поради посветеноста
на балетот, вродениот
талент, но пред се упор-
носта и трудот, ова прекрас-
но девојче брзо се издвоило од
некои свои врснички.

Тоа е мојот живот
Балет вежба од седма годи-
на. За неа тоа е секојдневен
ритуал. Од дома излегува во
осум наутро, а од Панчево, ка-
де што се школува, се враќа околу19 ча-
сот, некогаш и подоцна. 
Безрезервна подршка и се мајкаи Тама-
ра, таткои Небојша и брати Немања.                            

Тие се свесни колку задачи стојат
пред неа и колкава е тежината за да се
освојат медали.
Заслуга имаат и балетските педагози,
особено Владислава – Пипи – Војводиќ,
наставничка по модерен балета, чиј
Танцувачки клуб „Балерина“  го посету-
ва од мали нозе до денешен ден.  Позна-
вачите на приликите вела дека кога е
Владислава Војводиќ покрај неа, пре-
красната балерина се чувствува испол-
нета и задоволна од она што го работи.
Всушност, Сара во балетски „води за-
пливала“ на иницијатива на мајкаи. Го
препознала таа детскиот сон гледајки ја
ќеркичката како оди на прсти и упорно
настојува да ја покаже склоноста и
вродениот талент кон уметноста – кон
балетот. 

Сара  е родена во Белград, но пред
дванаесет години семејството
Павловски се преселило во
Качарево. Сега е ученич-
ка во прва година во
Средното балетско
училиште „ Дими-
трие Парлиќ“.

Со насмевка
на лице вели
златната ба-
лерина: 
Не се покајав
што се посве-
тив на бале-
тот. Не само по-
ради освоените
медали, тука и затоа
што со балетската умет-
ност откривам вистинско задо-
волство, откривам дека тоа
што го работам навистина
им се допаѓа на луѓето
што ме познават. Но,
не само на нив, ту-
ку и на луѓе од

струка кои  оценуват балетски
настапи на големи сцени во Европа и
пошироко. Ете, и во Виена освоив прво
место. Јас морам да се трудам, тоа е
мојот живот.

Неуморна и насмеана
Без сомневање таа е узор на многу
девјчиња који од мали нозе сонуваат да
бидат балерини. Со неа се гордеат и Ка-
чаревци. Кога настапила на завршната
свеченост, приредена при крајот на из-
минатата учебна година во Училиштето
„Жарко Зрењанин“ во Качарево, а по

повод на мала матура (каде што и таа
завшила осумгодишно училиште), сала-
та каде Сара во полн сјај прикажала
што знае и умее, многумина ја напушти-
ле со солзи радосници. Со своите
мали наследници таа е секојпат на
тренинзите што се одржуват во

Качарево во организација на Танцувач-
киот клуб „Балерина“. Едноставно, Са-
ра е неуморна и секогаш насмеана. 
Во училиштето „Димитрије Парлиќ“, на
врата најнапрет чукнал нејзиниот тат-
ко, со желба да го запише своето дете.
Некој веднаш му рекол дека конкурек-
цијата  е голема. 

П о з н а -
вајки ја доб-

ро својата ќер-
ка, реков таа мо-

ра да биде примене
инаку лоше ми се пи-

шува. Ми побараа да им
покажам Сарина слика. Кога

ја видоа предложиа да дојде на подго-
товки пред упис. Од 12 кандидати при-
мени се шест. Сара беше прва на ранг-
листа -   вели Небојша Павловски.

Секогаш во топ -  форма
Модерниот балет и е под број еден, но
често можете да ја видите и во фитнес -

клуб или на спортски терени, бидејки
тренира и гимнастика.Наоѓа време и
за клавир. Мајкаи и е десна рака, а тат-
кои и брати - и десна и лева. Тие се се-
којпат подготвени да ја одвезат на тре-
нинзи и да ја пречекат.Таткои и брати
имат приватно претпријатие „Тапет-
ар“, и тоа им омозможува да „резерви-
рат“ време за Сара.
Таа објаснува:
-За сега работите одат како што поса-

кувам. Ништо не ми е тешко кога е ба-
летот во прашање.Се разбира на прво
место е модерниот балет, но се ме при-
влекува во врска со оваа уметност.  По
завршувањето на средно
училиште би сакала да за-
пишам Институт за умет-
ничка игра во Белград.

Оваа млада
уметничка 

душа не ја
оптеретува те-

жината, пред се по-
ради дисциплираноста, но и

поради мајчината грижа околу еловни-
кот. Мајкаи секојдневно и подготвува
ручек и ужина за на училиште. И не са-
мо тоа - таа е и нејзин фризер, шминкер,
костимограф и што уште не. За да може
да и се посвети максимално пред некол-
ку години напуштила салон за лепота.

Скапо е ова задоволство. Се сами фи-
насираме: патувања, костими, балетан-
ки, фризури, шминка... Само балетан-
ките коштат околу 50 евра. Костимите

ни ги шие же-
на од Дебеља-

ча, а јас и Вла-
дислава – Пепи

Војвoдиќ често-
пати заедно ги

украсуваве. Цир-
кони купувам на

кило за да поминам
поевтино. Тоа е и Са-

рин избор и избор на се-
мејството. По некогаш мислам дека Пе-
пи ја познава Сара многу подобро од
сите нас. И таа и е максимално посвете-
на. Истрајуваме пред предизвиците, на-
гласува поносната мајка Тања.

Сара Павловски секогаш е во топ –
форма. И работи на тоа да постане вис-
тинска ѕвезда. Нема сомневања дека та-
ка и ќе биде.

Во Јабука петта
години се учи
македонски јазик 
со елементи на
национална културa

На крајот на минатата учебна-
та година до сите родители и
старатели во Република
Србија, чии деца одат во ос-
новно училиште е упатен анке-
тен лист со цел да се информи-
раат за возможностите за из-
учување на јазикот и култура-
та на националните малцин-
ства со други облици на вон-
наставни активности. Опфате-
ни се 14 јазика кои се негуваат,
меѓу нив и македонскиот

Министерството за про-
света, наука и технолошки
развиток благовремено обе-
лодени дека за заинтересира-
ните ученици ќе обезбеди из-
учување на јазикот и култу-
рата на националните мал-
цинства со разновидни обли-
ци на вонучилишна настава
(зимски и летни школи, рабо-
тилници или некој друг вид
на работа). Родителите и ста-
рателите реагираа во дадени-
от рок и во договор со децата
ги проследиа своите желби во
училиштата.

За овие актуелности разго-
варавме со Милосав Уроше-
виќ, директорот на Основно-
то училиште „Гоце Делчев“ во
Јабука.

Идеата е добра, но секој по-
четок па и овој ќе биде тежок.
Еден од условите е да се фор-
мираат групи од 15 ученици.
Добро е што се работи за фа-
култативно изучување, а не
за изборен предмет, бидејќи
учениците имаат можност да
се определат за два изборни
предмети. Воколку се опред-
елат за изучување на јазик на
малцинска заедница ќе бидат
ускратени за еден од два из-
борни предмети. Инаку, спо-
ред бројноста на малцински-
те заедници во општина Пан-
чево вакви вонучилишни ак-
тивности можат да се одвиват
во Јабука, за македонски
јазик, Банатско Ново Село за
романски, во ОУ „Браца Пет-
ров“ за ромски, а во училиш-
тето „Братство и единство“ за
унгарски јазик, вели господ-
ин Урошевиќ.

Во колку се пријави дово-
лен број на заинтересирани
за ваков вид на учење и од
други малцински заедници и
за нив ќе се бара адекватно
решение.

Тешко може да се прогно-
зира да ли оваа корисна идеа
ќе заживее во текот на оваа
учебна година, како што беше
планирано. Во колку се ство-
рат услови за такво нешто
Општината Панчево или не-
која од надлежните институ-
ци ќе биде во обврска да
обезбеди превоз до спомна-
тите села и на друг начин да
помогне во реализацијата на
овој потфат.

Што се однесува до изучу-
вањето на македонскиот јазик
со елементи на национална
култура, наставата на маке-
донски јазик во ОУ „Гоце Дел-
чев“ во Јабука се одвива веќе
петта година.

-Тргнавме со законски ми-
нимум од пет ученика. Денес-
ка македонски јазик со еле-
менти на национална култура
учат над 50 ученика. До оваа
бројка дојдовме благодарејки
на тоа што од прво до петто
оделение можеат да се фор-
мират комбинирани паралел-
ки. Тоа е предвидено и за уче-
ници од петто до осмо одде-
ление.

Професорката Лилјана Ла-
зареска од самиот почеток
држи настава по македонски
јазик. Тоа е добро и за учи-
лиштето и за децата, нагласу-
ва директорот на ОУ „Гоце
Делчев“ во Јабука.

Инаку, нашиот соговорник
е задоволен од постигнатото.
Учениците често се присутни
во активностите што се орга-
низираат во селото и поширо-
ко. Квалитет потврдуваат и на
литературниот конкурс кој
повеќе од десет години го ор-
ганизира библиотеката
„Стојан Трумиќ“ од Тител, на
кој редовно добиваат награ-
ди. Исто така редовни се учес-
ници на регионалната про-
слава на Денот на мајчиниот
јазик во Иваново. Учествуват
и во телевизијски емисии и
летни кампови. Нивни лите-
ратурни и ликовни творби се
наоѓаат и во детски списанија.
Со други зборови тие се вис-
тински абасадори на училиш-
тето кога е во прашање маке-
донскиот јазик.

Познавач на приликите
пријавувањето на децата за
изучување на јазик на мал-
цинска заедница (необавезен
предмет) го споредуваат со
пријавување на деца за спор-
тски активности. Во почето-
кот ќе се пријават стотина за-
интересирани, а по извесно
време бројот постепено се на-
малува. Слично е и со овој
вид активности. Значи, оста-
нуваат само оние што сакаат
да го учат јазикот. 

БЛЕСКАВА КАРИЕРА ПРЕД ЗЛАТНАТА БАЛЕРИНА

САРА ПАВЛОВСКИ НИЖЕ УСПЕСИ

КАКО ДО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ 

НА ЈАЗИЦИТЕ

ШКОЛИ ИЛИ РАБОТИЛНИЦИ



При крајот на март
годинава оставка
поднесе и Љупка
Михајловска 

По оставката на Љупка
Михајловска, пратеничка на
движењето „Доста беше“, во
Народното Собрание на Ре-
публика Србија, на членство
во Националниот совет на
македонската малцинска за-
едница во Србија, деновиве
оставка поднесе и Венче
Јовановски, исто така од
Јабука.

Накратко да потсетиме,
Љупка Михајловска прати
кратко образложение  до сите
членови на Советот на 31
март, годинава. Поради неодр-
жување на седници од март до
август, оставката поднесена
поради лични причини, е ус-
воена дури на 27 август.

Венче Јовановски наведува
повеќе причини за истиот по-
тег и обелоденува дека подол-
го време размислувал за вак-

вото нешто. Оставката ја об-
разложува подетално. Како
што наведува, тоа го прави
поради неговите Јабучани и
Македонската заедница во
Србија. Воедно потсетува де-
ка бил член на првиот состав
на Советот од 2004 до 2010
година. 

За моите успеси, актив-
ности и залагања за Маке-
донците во Србија, посебно
во мојата Јабука, како член
на Советот во првиот состав
и како претседател на здру-
жениет „Јабука“ од Јабука
зборуваат резултатите и
признанијата. Како еден од
иницијаторите и организа-
торите на манифестацијата
„Гравче тавче“, доживеав го-
динава, не само да не бидам
поканет на таа манифеста-
ција, туку и префрлувања од
страна на моите соселани де-
ка сум ја продал славата и
централната прослава по
повод Илинден, која не е
одржана во Јабука, наведува
Јовановски.

Тој потсетува дека вториот
состав на Советот е избран
дури по трет пат. Поради
добра воља, а во интерес на
Македонците и македонската
заедница во Србија и со жел-
ба подобро да работат Маке-
донците, посебно во Јабука, и
да се вклучат нови луѓе, овој
член на Советот се повлекол
и од работата на здружение-
то. Според неговот мислење,
наместо подобро да се рабо-
ти,  се назадувало.

Јовановски се вклучил во
работа и во третиот состав на
Советот, пак со желба да даде
придонес за подобра работа.
Како што и напишал во ос-
тавката тој секојпат посаку-
вал добро на Заедницата, за

разлика од поедини луѓе, на
кои материјалната корист им
е побитна и поради тоа се
вклучуваат во асоцијациите
на Македонците во Србија.

- Членот на Советот во ос-
тавка проблемите во „најма-
кедонското“ село во Србија,
Јабука, ги гледа и во тоа што
селото нема  простории и
канцеларија за работа како
други здруженија. Потсетува
и на неслогата во Јабука која
се огледа во мал број на акти-
висти на здружението и во
неслогата на политички план.

Една од причините за ос-
тавката е и тоа што неупате-
ните мислат дека тој е најго-
лем кривец за лошата сос-
тојба во Јабука, бидејки и тој

е член на Советот, а со некои
одлуки што ги спроведува
Советот не се согласуваат
Јабучани. Пред се се мисли на
годинешната прослава на
Илинден.
Венче Јовановски вели:

-Ја поднесувам оваа остав-
ка горд на своите досегашни
активности. Немам повеќе
време, воља и енергија да се
„борам“ и да објаснувам, по-
себно на моите сограѓани, кои
повеќе им веруваат на ново-
појавените заслужни „големи
Македонци“ и на незаменли-
ви поединци во Советот и
здружението во Јабука“.

Останува да се види колку
месеци ќе се „кисели“ и оваа
оставка.

Постојат  повеќе од пет години и бележат бројни
успеси

Инклузивниот  хор „Звуци во Јабука“ постои повеќе од пет години. Во
него членуваат  20 корисници од специалниот дом за деца и младинци
„Срце во Јабука“, 20 хористи од Јабука, претежно членови на здруже-
нието „Илинден“ и двајца воспитувачи од Домот  - Олгица Илиќ – Ми-
тевски и Иван Караклиќ. Таа е и диригент, а Караклиќ организатор на
гостувањата и пи -ар. И едните и другите членови на инклузивнатa гру-
па се задоволни од постигнатите резултати и пријатно се изненадени
што бројот на членовите се зголемува, а репертоарот го збогатуваат.
Хористите своите способности ги потврдуваат на општински и регио-
нални смотри. Планираат и гостувања во странство.

-Бидејки во селото живеат претежно Македонци почнавме со маке-
донски народни песни. Една од омилените секако е „Македонско де-
војче“. Благодарејки на соработката со Вера Царина, прославена дири-
гентка и свештеникот Владо Петковиќ, репертоарот го проширивме и со
духовна  и литургиска музика. Разбирливо, пееме и српски народни пес-
ни и песни од регионот. Со оглед на тоа што живееме во повеќенацио-
нална Војводина, односно во Банат, негуваме и мелос на јазиците на на-

ционалните заедници, како и евергрин поп и рок музика, вели Караклиќ.
Хорот „Звуци во Јабука“ е подржан со четир пороекти: двапати од гра-
дот Панчево  и со по еден  од Републиката и Покраината. 
На почетокот  хористите пееле во сродни установи, како што е Домот
во Јабука. Меѓутоа, во установите каде што настапувале им овозможу-
вале да ја вклучат  и публиката, како во Панчево  исто така и во Белград,
Нови Сад, Зајачар и други градови. Секоја година одат на три инклузив-
ни фестивали: „Срца во хармонија“, во Нови Сад, „Срце на дланка“, во
Петровец на Млава и „Ноти за сите“, во Крагуевац. Бележат бројни гос-
тувања во цела Србија. Редовни учесници се и на прославите на зна-
чајни празници во Јабука.
Посебно ги воодушевуваат манифестациите кои не се резервирани са-
мо за учесници со интелектуални потешкотии. Хорот е чест гостин на
значајни културни манифестации, како што се: „Панчевачки денови на
духовна музика“, во Светосавскиот дом во Панчево, „Панчевачки филм
фестивал“, Џез – фестивал, кој што се одржува во нашиот град, како и
на поетскиот маратон во Домот на културата во Јабука. Рамноправно
пеат, со уште три хора, во црквата во Глогоњ, на „Петроварадинските
вечери на духовна музика“ и на бројни манифестации кои се одржуваат
во Народната бавча во Панчево. 

Според зборовите на Иван Караклиќ, посебно признание на члено-
вите на хорот им е укажано со тоа што заедно со етногрупата на Музич-
кото училиште „Мокрањац“, со професорката Јелена Ќетковиќ, која ра-
ководи со хорот, настапиле на меѓународниот фестивал”Hearts in har-
mony“, одржан во Синагогата во Нови Сад.
Успеале да го привлечат и вниманието на еминентни уметници, меѓу
кои и бројни глумци, кои гостувале во Домот во Јабука и оствариле со-
работка.  Во план е  мини турнеја во Германија и гостување во Македо-
нија. Судејки по се, трпеливоста и истрајност се исплатила. Или, како
што велат пеачите, нивната хорска инклузија, не е веќе илузија.

Во семејстото се појавуваат
и Апостоловски и
Апостоловиќ

Милетино му е прв,
а Јабука втор дом

Се случувало и се случува бројни ма-
кедонски семејства, како во Република
Србија, така и во Република Македо-
нија, дури и родени браќа, да имаат по
неколку различни презимиња. Вакво-
то нешто го потикнало 75 годишниот
Живко Апостолски - Апостоловски од
Јабука, да го истражи семејното стебло
на неговите најблиски.

-Долго размислував за родословот.
Тешко ми е што семејното стебло не го
истражив додека беше  жив дедо ми

ИНКЛУЗИВЕН ХОР „ЗВУЦИ ВО ЈАБУКА“

ЗАДОВОЛНИ СО РЕПЕРТОАРОТ 
И НАСТАПИТЕ

СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА ЖИВКО АПОСТОЛСКИ

БРАЌА СО РАЗЛИЧНИ ПРЕЗИМИЊА

ОСТАВКА НА ВЕНЧЕ ЈОВАНОВСКИ НА ЧЛЕНСТВО ВО НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ 

ГЛАВНА ПРИЧИНА НЕСЛОГАТА ВО СЕЛОТО

носта е и на самите семејства кои  во дог-
ледно време можеле да барат исправки
во докумунтите, а тоа не го направиле. 

Се почитувале  и желбите на
постарите

Порано, кога потешко се доаѓало до
матичните служби, новороденчињата
од селски средини ги пријавувале
пријатели, роднини или комшии, кои
не располагале со точни податоци. При
пријавувањето додавале или одзамале
букви. Децата добивале презимиња и
по името на омилениот дедо или чич-
ко. На пример, родителите имале пре-
зиме Павловски, а детето Стојановски,
за да не се заборави чичко Стојан.  Се
почитувала и желбата на постарите
членови од семејствата. Кога имаат
потреба, околу наследство или некои
други процедури, заитересираните чи-
нат се за да докажат кои се и што се.

- И покрај тоа што сум роден во Ми-
летино, село во близината на Тетово,
барав изводи од матични книги, исто-
риски податоци, книги за населбите и
населението, посетував пријатели, ги
бележев нивните кажувања, го сложив
мозаикот. Се осмелив своите созна-
нија да ги обелоденам. Материјалот
што го поседувам го оставам во аманет
на идното поколение со желба да го
надоградуваат започнатото. Би сакал
роднините подобро да се запознаат и
зближат и да си помагаат еден на друг. 

Во родословот се опфатени се-
мејствата Апостолски, Апостоловски,
Тодоровски, Герасимовски, Велковски
и Мисаиловски. Прикажана е и лозата
на  жените од наведените фамилии.

Губење на идентитетот 
Податоците до кои дошол овој неумо-
рен Јабучанин укажуваат на необичен

вид губење на идентитетот на жените.
Специфично за некои подрачја во Ма-
кедонија по стапувањето во брак же-
ните ги ословуваат според името на
мажот. Ако е во прашање Марко соп-
ругата ја нарекуваат Маркоица. До-
колку се работи за Дарко животната
сопатничка е Даркоица. Наместо Јова-
новска и жената е Јовановски, како
што е презимето на мажот. Презимето
на Мирјана Велевска  „поминува“ во
Велевски. Кога веќе луѓето се навик-
нале на презимето,

како и да е запишано, ретко се тру-
дат да ја исправат грешката.

Инаку, семејството Апостолски чес-
то го прателе преселби, па така во да-
лечна 1946 година некои од нив се до-
селиле во Јабука. 

-Дедо ми, баба ми, родителите, сес-
трите Петра и Слободанка, братот
Велко и јас во Јабука дојдовме  во мај
1946 година. Тогаш имав само пет го-
дини. Кога стигнавме тука баба ми
веќе размислуваше како да се врати
во Милетино. И навистина се вратив-
ме во Македонија.Таму останавме
три години. Тогаш постарите сватија
дека испуштаме шанса, но ја искорис-
тивме втората  која ја добивме во
1950 година, тогаш семејството се од-
лучи животот да го продолжиме во
Војводина. Се прилагодивме и ста-
навме свои на свое, ја почнува својата
колонистичка приказна Живко Апос-
толски. 

Зет на сите Паланчани
За селото и Јабучани тој има само

убави зборови. По завршувањето на
автомеханичарскиот занает прво ра-
ботно место добил во АТП Панчево.
Во ова претпријатие дочекал и пен-
зија. 

Слогата на Јабучани Живко ја иска-
жува и по начинот на кој го прифати-
ле Јабучани по потекло од Крива Па-
ланка. Кога се оженил со Милица
Станковска, (и нејзините се од Криво-
паланечкиот крај), сите го прифатиле
како зет. Милица му родила две деца –
ќерка Светлана и син Александар. За
жал таа е почината. Живко е одамна и
дедо и прадедо. Од ќерка му има внука
Ивана, внук Иван и правнука Миа.

- Во Јабука има многу мешовити
бракови. Тоа е сосема нормално. По-
минаа веќе 70 години од организира-
ното населување на Македонците во
Војводина. Во нашето село живеат
припадници на повеќе малцински за-
едници и етнички групи. Пред се важ-
на е слогата и почитувањето, нагласу-
ва Живко.

Точно е дека поминаа многу години
откако овој човек ја напуштил Маке-
донија. Но тој го носи во срцето свое-
то Милетино. Кога ќе му се укаже при-
лика го посетува своето село, древни-
от Охрид, Матка, Мавровско езеро –
Македонија. Го влече убавата природа,
го мами старото огниште...

Вељан, мајка ми Загорка и татко ми
Трпко. Од нив можев да дознаам бит-
ни податоци за потомството.  Со по-
мош на најмладиот чичко Саво и со
голема упорност, пред повеќе од десет-
тина години почнав да собирам мате-
ријал за родословот. Во семејството
имаме дури три презимиња: Апостол-
ски, Апостоловски и Апостоловиќ.
Овие презимиња се појавуваат во раз-
ни документи -  вели Живко.

Според мислењето на нашиот сого-
ворник грешките при запишувањето во
матичните книги се плод на невнима-
ние и нестручност на административ-
ните лица кои ги издавале документите.
И тој е познат како човек со две прези-
миња – Апостолски и Апостоловски.

Секако, постојат и административни
грешки, но и освојувачките претензии по
Првата и Втората светска војна ги „крое-
ле“ и имињата и презимињата. Одговор-

Петок, 14 октомври 2016

pancevac@pancevac-online.rs
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Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Нај мла ђи чла но ви ПЕК-а
„Со ко”, уз ра ста од три до де -
сет го ди на, бо ра ви ли су про -
шлог ви кен да на под руч ју
Ку чај ских пла ни на и вре лу
ре ке Гр зе. За мла де пла ни -
на ре ор га ни зо ва ни су успо -
ни на обли жње вр хо ве, као и
оби ла зак јед не пе ћи не.

С дру ге стра не, ста ри ји
чла но ви, ју ни о ри и се ни о ри
клу ба „Со ко” при су ство ва ли
су отва ра њу но ве ве штач ке
сте не (бол де ра) у Ва ље ву и

уче ство ва ли у дру гом ко лу
др жав ног пр вен ства у ди -
сци пли ни бр зин ско пе ња -
ње. Бо рис Гар ди но вач ки је у
Ва ље ву био пр ви у ка те го -
ри ји се ни о ра, а Ми хај ло
Ше баљ је осво јио дру го ме -
сто ме ђу ју ни о ри ма. У по -
след ње два ко ла пе ња чи из
„Со ко ла” осво ји ли су 17 ме -
да ља, а но ву при ли ку за
над ме та ње и но ве ме да ље
има ће кра јем ок то бра на
„Тро фе ју Бе о гра да”.

У Идво ру је про шлог ви кен -
да одр жан су срет про на ла за -
ча. Реч је о тра ди ци о нал ној
ма ни фе ста ци ји по све ће ној
афир ма ци ји тех но ло шких
ино ва ци ја, ко ју ор га ни зу је
Фон да ци ја „Мла ден Се лак”
већ три де сет се дам го ди на
за ре дом. Том при ли ком су
до де ље не на гра де Фон да ци је
нај бо љим при вред ни ци ма,
про на ла за чи ма и кул тур ним
и јав ним рад ни ци ма за 2015.
го ди ну. Злат на ме да ља с ли -
ком Мла де на Се ла ка и нов -
ча на на гра да до де ље на је
Да ни ци Зе че вић, уче ни ци
че твр тог раз ре да Ма те ма -
тич ке гим на зи је у Бе о гра ду,
ви ше стру кој до бит ни ци
мно гих на гра да (пр вак др -
жа ве у ма те ма ти ци и фи зи -
ци, до бит ник спе ци јал не
на гра де По кра јин ског се -
кре та ри ја та за спорт и
омла ди ну итд.), ко ја је на -
шој зе мљи ове го ди не до не -

ла ме да љу с пе те Европ ске
ма те ма тич ке олим пи ја де за
де вој ке.

На све ча но сти у Идво ру
до де ље на су при зна ња и нај -
бо љим пан че вач ким уче ни -
ци ма основ них и сред њих
шко ла ко ји су у 2015. го ди ни
оства ри ли из у зет не ре зул та -
те на ре пу блич ким и ме ђу -
на род ним так ми че њи ма. На -
гра ђе ни су Со фи ја Фи ли пов,
Мар ко Шу шњар, Да ни ца Зе -
че вић, Мар та Бо шњак, Ни -
ко ла Бу ла то вић, Ти ја на Јак -
шић, Ми хај ло Си мић, Га ври -
ло Са рић, Ан дреа Ар се но -
вић, Ма ри ја Ди ми три је вић,
Ни ко ла Ра ко њац, Сте фан
Ми хај лов и Ве се лин Вра чар.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДО ДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА ЊА УЧЕ НИ ЦИ МА ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ”

НА ГРА ЂЕ НИ СА О БРА ЋАЈ НИ ЗНАЛ ЦИ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Вред ни, па мет ни и
спрет ни

Би ци кли и пра те ћа
опре ма на дар

Кон ти ну и ран рад и
вр хун ски ре зул та ти

Град Пан че во на гра дио је уче -
ни ке основ них шко ла с те ри -
то ри је гра да Пан че ва ко ји су
осво ји ли ме да ље на Окру жном
школ ском так ми че њу „Шта
знаш о са о бра ћа ју?”, одр жа -
ном у Вр шцу у ма ју ове го ди не.
У име ло кал не са мо у пра ве и
Ко ми те та за без бед ност са о -
бра ћа ја Гра да Пан че ва гра до -
на чел ник Са ша Па влов до де -
лио је би ци кле и пра те ћу опре -
му Ани Жи ва но вић, Не ве ни
Не дељ ко вић и Ву ку Го лу бо ви -
ћу, уче ни ци ма ОШ „До си теј
Об ра до вић” из Омо љи це.

Гра до на чел ник је че сти тао
на гра ђе ним уче ни ци ма и по -
хва лио ко лек тив омо љич ке
основ не шко ле због кон ти ну -
и ра ног ра да с де цом и вр хун -
ских ре зул та та ко је она по -
сти жу на так ми че њи ма о са о -
бра ћа ју. За хва лио је Ми о дра -
гу Та си ћу, на став ни ку тех -
нич ког и ин фор ма тич ког
обра зо ва ња у ОШ „До си теј
Об ра до вић”, ко ји је уло жио
ве ли ки труд и зна ње у еду ка -
ци ју де це у обла сти са о бра -
ћај не кул ту ре, и ис та као ка ко
се на да да ће и дру ги про фе -

Пан че вач ки ри бо лов ци, чла -
но ви удру же ња „Ује ди ње ни
ри бо лов ци Ср би је” и удру же -
ња спорт ских ри бо ло ва ца „На -
дел”, слу жба ри бо чу ва ра и љу -
би те љи ре ке Та миш, у са рад -
њи с ЈКП-ом „Хи ги је на”, спро -
ве ли су у не де љу, 9. ок то бра,
ак ци ју чи шће ња при о ба ља
пан че вач ке ре ке у зо ни же ле -
знич ког мо ста. Оку пље ни око
исте иде је, во лон те ри су са ку -
пи ли не ко ли ко сто ти на ки ло -
гра ма раз ли чи тог ам ба ла жног
от па да ко ји су нео д го вор ни
ри бо лов ци оста ви ли за со бом.

Овом при ли ком је Алек -
сан дар Пе тро вић, по ве ре ник

удру же ња гра ђа на „Ује ди ње -
ни ри бо лов ци Ср би је” за Ју -
жно ба нат ски округ, упу тио
апел гра ђа ни ма да про ме не
при ми тив не на ви ке, јер ба -
ха то по на ша ње на ре ци опа -
сно угро жа ва фло ру и фа у ну
Та ми ша. Ка ко је ре као, ово је
са мо пр ва у ни зу ак ци ја, а у
на ред ном пе ри о ду ће пан че -
вач ки ри бо лов ци пред у зе ти
низ кон крет них ко ра ка, ка ко
про тив ба ха тих ри бо ло ва ца
и при вред ни ка ко ји сва ко -
днев но за га ђу ју пан че вач ке
во до то ко ве, та ко и у обла сти
очу ва ња и уре ђе ња при о ба ља
Та ми ша и ре ке На дел.

АК ЦИ ЈА РИ БО ЛО ВА ЦА

Чи шће ње Та ми ша

АК ТИВ НОСТ „СО КО ЛА”

Но ви успех пла ни на ра

Гра ђа ни Ср би је ће од Но ве го -
ди не по но во има ти на рас по -
ла га њу зе ле ни фонд, из ко јег
ће се фи нан си ра ти про јек ти
за шти те жи вот не сре ди не. Пет
го ди на на кон га ше ња Фон да
за за шти ту жи вот не сре ди не
по но во ће по сто ја ти ова кав
тип фон да, али под дру гим
име ном и с дру га чи јим на чи -
ном фи нан си ра ња. За раз ли ку
од прет ход ног, овај фонд би ће
бу џет ски и цен тра ли зо ван, а
нај ве ћим де лом ће се фи нан -
си ра ти од нов ца за га ђи ва ча.

Др жа ва Ср би ја је Фонд за
за шти ту жи вот не сре ди не
осно ва ла 2009. го ди не, али је
ука зом та да шње ми ни стар ке
жи вот не сре ди не Зо ра не Ми -
хај ло вић уки нут због зло у по -
тре ба и не тран спа рент ног и
ло шег по сло ва ња 2012. го ди -
не. То ком ра да Фон да ни је ре -
а ли зо ва но ви ше од 2.200 пот -
пи са них уго во ра и на тај на -

чин је на стао дуг од пет и по
ми ли јар ди ди на ра.

Тре нут но над ле жни из еко -
ло шког ми ни стар ства раз го ва -
ра ју с при вред ни ци ма о уде лу
за га ђи ва ча у фи нан си ра њу и у
оп ти ца ју је не ко ли ко мо де ла.
По ред овог нов ца, др жа ва ра -
чу на да ће ме ђу на род не до на -
ци је, као и кре дит не ли ни је,
фи нан сиј ски оја ча ти бу ду ћи

фонд, из ко јег ће се фи нан си -
ра ти про јек ти и про гра ми за -
шти те жи вот не сре ди не.

Да под се ти мо, фор ми ра ње
зе ле ног фон да је услов ЕУ за
отва ра ње По гла вља 27, али и
оба ве за про ис те кла из из ме -
ње ног За ко на о за шти ти жи -
вот не сре ди не. Због то га тим
Ми ни стар ства по љо при вре де
и за шти те жи вот не сре ди не

по след њих не де ља ин тен зив -
но ра ди на ства ра њу тех нич -
ких и ка дров ских усло ва ка ко
би Ср би ја ко нач но ис пу ни ла
за цр та ни услов Европ ске ко -
ми си је. Ор га ни за ци о не при -
пре ме за фор ми ра ње зе ле ног
фон да су при кра ју, а ин сти -
ту ци о нал но уоб ли ча ва ње би -
ће за вр ше но са усва ја њем за -
ко на о бу џе ту. Но ви еко-фонд
би ће под ин ге рен ци јом др жа -
ве ка ко се не би по но ви ла ис -
ку ства из вре ме на пре 2012.
го ди не, а циљ цен тра ли за ци је
је да се убу ду ће ни је дан ди -
нар на ме њен за шти ти жи вот -
не сре ди не не по тро ши за
дру ге на ме не.

Не дав но је ми ни стар по љо -
при вре де и за шти те жи вот не
сре ди не Бра ни слав Не ди мо -
вић по твр дио ове ин фор ма ци -
је и на ја вио да ће од Но ве го -
ди не овај фонд по че ти да
функ ци о ни ше.

ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

Зелени фонд

Вла да АП Вој во ди не по зва ла
је све ло кал не са мо у пра ве у
Вој во ди ни да се при кљу че
про јек ту енер гет ске ефи ка сно -
сти ко ји се спро во ди у са рад њи
с Не мач ком кан це ла ри јом за
ме ђу на род ну са рад њу (ГИЗ) и
Уни вер зи те том у Бе о гра ду, а
уз по др шку Ми ни стар ства ру -
дар ства и енер ге ти ке, Ми ни -
стар ства гра ђе ви нар ства, са о -
бра ћа ја и ин фра струк ту ре и
По кра јин ског се кре та ри ја та за
ре ги о нал ни раз вој, ме ђу ре ги о -
нал ну са рад њу и ло кал ну са -
мо у пра ву.

По кра јин ска вла да ће из -
дво ји ти од ре ђе на сред ства и
по мо ћи вој во ђан ским гра до -
ви ма и оп шти на ма да при пре -
ме нео п ход ну до ку мен та ци ју и
ура де про је кат енер гет ске
ефи ка сно сти за објек те ко ји су
у вла сни штву АП Вој во ди не
ка ко би се зна чај но по ве ћа ла
уште да енер ги је. Пр ва фа за
овог про јек та об у хва ти ће при -

ку пља ње нео п ход них по да та -
ка, ка ко би над ле жни у др жа ви
до би ли ја сну сли ку о тре нут -
ном ста њу на те ре ну. На ја вље -
но је да ће сле де ће го ди не би -
ти уве ден си стем енер гет ског
ме наџ мен та – кроз два јав на
по зи ва Ре пу блич ког фон да за
енер гет ску ефи ка сност пот пи -
са ни су уго во ри с пре ко 25 ло -
кал них са мо у пра ва о са рад њи
и ре а ли за ци ји про гра ма енер -
гет ске ефи ка сно сти.

На те ри то ри ји Вој во ди не ће
45 гра до ва и оп шти на би ти

увр ште но у про је кат при ку -
пља ња по да та ка о енер гет -
ским свој стви ма јав них згра -
да, са ак цен том на шко ла ма и
вр ти ћи ма, на кон че га ће би ти
ура ђе не пре по ру ке за на ци о -
нал ну ти по ло ги ју. Про гра мом
је пред ви ђе но да се на ло кал -
ном ни воу ан га жу ју екс пер ти
за енер гет ску ефи ка сност са
ар хи тек тон ског, ма шин ског и
елек тро тех нич ког фа кул те та.
Не ке јав не згра де, по пут Па -
ла те Ср би ја, већ су до би ле
енер гет ски па сош, што ће би ти

мо дел за све оста ле јав не
објек те. Над ле жни у др жа ви
ис ти чу да је по ве ћа ње енер -
гет ске ефи ка сно сти у јав ним
згра да ма ви ше не го оправ да -
но. У од но су на бру то про из -
вод у Ср би ји се тро ши шест
пу та ви ше енер ги је не го у Не -
мач кој, а 40 од сто те по тро -
шње од ла зи на згра де. Пре ли -
ми нар на ис тра жи ва ња су по -
ка за ла да у ви ше од 16.000
обје ка та, а то су вр ти ћи и шко -
ле пре све га, по сто је ве ли ки
по тен ци ја ли за уште ду. Не до -
вољ но до бра изо ла ци ја згра да
и њи хо ва оште ће ност, као и
кли ма ти за ци ја и за гре ва ње
во де до при но се по тро шњи ве -
о ма ве ли ке ко ли чи не енер ги -
је. Стра те ги ја пред ви ђа по ве -
ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти
у 6.500 вр ти ћа и шко ла у Ср -
би ји, а фи нан сиј ска по др шка
из Не мач ке обез бе ди ће сред -
ства за енер гет ску са на ци ју
тих уста но ва.

ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ

Утвр ђи ва ње ста ња

СУ СРЕ ТИ ПРО НА ЛА ЗА ЧА У ИДВО РУ

Злат на ме да ља 
Да ни ци Зе че вић

со ри са гле да ти пра ве вред но -
сти у де лу овог на став ни ка.

– Овим сим бо лич ним на -
гра да ма ло кал на са мо у пра ва
и Ко ми тет за без бед ност са о -
бра ћа ја по ка за ли су ко ли ко је
за наш град област без бед но -
сти са о бра ћа ја зна чај на. Број -
не ак тив но сти и Гра да и Ко -
ми те та усме ре не су на ани ми -
ра ње шко ла и на еду ка ци ју и
под сти ца ње мла дих, на ро чи -
то по ла зни ка у пр ви раз ред,
као јед не од нај у гро же ни јих
ка те го ри ја уче сни ка у са о бра -
ћа ју. Под се ти ћу да је не дав но
у ОШ „Бран ко Ра ди че вић” по -

ста вљен са о бра ћај ни по ли гон
на ко ме ће ге не ра ци је ђа ка
пан че вач ких основ них шко ла
про ћи – ре као је Па влов и до -
дао да с нај мла ђим Пан чев -
ци ма тре ба нај ви ше ра ди ти у
овој обла сти, јер ће са мо кроз
еду ка ци ју они јед ног да на по -
ста ти узор ни уче сни ци у са о -
бра ћа ју.

Пре ма ре чи ма на став ни ка
Ми о дра га Та си ћа, иза ових ре -
зул та та су рад и ве ли ки ен ту -
зи ја зам, ка ко ње гов, та ко и ње -
го вих пу ле на. За хва лио је ло -
кал ној са мо у пра ви што је на -
гра ди ла уче ни ке за ви ше го ди -

шња по стиг ну ћа у овој обла -
сти. Не ко ли ко го ди на уна зад
ђа ци ОШ „До си теј Об ра до -
вић” уче ству ју на оп штин -
ском, окру жном и ре пу блич -
ком так ми че њу, а про шле го -
ди не је Вук Го лу бо вић, на кон
осва ја ња пр вих ме ста на др -
жав ним над ме та њи ма, од ме -
рио сна гу с вр шња ци ма из
Евро пе и из бо рио че твр то ме -
сто на европ ском пр вен ству у
по зна ва њу са о бра ћај них про -
пи са. За овај успех је Ко ми тет
за без бед ност са о бра ћа ја на -
гра дио Ву ка лап то пом у фе -
бру а ру 2016. го ди не.
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Такмичење у примени карди-
опулмоналне реанимације –
пружања прве помоћи у случа-
ју изненадног срчаног застоја,
под називом „КПР изазов”,
одржано је поводом Европског
дана поновног покретања срца
у среду, 12. октобра, у ОШ
„Братство–јединство”.

Чињеница да је Светска
здравствена организација из-
нела став да се деца већ с навр-
шених 12 или 13 година могу

обучавати за пружање прве
помоћи, мотивисала је лекаре
Службе хитне медицинске по-
моћи панчевачког Дома здра-
вља да спроведу обуку и так-
мичење међу панчевачким
основцима. За то су добили по-
дршку Града, као и фирме
DEM из Новог Сада, која је
обезбедила лутке за вежбу и
дефибрилаторе.

У „КПР изазову” надметале
су се четири петочлане екипе
ученика седмих и осмих раз-
реда, које су се припремале уз
подршку своје професорке би-

ологије и др Горана Симоно-
вића, лекара у Хитној помоћи.

– Сви параметри који се
оцењују при масажи срца, а то
су: дубина притиска, брзина
масирања и капиларно пуње-
ње, праћени су уз помоћ ком-
пјутерске анализе. Показало
се да су деца била толико до-
бро припремљена да су деци-
мале одлучиле о победници-
ма, а то је била екипа из оде-
љења VI II-1. Присутни лекари

су били одушевљени, јер је из-
гледало као да вежбу спроводе
ученици средње медицинске
школе, а не основци – рекао је
др Горан Симоновић.

Такмичаре су својим прису-
ством бодриле чланице Град-
ског већа др Мирела Петровић
и Тања Божић, као и в. д. дирек-
тора болнице др Слободан Ову-
ка и представници Дома здра-
вља и Службе хитне помоћи.
Сви учесници су добили мајице
и захвалнице, а издавачка кућа
„Лагуна” је победничку екипу
наградила књигама.

Про шлог ви кен да, 8. и 9. ок -
то бра, на Бе о град ском сај му
је одр жан 28. ме ђу на род ни
кон грес и са јам ко зме ти ке
„До дир Па ри за” – нај ве ћа
ма ни фе ста ци ја та квог ти па
на Бал ка ну и зна ча јан до га -
ђај за све ко зме ти ча ре, фри -
зе ре, естет ске хи рур ге, дер -
ма то ло ге, апо те ка ре и мно ге
дру ге.

Нај ве ћу па жњу по се ти ла -
ца овог пу та при ву кле су
ме то де ја пан ског ис цр та ва -
ња обр ва и на до град ња сви -
ле них тре па ви ца, а о овим
тех ни ка ма го во ри ли су еду -
ка то ри из Ру си је, Бо сне и
Ма ђар ске. Нај па жљи ви је је
про пра ћен рад Ру ски ње
Људ ми ле Ва ље вац, ин тер -

на ци о нал ног еду ка то ра за
ис цр та ва ње обр ва ја пан -
ском ме то дом. Са јам „До -
дир Па ри за” се не мо же за -
ми сли ти без пред ста вља ња
но ви те та у обла сти не ил-ар та,
меј ка па и бо ди-aрта, за тим
ре ви је по зна тих фри зе ра,
као и при ка за ино ва тив них
ко зме тич ких трет ма на и
кон гре са ко зме ти ке. На сту -
пи по зна тих фри зе ра пред -
ста вља ју пра ви спек такл на
сај му. Су де ћи по оно ме што
је пред ста вље но, ко вр џе ра -
зних ве ли чи на на пра вље не
фи га ром или чет ком су пра -
ви хит. Ове се зо не шмин ка
је у там ним бра он то но ви -
ма, пре на гла ше них обр ва и
уса на у ве чер њим са ти ма, а
опет све де на и при род на за
днев не и по слов не ва ри -
јан те.

Ка да је реч о пре да ва њи -
ма, спе ци ја лан гост из Ита -
ли је би ла је Josephine Wac-
kett, пот пред сед ни ца „Cide-
sco Internacional-а”, са увек
ак ту ел ном те мом: „Шта су
бо ре? Ка ко на ста ју? Де ша -
ва ња у тки ву у про це су ста -
ре ња”.

Са вре ме не ме то де за
објек тив но утвр ђи ва ње ста -
ња ко же по мо ћу ка ме ре и
про гра ма нај но ви је ге не ра -
ци је, као и ан ти це лу лит про -
гра ми та ко ђе су пред ста вље -
ни на сај му као ва жан ко рак
у при ме ни аде кват не ин ди -
ви ду ал не не ге и бри ге о соп -
стве ном те лу.

Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Кон фе рен ци ја тра ја ла
од 3. до 7. ок то бра

Са рад ња ор га ни за ци -
је „Kinderperspectief”,
„Си гур не ку ће” и
„Спо мен ка”

Из у зет но зна чај на ин тер на ци -
о нал на кон фе рен ци ја под на -
зи вом „Ме ђу на род на ис ку -
ства, при ме ри до бре прак се у
ра ду с де цом и мла ди ма с те -
шким ис ку стви ма и по на ша ња”
одр жа на је у Пан че ву про шле
не де ље, од 3. до 7. ок то бра, а
на њој су уче ство ва ли хо ланд -
ска ор га ни за ци ја „Kinderper-
spectief”, При хва ти ли ште за
же не и де цу жр тве на си ља у
по ро ди ци „Си гур на ку ћа” и
дом за де цу „Спо ме нак”.

Као што смо већ пи са ли у
про шлом бро ју, циљ овог ску -
па био је да чла но ви де ле га ци -
је из Хо лан ди је то ком тра ја ња
кон фе рен ци је кроз низ ра ди о -
ни ца пре не су и раз ме не зна ња
и ис ку ства са струч ним ли ци -
ма из уста но ва со ци јал не за -
шти те у на шем гра ду. 

Емо тив но и дру га чи је
О то ме ка ко је про те кла кон -
фе рен ци ја и шта ће од сте че -
них ис ку ста ва мо ћи да се при -
ме ни у да љем ра ду, не што ви ше
је ре кла Ја сна Ву ји чић, ру ко -
во ди лац „Си гур не ку ће”.

– На ску пу је уче ство ва ло
шест струч них рад ни ца из При -
хва ти ли шта и две из Цен тра за
со ци јал ни рад. Ак тив но сти су
се од ви ја ле то ком пре по дне ва и
по по дне ва, кроз су сре те с ко ле -
га ма из „Спо мен ка”. Рад је био
ин тен зи ван, ква ли те тан, дру га -
чи ји и пре пун емо ци ја. Ко ле ге
из Хо лан ди је су, та ко ђе, има ле
при ли ку да уче од нас и да се
уве ре у на шу до ступ ност ко ри -
сни ци ма и бли скост с њи ма.

РЕ А ЛИ ЗО ВАН МЕ ЂУ НА РОД НИ СТРУЧ НИ СКУП У ПАН ЧЕ ВУ

ХО ЛАНД СКО-СРП СКА ЉУ БАВ ПРЕ МА ДЕ ЦИ

Пре ма њи хо вим ре чи ма, та кав
од нос ни је уо би ча јен у Хо лан -
ди ји – ре кла је Ву ји чи ће ва.

Она је, као по себ но ин те ре -
сант ну, ис та кла раз ли ку у ме -
то да ма ко је се при ме њу ју у
Ср би ји и Хо лан ди ји.

– Ко ле ге из Хо лан ди је че сто
ко ри сте сли ку, ви део-за пис,
играч ке... Де ца су, ре ци мо, до -
би ла лут ки цу „бри жни дру -
гар”, ко ју су руч но из ра ди ли
гра ђа ни из раз ли чи тих де ло ва
Хо лан ди је. Она има уло гу да
по мог не де те ту да сво је ма ле и
ве ли ке бри ге ма кар на крат ко
за бо ра ви та ко што ће их на пи -
са ти на па пи ру и ста ви ти јој их
у уста – ис при ча ла је Ја сна Ву -
ји чић и, ве ру је мо, ин спи ри са -
ла мно ге ро ди те ље и вас пи та че
овом за ни мљи вом иде јом.

Две ве о ма ко ри сне ра ди о ни -
це су ре а ли зо ва не са мо са за по -
сле ни ма у При хва ти ли шту,
укљу чу ју ћи и рад ни ке обез бе ђе -
ња. Они су том при ли ком по мо -
ћу ка ра та са сли ка ма и по ста -
вља ња си ту а ци ја уз ко ри шће ње

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Гу лаш у бун де ви

Ово ће за си гур но би ти нај -
бо љи гу лаш ко ји сте у жи во -
ту про ба ли. Ком би на ци ја је
на из глед ма ло чуд на, али
укус је пре ди ван. По сто је и
ва ри јан те пу ње ња бун де ве
па су љем, али то ће мо ис про -
ба ти не ком дру гом при ли -
ком. По себ ну чар овом спе -
ци ја ли те ту да је чи ње ни ца да
се са ма бун де ва упо тре бља ва
као по су да за ку ва ње и слу -
же ње. Не спа да баш у ка те -
го ри ју бр зог је ла, али је ла ко
за при пре му. Нај ве ћи иза зов

за вас је сте да про на ђе те
бун де ву од го ва ра ју ће ве ли -
чи не, то јест ону ко ја мо же
це ла да ста не у ва шу рер ну.
Све оста ло би ће деч ја игра.

Са стој ци: бун де ва од око че ти ри кг, 5 + 1 су пе на ка ши ка ма сли но -

вог уља, 500 г цр ног лу ка, 500 г ју не ћег бу та, 65 г шар га ре пе, по ла

ка фе не ка ши ке мле ве ног би бе ра, две ка фе не ка ши ке со ли, по ла ка -

фе не ка ши ке мле ве не љу те па при ке, јед на ка фе на ка ши ка мле ве не

слат ке па при ке и 10 су вих шљи ва без ко шти ца.

При пре ма: Очи сти те и сит но на се ци те цр ни лук. Ју не ти ну исе ци те на

коц ки це. Шар га ре пу из рен дај те. Бун де ву опе ри те, па јој од се ци те

ка пи цу, али је са чу вај те. За тим ка ши ком из ва ди те се мен ке бун де ве,

очи сти те уну тра шњост и на ма жи те је јед ном ка ши ком уља. Цр ни лук

про дин стај те на пет су пе них ка ши ка уља. До дај те ју не ти ну и про ме -

шај те. За чи ни те со љу, би бе ром, слат ком и љу том па при ком. До ли -

вај те по ма ло то пле во де и дин стај те на ла га ној ва три три са та. Ка да

во да ис па ри и ме со фи но омек ша, ски ни те с ва тре. Ову сме су си пај -

те у бун де ву, па за тво ри те бун де ви ном ка пи цом. Бун де ву ста ви те у

ду бљи плех. Пе ци те у за гре ја ној пећ ни ци два са та на 200 сте пе ни.

Ски ни те ка пи цу и ку тла чом ва ди те гу лаш. При ли ком слу же ња гу ла -

ша ка ши ком ва ди те ку гли це од бун де ве стру жу ћи бун де ву из ну тра.

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

Но ви те ти на Сај му
ко зме ти ке

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

лут ки ца от кри ва ли сво је лич не
ква ли те те и учи ли ка ко да за -
јед нич ки ре ша ва ју про бле ме у
ор га ни за ци ји, од но сно по ро ди -
ци и ка ко тим мо же да по мог не
код ин ди ви ду ал них про бле ма и
стре сних си ту а ци ја.

Дра го це не лек ци је
Ис ку стви ма сте че ним на кон -
фе рен ци ји пре за до вољ ни су и
у „Спо мен ку”, где на гла ша ва ју
да је зна чај ме ђу на род не кон -
фе рен ци је под јед на ко ва жан и
за са му ло кал ну за јед ни цу и
Град Пан че во, чи ји је ре сор за
рад, за по шља ва ње и со ци јал на
пи та ња дао по др шку овом ску -
пу, уви дев ши да се на ова кав
на чин уна пре ђу је ква ли тет ка -
ко струч ног ра да у уста но ва ма
со ци јал не за шти те, та ко и си -
сте ма дру штве не бри ге о де ци.

– У сва кој од ин тер ак тив них
ра ди о ни ца, и по ред је зич ких
ба ри је ра, пре по зна ли смо си ту -
а ци је ко је се пре кла па ју у на -
шим ор га ни за ци ја ма и до би ли
кон крет не мо де ле и ме то де за
пре ва зи ла же ње те шко ћа и ри -
зи ка у сва ко днев ном ра ду. Ко -
ле ге из ино стран ства су се рев -
но сно по тру ди ле да нам сва ку
од ме то да пот пу но пре не су и
оста ве сва нео п ход на сред ства
за рад, а за јед но смо на шли на -

чин да их при ме њу је мо у бу дућ -
но сти. Реч је о за и ста ко ри сним
и кон струк тив ним ра ди о ни ца -
ма, на ко ји ма се го во ри ло о то -
ме ка ко раз го ва ра ти с де цом о
те шким те ма ма и про бле ми ма,
ка ко по зи тив но сти му ли са ти
раз вој и по зи тив но по на ша ње и
ка ко де ци ука за ти ка да је не што
нор мал но, а ка да иду пре ко гра -
ни ца – ис та кла је Та ња Лу кић,
ди рек тор ка „Спо мен ка”.

Она је до да ла и то да је по се бан
ути сак на све уче сни ке оста ви -
ла ви ше ча сов на ко лек тив на ра -
ди о ни ца „Игре без гра ни ца”, у
окви ру ко је су на те ре ни ма до -
ма ре а ли зо ва не раз ли чи те
спорт ске ак тив но сти. Уз то, до -
ма ћи ни су то ком тра ја ња ску па
про на шли вре ме на и да го сти -
ма по ка жу ту ри стич ке по тен -
ци ја ле Пан че ва, али и да их по -
ве ду у оби ла зак Бе о гра да. Ко -
ри сни ке „Спо мен ка” и „Си гур -
не ку ће” по себ но је об ра до ва ло
то што је „Kinderperspectief” на
кра ју су сре та обе ма уста но ва ма
по кло нио че ко ве у из но су од по
750 евра, на ме ње не ку по ви ни
тех ни ке по пут те ле ви зо ра, та -
бле та, лап то па, ДВД уре ђа ја,
али и игра ча ка за де цу, с ци љем
по бољ ша ња њи хо вих усло ва
жи во та.

ХРОНИКА

Игре без гра ни ца, и бу квал но и фи гу ра тив но

ОДР ЖАН „КПР ИЗА ЗОВ”

Уче да спа са ва ју жи во те

Ква ли тет на здрав стве на за -
шти та не под ра зу ме ва са мо
до бру ди јаг но сти ку, те ра пи -
ју или ре ха би ли та ци ју. Она
се не ме ри ис кљу чи во бро -
јем и ква ли те том услу га на
го ди шњем или де це ниј ском
ни воу. Ре кло би се да је мо -
жда ма ње ви дљи ва, али не и
ма ње ва жна уло га здрав -
стве них рад ни ка у еду ка ци -
ји љу ди, упо зна ва њу с ме ра -
ма пре вен ци је и на чи ни ма
ука зи ва ња по мо ћи дру ги ма
и се би. За по сле ни у на шој
слу жби пре по зна ли су зна -
чај здрав стве ног про све ћи -
ва ња у сва ко днев ним кон -
так ти ма с љу ди ма у не во љи.
Не ко би мо жда по ми слио да
ур гент на слу жба, ко ја се ак -
ти ви ра тек у тре ну ци ма
озбиљ ног здрав стве ног про -
бле ма, ма ло мо же учи ни ти
да до тог про бле ма не до ђе.
На ша ис ку ства за пра во го -
во ре да је са ове по зи ци је
мно го ви дљи ви је где гре ши -
мо, ко ли ко зна мо и ко ли ко
во ди мо ра чу на о соп стве -
ном здра вљу.

Са за до вољ ством мо же мо
ре ћи да смо у про те клих
не ко ли ко не де ља би ли у
не по сред ном кон так ту с

ма ли ша ни ма пред школ -
ских и школ ских уста но ва,
као и са од ра слим су гра ђа -
ни ма за ин те ре со ва ним да
на у че не што но во или да се
под се те не ких дав но уче -
них лек ци ја из пр ве по мо -
ћи. Не ла год ност и сти дљи -
вост би ле су ре зер ви са не
са мо за пр ве тре нут ке ме -
ђу соб ног упо зна ва ња. Све
по сле то га би ло је у зна ку
обо стра ног за до вољ ства про -
ис те клог из са зна ња да ла -
ич ка ру ка мо же ма си ра ти
ср це, осло бо ди ти ди сај ни
пут од стра ног те ла, по ста -
ви ти обо ле лог у по ло жај за
опо ра вак или ука за ти по -
моћ осо би ко ја се по се кла
или опе кла. Мно ге ма ле
гла ве су на у чи ле да је 194
број ко ји тре ба по зва ти ка -
ко би се по мо гло дру гу или
чла ну по ро ди це. Они ма ло
ста ри ји на у чи ли су ка ко да
осе те дах на свом ли цу, чу -
ју ди сај ни шум и ви де по -
кре те груд ног ко ша и сто -
ма ка, а све с ци љем пре по -
зна ва ња гу бит ка све сти и
ср ча ног за сто ја.

Уз са вла да ва ње ове ве -
шти не не ми нов но иде и ве о -
ма ва жна ин фор ма ци ја да
су три-че ти ри ми ну та без
цир ку ли шу ће кр ви и ки се о -
ни ка у ор га ни зму до вољ на
за пре ста нак ви тал них жи -
вот них функ ци ја. За то је за -
пра во уло га ла и ка не из мер -
но бит на ка ри ка у лан цу
пре жи вља ва ња. Мо жда нај -
ва жни ја лек ци ја за сва ког,
без об зи ра на уз раст, под ра -
зу ме ва бри гу о то ме да се не
угро зи соп стве на си гур ност.
Са мо у та квој по зи ци ји би -
ће мо у мо гућ но сти да алар -
ми ра мо ур гент не слу жбе и
да уне сре ће ном ука же мо
по моћ.

Зна чај здрав стве ног 
про све ћи ва ња

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић



ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника 

на радном месту с повећаним ризиком по здравље

(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Професионална оријентација и селекција.

Едукација из области прве помоћи.

Промоција здравља на радном месту 

и здравих стилова живота.

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА 

РЕГИСТРОВАНИХ 

У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену заштиту радника;

– Ауто-сервиса „Зоки”;

– недељника „Панчевац”.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:

– за заснивање радног односа 

(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);

– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија, 

виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);

– за суд и на захтев државних органа;

– за приватно предузетништво;

– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;

– за смештај лица у дом старих;

– за држање и ношење оружја;

– за упис у школу или на факултет;

– за склапање брака страних држављана 

или малолетних лица;

– за продужење боравка страних држављана;

– за рад у просвети;

– за животно осигурање;

– за одлазак у иностранство;

– за послове комуналног полицајца;

– издавање дупликата уверења;

–  за управљање моторним чамцем.

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА, 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,  

НАЈБОЉА УСЛУГА.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ 
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије

Спец. офталмологије
Спец. урологије

Спец. гинекологије

Спец. хирургије

Спец. ОРЛ

Стоматолог

Психолог

У С К О Р О     У С К О Р О     У С К О Р О

ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)

ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
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Чла но ви Град ског од бо ра
СУБ НОР-а и бо рач ких удру -
же ња ко ја де лу ју под окри љем
те ор га ни за ци је и ове го ди не
су обе ле жи ли 6. ок то бар, дан
осло бо ђе ња Пан че ва од фа ши -
зма на кра ју Дру гог свет ског
ра та, 1944. го ди не.

Тај да тум се све до 2001.
сла вио као пра зник на шег гра -
да, да би те го ди не та да шња
ло кал на власт од лу чи ла да но -
ви дан гра да бу де 8. но вем бар,
да тум ка да је срп ска вој ска
ушла у Пан че во на кра ју Пр -
вог свет ског ра та.

Без об зи ра на то пре о ста ли
чла но ви бо рач ке ор га ни за ци је
сма тра ју да успо ме на на 6. ок -
то бар и оне ко ји су да ли жи во -
те за осло бо ђе ње од фа ши зма
не сме с вре ме ном да из бле ди
и да тре ба да бу де са чу ва на.

Од пре не ко ли ко го ди на у
то ме их по др жа ва ју и Вој ска
Ср би је и Град ска упра ва, чи ји
пред став ни ци за јед но с бор -
ци ма по ла жу вен це на спо ме -
ни ке на род ним хе ро ји ма у
Град ском пар ку. Овог 6. ок то -
бра при дру жи ла им се и Ам ба -
са да Ру си је, па је та ко про -
шлог че тврт ка вен це по ло жио

и Ни ко лај Ба на тов, дру ги се -
кре тар те ам ба са де у Ср би ји.
За хва љу ју ћи то ме обе ле жа ва -
ње 6. ок то бра је по диг ну то на
још ви ши ни во.

– Да нас је по себ но ва жно да
ево ци ра мо успо ме не  на тај
да тум. Сви за јед но смо све до -
ци по ку ша ја ре ви зи је исто ри -
је, на сто ја ња да се про шлост
при ка же дру га чи је. Де ве ти
мај, дан по бе де у Дру гом свет -

ском ра ту, да нас се све че шће
обе ле жа ва као Дан Евро пе.
Они ко ји су 1941. го ди не с
цве ћем до че ки ва ли на ци -
стич ке оку па то ре да нас се из -
јед на ча ва ју са они ма на ко је
су у про ле ће 1941. го ди не па -
да ле бом бе, а спо мен-зби р ка
у му зе ју Ја се но вац из ме ње на
је до те ме ре да ви ше уоп ште
не под се ћа на уста шке зло чи -
не – ре као је пред сед ник

Скуп шти не гра да Ти гран
Киш.

На кон ње га оку пље ни ма се
обра тио исто ри чар Ср ђан Бо жо -
вић. Он је из нео не ке исто риј ске
чи ње ни це о бор ба ма за осло бо -
ђе ње Пан че ва 1944. го ди не.

Из ме ђу оста лог, ре као је да
су се на ци сти же сто ко бра ни -
ли и да су има ли до ста по ги ну -
лих. Ве ли ке жр тве је има ла и
ру ска Цр ве на ар ми ја, чи ји су
се вој ни ци бо ри ли за јед но с
пар ти за ни ма. По ги ну ло је њих
117, а са мо пет пар ти за на. По -
смрт ни оста ци свих цр ве но ар -
ме ја ца по ги ну лих у бор ба ма за
осло бо ђе ње Пан че ва и дру гих
ју жно ба нат ских гра до ва су
1962. го ди не по ко па ни у ма -
сов ну гроб ни цу у Вр шцу.

Ни ко лај Ба на тов је ис та као
да би би ло ле по да мла ди ни -
кад не за бо ра ве пар ти за не и
цр ве но ар меј це ко ји су да ли
сво је жи во те за сло бо ду.

У на став ку стал не ак ци је на
су зби ја њу про ме та ро бе без
до ка за о по ре клу и пла ће них
ак ци зних мар ки ца при пад -
ни ци пан че вач ке по ли ци је
су 9. ок то бра у ве чер њим са -
ти ма у око ли ни Ко ви на за -
пле ни ли ви ше од то не и по
ду ва на у ли сту.

Нај пре су от кри ли око 340
ки ло гра ма при ли ком пре -
тре са јед ног пут нич ког ау то -

мо би ла, а оста так од хи ља ду
и две ста ки ло гра ма на шли су
у јед ном ма га ци ну.

Пан че вач ка по ли ци ја је
са оп шти ла да ће по во дом
ово га би ти под не те кри вич -
не при ја ве над ле жном ту жи -
ла штву про тив два му шкар -
ца и да ће се они те ре ти ти за
кри вич но де ло не до зво ље но
скла ди ште ње ак ци зних про -
из во да.

Удру же ње вој них пен зи о не -
ра Ср би је ини ци ра ло је пот -
пи си ва ње пе ти ци је ко јом се
тра жи вра ћа ње сма ње них
при ма ња не ка да шњих офи -
ци ра на ра ни ји ни во. Као
обра зло же ње за то на ве де но
је да је со ци јал ни по ло жај
вој них пен зи о не ра и чла но ва
њи хо вих по ро ди ца и ра ни је
био вр ло те жак, а да је по сле
ума ње ња пен зи ја до дат но
по гор шан.

Ова пе ти ци ја ће се пот пи -
си ва ти на ви ше пунк то ва у
на шем гра ду и у До му вој ске,

од 20. до 25. ок то бра, у вре -
ме ну од 10 до 13 са ти.

„За по сле ни ма у јав ном
сек то ру пла те су сма ње не за
10 од сто, а не ким ка те го ри -
ја ма пен зи о не ра чак и до 25
од сто. Ука зи ва ње на то да је
они ма ко ји нај ма ње при ма ју
узе то нај ви ше, ни је да ло ре -
зул та те, па је на род на ини -
ци ја ти ва за ко ју је по треб но
обез бе ди ти 30.000 пот пи са
мо гућ ност да се вра ти пун
из нос пен зи ја”, пи ше у обра -
зло же њу Удру же ња вој них
пен зи о не ра.

Од 9. до 15. ок то бра на ае ро -
дро му Ба тај ни ца тра ја ће вој на
ве жба БАРС 2016, ко ју ће за -
јед нич ки из ве сти пи ло ти рат -
них ва зду хо плов ста ва Ср би је
и Ру си је. Они ће у ме шо ви тим
по са да ма ле те ти на на шим
ави о ни ма „Миг 29” и хе ли -
коп те ри ма „Ми-17 Б5” и ис -
пу ња ва ти по ста вље не за дат ке.

Те ма ве жбе је кон тро ла и
за шти та ва зду шног про сто -
ра, као и бор бе но тра га ње и
спа са ва ње. По ред пи ло та из
Ср би је и Ру си је, уче ство ва ће
и по се бан тим за по др шку
са ста вљен од при пад ни ка
Спе ци јал не бри га де и Ва зду -
шно-ко смич ких сна га ар ми -
је Ру си је.

Пла ни ра но је да то ком
ве жбе бу де ор га ни зо ва но
ви ше пре да ва ња и струч них
рас пра ва о упо тре би и одр -
жа ва њу ави о на. За Рат но
ва зду хо плов ство и про тив -
ва зду шну од бра ну Ср би је
ова ве жба је зна чај на јер ће
нам омо гу ћи ти сти ца ње но -
вих ис ку ста ва у ван ред ним
си ту а ци ја ма и пру жа њу по -
мо ћи ста нов ни штву уне сре -
ће ном при род ним не по го -
да ма.

Ово је дру ги пут да при -
пад ни ци рат них ва зду хо -
плов ста ва Ср би је и Ру си је за -
јед но ве жба ју. Слич на ве жба
одр жа на је у Бе ло ру си ји про -
шле го ди не.
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Тро је по ли циј ских
слу жбе ни ка сва ког
да на од го ва ра на сва
пи та ња гра ђа на ко ја
се ти чу без бед но сти 
и ва ђе ња до ку ме на та

Пред у сре тљи во 
при ма ју и стран ке 
ко је им се обра те с
пи та њи ма која нису у
њиховој надлежности
и са ве ту ју их где 
да по тра же од го во ре

Ка ко да нај бр же до би јем лич -
ну кар ту? Шта је по треб но за
па сош? Мо рам ли сва нео п -
ход на до ку мен та да прет ход но
обез бе дим сам, или то са да ра -
де слу жбе ни ци на шал те ру?

Ово су са мо не ка од пи та ња
на ко ја се од го во ри мо гу до би -
ти у кан це ла ри ји По ли циј ске
упра ве Пан че во отво ре ној 21.
апри ла у Ули ци вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка 14, пре ко пу та
Су да.

Пре ма ре чи ма са мо стал ног
по ли циј ског ин спек то ра Јо ви -
це Ан то ни ћа, кан це ла ри ја је на
рас по ла га њу гра ђа ни ма сва ког
рад ног да на од 8 до 15 са ти.

У њој ра ди тро је ис ку сних
по ли циј ских слу жбе ни ка и
они су спрем ни да од го во ре на
сва пи та ња ко ја се ти чу без -
бед но сти, ра да по ли ци је, ва ђе -
ња лич них до ку ме на та, ре ги -
стра ци је во зи ла итд.

Гра ђа ни од њих мо гу са зна -
ти све што их ин те ре су је без
оба ве зе од ла ска у се ди ште По -
ли циј ске упра ве. Ва жно је на -
по ме ну ти да за кон такт с де -
жур ним по ли циј ским слу жбе -
ни ци ма ни је по треб но прет -
ход но на ја вљи ва ње и за ка зи -
ва ње, а они ко ји не мо гу до ћи
лич но, све ин фор ма ци је мо гу
до би ти на те ле фон 343-970.

– Мо же мо се по хва ли ти да
је ово пр ва и је ди на кан це ла -
ри ја у Ср би ји и овом де лу ју го -
и сточ не Евро пе са ова квим на -
чи ном ра да. Отво ре на је на
пред лог Ни ко ле По пов ца, са -
да шњег на чел ни ка По ли циј -
ске упра ве Пан че во, на кон што
је по чео да оба вља ту функ ци -
ју, а у њој ра де дво ји ца на ших
ко ле га и јед на ко ле ги ни ца, ко -
ји мо гу од го во ри ти на сва пи -
та ња гра ђа на. Ко ри стим ову
при ли ку да за хва лим гра до на -

У АК ЦИ ЈИ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ 

За пле ње на то на 
и по ду ва на 

ПЕТ МЕ СЕ ЦИ РА ДА ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

СВИ МА НА УСЛУ ЗИ

лич ну кар ту, др жа вљан ство,
ре ги стро ва ти во зи ло итд.). Би -
ло је и оних ко је је ин те ре со -
ва ло ка ко да за шти те сво ју
имо ви ну пре не го што от пу ту -
ју на го ди шњи од мор.

– Хтео бих да на гла сим да
ни ко од оних ко ји су нам се
обра ти ли ни је вра ћен. Сви су
до би ли од го во ре, а ка да се де -
ша ва ло да нам по ста ве пи та ња
ко ја ни су из де ло кру га ра да
по ли ци је, упу ћи ва ли смо их у
то ка ко да нај бр же ре ше сво је
про бле ме и ко ме тре ба да се
обра те. Због то га мо гу ре ћи да
је кан це ла ри ја до са да шњим
ра дом оправ да ла сво је по сто -
ја ње – до дао је Ан то нић.

жби, над ле жни у са о бра ћај ној
по ли ци ји су од мах оба ве сти ли
ко му нал це, ко ји су иза шли на
те рен и раш чи сти ли рас кр -
сни цу.

Мно ги гра ђа ни су пи та ли
ко ме да се обра те у да ни ма ви -
кен да ка да им сме та пре ја ка
му зи ка, а ни ко не од го ва ра на
те ле фон ске по зи ве у Ко му нал -
ној по ли ци ји. Би ло је и оних
ко ји су се жа ли ли на са о бра -
ћај не про бле ме у од ре ђе ним
де ло ви ма гра да, а де жур ни по -
ли цај ци у кан це ла ри ји су по -
мо гли и јед ној на шој су гра -
ђан ки ко ју је за ни ма ло ка ко да
пред су дом по кре не про цес
ре ха би ли та ци је.

ХРОНИКА

У ГРАД СКОМ ПАР КУ 6. ОК ТО БРА

Се ћа ње на сло бо ду

Пр ва ин фор ма тив на по ли циј ска кан це ла ри ја у Ср би ји

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ЗАХ ТЕВ УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА 

По ве ћај те на м
при ма ња

ДО СУ БО ТЕ НА АЕ РО ДРО МУ БА ТАЈ НИ ЦА

Ве жба ју на ши 
и ру ски пи ло ти

При ја тељ ство се на ста вља

По здрав вој ни ка хе ро ји ма

на по ме ну ти и то да гра ђа ни
мо ра ју да бу ду упи са ни у књи -
гу ро ђе них у Ср би ји. Ра ни је то
ни је би ло оба ве зно, али са да је
по За ко ну о ма тич ним књи га -
ма то нео п ход но, с об зи ром на
то да има мно го оних ко ји су у
дру гим др жа ва ма упи са ни у
књи ге ро ђе них, а то ком зад -
њих 10–15 го ди на су сте кли
др жа вљан ство у Ср би ји.  Бит но
је и то да су са да ад ми ни стра -
тив ни тро шко ви ко је мо ра ју да
пла те гра ђа ни ни жи и да је све
јеф ти ни је. По треб но је са мо да
пла те так су за из да ва ње лич не
кар те, а не мо ра ју да пла ћа ју за
дру ге до ку мен те – ре кли су
нам слу жбе ни ци по ли ци је.

чел ни ку Са ши Па вло ву и Град -
ској упра ви за то што су нам
иза шли у су срет и да ли на ко -
ри шће ње ло кал у цен тру гра да
– ис та као је Јо ви ца Ан то нић.

Он је до дао да је до са да
кроз ту кан це ла ри ју про шло
око 300 гра ђа на с ра зним пи -
та њи ма. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, сви су оти шли за до вољ -
ни, јер су до би ли од го во ре о
све му што их је ин те ре со ва ло,
као и са ве те о то ме где и ко ме
да се обра те уко ли ко су пи та -
ли не што што не ма ве зе с ра -
дом по ли ци је и по ли циј ских
слу жбе ни ка.

Пре ма Ан то ни ће вим ре чи -
ма, ве ћи на пи та ња ко ја су гра -
ђа ни до са да по ста вља ли од -
но си ла се на тзв. управ не по -
сло ве (ка ко под не ти зах тев за

Ка ко смо са зна ли од по ли -
циј ских слу жбе ни ка ко ји сва -
ко днев но де жу ра ју у са мој
кан це ла ри ји, ових да на се нај -
ве ћи број пи та ња гра ђа на ко ји
до ла зе код њих од но си на оба -
ве зу да се за ме не ста ре лич не
кар те до кра ја го ди не.

– Бит но је на по ме ну ти да
ов де од нас мо гу до би ти све
ин фор ма ци је у ве зи с тим, а
зах те ве за ва ђе ње но вих лич -
них ка ра та мо ра ју под не ти
са ми, на на шим шал те ри ма у
про сто рија ма По ли циј ске
упра ве. Но ви на је да ви ше ни је
по треб но да гра ђа ни са ми при -
ба вља ју из во де из др жа вљан -
ства. До вољ но је са мо да по пу -
не из ја ве и ми он да на осно ву
њих тра жи мо од ма ти ча ра да
нам до ста ве из во де. Ва жно је

На пи та ње но ви на ра за шта
су се још ин те ре со ва ли гра ђа -
ни ко ји су до са да до ла зи ли у
кан це ла ри ју, ре кли су да је би -
ло и оних ко ји су тра жи ли са -
ве те због сум њи да им де ца
узи ма ју дро ге.

Дру ге је за ни ма ло до кле се
сти гло с про це су и ра њем кри -
вич них при ја ва ко је су под не ли,
а не ки су има ли кон крет не ин -
фор ма ци је ко је су по мо гле от -
кри ва њу по чи ни ла ца кри вич них
де ла. Би ло је и пи та ња и при -
мед би у ве зи са са о бра ћа јем. На
при мер, јед на на ша су гра ђан ка
их је оба ве сти ла да на рас кр сни -
ци код ре сто ра на „Арч” има ра -
сти ња ко је оме та укљу чи ва ње
во за ча на глав ни пут.

Иа ко је тај про блем био у
над ле жно сти ко му нал них слу -



ГО СТИ ИЗ ЦЕ ЛЕ ЗЕ МЉЕ ПРО ВЕ ЛИ ВИ КЕНД У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ СЕ ЛУ

Нај бо љи мла ди фо то гра фи ле по до че ка ни у Ива но ву

На Оп штин ском ва тро га сном
так ми че њу, одр жа ном у не де -
љу, 9. ок то бра, на Спорт ском
цен тру у Пан че ву, До бро вољ -
но ва тро га сно дру штво Гло гоњ
по сти гло је ве ли ки успех у
свим ка те го ри ја ма.

Та ко су у кон ку рен ци ји под -
мла да ка де вој чи це би ле нај бо -
ље, а де ча ци су се на шли две сте -
пе ни це ни же. И ју ни ор ке и ју ни -

о ри су до ми ни ра ли ме ђу сво јим
вр шња ци ма и по пе ли се на врх
по сто ља. Гло гоњ ске се ни ор ке су
се у А-ка те го ри ји пред ста ви ле са

две еки пе и за у зе ле пр во и тре ће
ме сто. На истом ни воу так ми че -
ња се ни о ри су по сти гли иден ти -
чан скор, оки тив ши се „зла том”
и „брон зом”. На по слет ку су и се -
ни о ри у Б-ка те го ри ји би ли нај у -
бе дљи ви ји.

Вред но је ис та ћи и то да је
гло гоњ ско дру штво и на овом
так ми че њу има ло нај број ни ји
тим, што је већ уста ље на прак -
са, па не ма сум ње да ва тро га -
сци из по ме ну тог се ла по се ду -
ју нај ва жни је – ква ли тет и
кван ти тет.

Ба нат ски Бре сто вац: Из ло жба
фо то гра фи ја Гор да на По мо -
ри шца под на зи вом „Бе ле шке
о Лон до ну” би ће отво ре на су -
бо ту, 15. ок то бра, у 19 са ти, у
До му кул ту ре. Истог да на Ак -
тив же на „Со са” пу ту је у Зре -
ња нин на осму Ме ђу на род ну
смо тру же на на се лу.

Ба нат ско Но во Се ло: Ди рек -
тор ка Ди рек ци је за из град њу
и уре ђе ње Пан че ва Ма ја Вит -
ман об и шла је ме сто ра до ва
на ас фал ти ра њу Ули це Бо ри -
са Ки дри ча. Град ско ве ће
пред ло жи ло је Скуп шти ни
гра да да за ди рек то ра ЈКП-а
БНС име ну је ди пло ми ра ног
ме на џе ра Де ја на Гон ди ја.
Про мо ци ја књи га ау то ра Ми -
ла на Ми ци ћа „Срп ски до бро -
вољ ци у Ве ли ком ра ту у Ру -
си ји” и „Не за пам ће на бит ка”
при ре ђе на је у пе так, 7. ок то -
бра, у До му кул ту ре.

До ло во: КУД „Ба нат ски вез”
одр жа ће у пе так, 14. ок то бра,
го ди шњи кон церт у ве ли кој
са ли До ма кул ту ре, а на ње му
ће по ред до ма ћи на на сту пи -
ти и два го сту ју ћа дру штва.
Ру ко ме та ши це су се по бе дом
у Де ро ња ма учвр сти ле на че -
лу Дру ге срп ске ли ге, а ру ко -
ме та ши су у истом ран гу по -
бе ди ли у Ши ду.

Гло гоњ: Ва тро га сци су по сти -
гли број не успе хе на оп штин -
ском так ми че њу одр жа ном у
не де љу, 9. ок то бра, у Пан че -
ву. Глу мац Алек сан дар Ду -
нић из вео је мо но дра му „Му -
дри ју нач ки го во ри вој во де
Јан ка Ка ти ћа” у уто рак, 11.
ок то бра, у шко ли. Гло гоњ ски
омла дин ци су истог да на у
са рад њи са За во дом за тран -
сфу зи ју ор га ни зо ва ли до бро -
вољ но да ва ње кр ви.

Ива но во: Омла дин ска из ло -
жба фо то гра фи је Ср би је отво -
ре на је у су бо ту, 8. ок то бра, у
До му кул ту ре, ка да су нај бо -
љи ма до де ље не на гра де. У
окви ру „Деч је не де ље” при ре -
ђе ни су сле де ћи про гра ми:
по ка зна ве жба Хит не по мо ћи,
мо но дра ма „Му дри ју нач ки
го во ри вој во де Јан ка Ка ти ћа”,

при ред ба по во дом при је ма
пр ва ка у Деч ји са вез...

Ја бу ка: Удру же ње же на
„Злат на ја бу ка” обе ле жи ће
Ме ђу на род ни дан же на на
се лу у не де љу, 16. ок то бра,
од 15 са ти, ка да ће би ти одр -
жан ет но ба зар на пла тоу ис -
пред До ма кул ту ре.

Ка ча ре во: По че ли су та ко зва -
ни зе мља ни ра до ви ко ји
прет хо де ас фал ти ра њу Пр во -
мај ске и Ма ке дон ске ули це.
Те ку при пре ме за Фе сти вал
ху мо ра и са ти ре „Жа о ка”.

Омо љи ца: Кон курс за из бор
ди рек то ра ЈКП-а „Омо љи ца”
ни је ус пео, јер је над ле жна
ко ми си ја све три при спе ле
при ја ве од ба ци ла као не пот -
пу не. Шко ла је обе ле жи ла
„Деч ју не де љу, под сло га ном
„Не ћу да бри гам, хо ћу да се
играм”. За успе хе по стиг ну те
на Окру жном так ми че њу из
по зна ва ња са о бра ћа ја у Вр шцу

уче ни ци Вук Го лу бо вић и Не -
ве на Не дељ ко вић (пр ва ме -
ста) и Ана Жи ва но вић (тре ће
ме сто) у пе так, 7. ок то бра, од
Гра да Пан че ва до би ли су по
би цикл.

Стар че во: Мо но дра ма „Му -
дри ју нач ки го во ри вој во де
Јан ка Ка ти ћа” из ве де на је у
уто рак, 11. ок то бра, у До му
кул ту ре, а на ред ног да на на
истом ме сту и пред ста ва
„При ча о по зо ри шту” Дра го -
сла ва Бран ко ви ћа. Из ви ђа чи
ће иду ћег ви кен да уче ство -
ва ти на ви ше ма ни фе ста ци ја
– на так ми че њи ма у ма ке -
тар ству и ори јен ти рин гу, а
два чла на одр жа ће пре да ва -
ње на ре пу блич ком се ми на -
ру у Пе тров цу на Мла ви.

СЕЛО
Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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РА ДО ВИ У РЕ ЖИ ЈИ ДИ РЕК ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ И УРЕ ЂЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВА

ТВР ДА ЦР НА ПОД ЛО ГА ТРЕ НУТ НО 
„НИ ЧЕ” У ТРИ МЕ СТА

Месне актуелности 

Осни вач ка скуп шти на но вог
омо љич ког од бој ка шког клу -
ба одр жа на је у сре ду, 5. ок то -
бра, у про сто ри ја ма та мо шње
Ме сне за јед ни це. Том при ли -
ком је два де сет пе то ро чла но -
ва нај пре усво ји ло пред лог
ста ту та, на кон че га је ода бра -
но ру ко вод ство: пред сед ник
дру штва по стао је Ми лош
Ми ћа но вић, пот пред сед ник
је Са ња Де спо то вић, а се кре -
тар – Са ва Ми ја то вић. По ред
то га, у управ ни од бор је ушло
сед мо ро љу ди, а над зор ни од -
бор ће чи ни ти три чла на.

Иде ја за осни ва ње клу ба
„Мла дост 1973” по те кла је
од мла дих Омољ ча на, ко ји
су ле тос сва ко днев но игра -
ли бич-во леј на пе шча ном

те ре ну ис пред школ ског
дво ри шта, а ни је из о ста ла ни
по др шка свих ак ту ел них и
бив ших од бој ка ша из ме ста
и око ли не.

У по чет ној фа зи функ ци о -
ни са ће са мо му шка еки па пр -
вог ти ма, па би у за ви сно сти
од ин те ре со ва ња би ле оку -
пља не и дру ге ка те го ри је.
Тре нин зи ће се од ви ја ти у фи -
скул тур ној са ли Основ не
шко ле „До си теј Об ра до вић”.
Већ је по знат и тре нер – пре -
ка ље ни Дра го љуб Сто ја но вић,
ду го го ди шњи шеф стру ке
мно гих од бој ка шких клу бо ва.

У то ку je при ја вљи ва ње за
но ве чла но ве клу ба, а сви за -
ин те ре со ва ни мо гу се ја ви ти
на те ле фон 063/833-42-30.

НО ВИ ОД БОЈ КА ШКИ КЛУБ У ОМО ЉИ ЦИ

Ро ђе на је 
„Мла дост 1973”

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НА ТАК МИ ЧЕ ЊУ ВА ТРО ГА СА ЦА

Гло гоњ ци до ми нант ни

Три де сет пе та омла дин ска из -
ло жба фо то гра фи је одр жа на
је про те клог ви кен да у Ива но -
ву, што је дру ги пут за ре дом
да је нај ва жни је оку пља ње
мла дих умет ни ка успе шно ор -
га ни зо ва но у нај ма њем пан че -
вач ком се лу.

Го сти су по че ли да до ла зе у
пе так уве че, а већ су тра дан ују -
тро би ло их је укуп но два де сет
пе то ро, ме ђу ко ји ма и че тр на е -
сто ро на гра ђе них. Не ду го за -
тим су их за по сле ни у Ту ри -
стич кој ор га ни за ци ји Пан че во
по ве ли на еду ка тив ни оби ла -
зак зна ме ни то сти у цен тру гра -
да. Усле дио је до ла зак у Ива но -
во, где је мај стор фо то гра фи је
Но во са ђа нин Имре Са бо мла -
дим умет ни ци ма одр жао два
ко ри сна пре да ва ња.

Уве че је у ива но вач ком До -
му кул ту ре отво ре на из ло жба
ше зде сет пет нај бо љих ра до ва,
ко је је се лек ти рао Ха џи Ми о -
драг Ми ла ди но вић. На кон

кра ћег на сту па глум ца Ми -
лен ка Па вло ва до ма ћи ни –
Мар ко Гу ран, ди рек тор ива но -
вач ке кул тур не уста но ве, и Зол -
тан Би сак, пред сед ник Фо то-
-гру пе „Ду на вац”, све ча но су
про гла си ли нај бо ље и до де ли -
ли им ди пло ме.

Та ко је у ка те го ри ји уче сни -
ка до ше сна ест го ди на на гра -
да при па ла Ан ђе ли Ста нић из
Чач ка за рад под на зи вом
„Ду ње”; дру ги је био „Ау то -

пор трет” Шап ча ни на Пе тра
Јо ва но ви ћа, тре ће ме сто је за -
у зе ла Алек сан дра Ду даш из
Ива но ва („Успо ме не”), а Мар -
тин Ста мен ко вић из Чач ка
имао је нај бо љу ко лек ци ју.
Вре ди спо ме ну ти и то да је
ме ђу по хва ље ни ма би ла још
јед на Ива нов чан ка – Ана ста зи ја
Кал чов.

У кон ку рен ци ји мла дих фо -
то гра фа уз ра ста од се дам на ест
до два де сет јед не го ди не по је -

ди нач но нај бо ља би ла је Ања
Пре ра до вић из Бу ди са ве с
фот ком „Про ле ће”, ис пред
Еми ли је Вар ге из Зре ња ни на
(„Emilia 6”), а тре ће ме сто су
по де ли ли Бе о гра ђа нин То дор
Ми ли во је вић (ZYZZ) и Ива на
Круљ из Ма ју ра код Шап ца
(„Ква дра ту ра кру га”). На гра да
за ко лек ци ју је та ко ђе оти шла
у Ча чак – Ми ли ци Ђо ко вић.

У не де љу ују тро је и Зол тан
Би сак одр жао ра ди о ни цу мла -
дим фо то гра фи ма, а по том је
при ре ђен фо то-са фа ри по се -
лу и обли жњој при ро ди.

Дом кул ту ре и Фо то-гру па
„Ду на вац” по но во су до ма ћин -
ски оба ви ли по сао, а фи нан -
сиј ски су их по др жа ли Град
Пан че во и Фо то-са вез Ср би је,
чи ји је де ле гат Здрав ко Си ми -
јо но вић из нео све по хва ле на
ра чун ор га ни за ци је и на ја вио
мо гућ ност да ова ма ни фе ста -
ци ја и на ред не го ди не бу де
одр жа на у Ива но ву.

У то ку ас фал ти ра ње
ули ца у Но вом Се лу,
Ка ча ре ву и Гло го њу

Сле де До ло во 
и Бре сто вац

Је се ња се зо на ра до ва чи ји је
ин ве сти тор Ди рек ци ја за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва на -
ста вља се и у пре о ста лим ме -
сти ма.

И да ље су у жи жи по сло ви у
обла сти ни ско град ње, па ће
на кон Омо љи це и Стар че ва и
ода бра не ули це у дру гим на се -
ље ним ме сти ма би ти ас фал ти -
ра не, с об зи ром на то да су сви
по ступ ци јав них на бав ки успе -
шно окон ча ни.

Ме сна за јед ни ца би ра 
при о ри те те
Тре нут но су те шке ма ши не у
Но вом Се лу, где је у то ку по -
ста вља ње цр не твр де под ло ге у
Ули ци Бо ри са Ки дри ча, пре ма
про јек ту та мо шње Ме сне за -
јед ни це (ко ји је одо брио Град
Пан че во као осни вач Ди рек -
ци је).

Ин ве сти ци ја под ра зу ме ва
ас фал ти ра ње ко ло во за у ду жи -
ни од 973 ме тра, а ши ри на са -
о бра ћај ни це би ће пет ме та ра.
У пла ну су и из ра да ки шних
ка на ла са обе стра не ко ло во за
и по ста вља ње ком плет не са о -
бра ћај не сиг на ли за ци је. Про -
це ње на вред ност ра до ва би ла
је око ше сна ест ми ли о на ди -
на ра, али је уго во ре на знат но
ни жа и из но си око де сет ми -
ли о на ди на ра с ПДВ-ом.

Ди рек тор ка Ди рек ци је Ма ја
Вит ман у пе так, 7. ок то бра, по -
се ти ла је ме сто где се из во де
ра до ви и ис та кла да су они 

ра до ве и на ас фал ти ра њу гло -
гоњ ске ули це Бо ри са Ки дри ча
(од Та ми шке до Млин ске), као
и ка ча ре вач ких ули ца – Пр во -
мај ске (од Рад нич ке до Омла -
дин ске) и Ма ке дон ске (од
Рад нич ке до Омла дин ске).

На кон то га ће овла шће ни
из во ђач, ко ји је већ уве ден у
по сао, до пре ми ти ма ши не у
До ло во. Та мо ће би ти пе ри о -
дич но одр жа ва не ули це Вој во -
ђан ска и ЈНА. И на по слет ку, у
Бре стов цу ће се ра ди ти Ули ца
Мо ше Пи ја де, а не дав но је за -
кљу чен уго вор с фир мом ко ја
је по бе ди ла на јав ној на бав ци.

Од ве ћих по сло ва по ме ну то
јав но пред у зе ће оче ку је и на -
ста вак ра до ва на из град њи фе -
кал не ка на ли за ци је у Омо љи -
ци и ре кон струк ци ји во до вод -
не мре же у Гло го њу, где тре ба
да бу де за по че то и по ди за ње
ка пе ле с пра те ћим објек том.

ре зул тат са рад ње пред у зе ћа на
чи јем је она че лу и но во се љан -
ске скуп шти не, ко ја је пе ри о -
дич но одр жа ва ње по ме ну те
ули це озна чи ла као при о ри тет.

– По чет ком сеп тем бра за -
кљу чи ли смо уго вор с нај по -
вољ ни јим из во ђа чем и уве ли
га у по сао три не де ље ка сни је.
Рок за за вр ше так ра до ва је че -
тр де сет че ти ри ка лен дар ска
да на, од но сно 4. но вем бар.
Уко ли ко вре мен ски усло ви бу -
ду по го до ва ли, ин ве сти ци ја ће
би ти окон ча на и мно го ра ни је
– ре кла је Ма ја Вит ман.

Но во се ља ни ма пред сто ји
још је дан ве ли ки по ду хват –
из град ња ка пе ле на „ис точ ном
гро бљу”. До ку мен та ци ју је, та -
ко ђе, из ра ди ла Ме сна за јед ни -
ца, чи ји пр ви чо век Не дељ ко
То пић ка же да се тре нут но че -
ка до ку мент из Ми ни стар ства
по љо при вре де.

– Реч је о са гла сно сти за ко -
ри шће ње зе мљи шта, на осно -
ву ко је би смо за о кру жи ли
про цес пре на ме не зе мљи шта
из по љо при вред ног у гра ђе -
вин ско. На кон то га би Ди рек -
ци ја рас пи са ла јав ну на бав ку,
од че га ће за ви си ти сам по че -
так ра до ва. Оним што је обез -
бе ђе но у ово го ди шњем град -
ском бу џе ту би ће за вр ше но
све што се ти че гру бих ра до ва
и ста вља ња згра де под кров.
По ред то га, при кра ју је ре -
кон струк ци ја ам бу лан те, од -
но сно по ста вља ње но вих три -
де се так пе-ве-це про зо ра и че -
тво ра ду плих вра та, као и
ком пле ти ра ње уну тра шњих
мо лер ско-фар бар ских ра до ва
– на вео је То пић.

Гра де се и ка пе ле
Ди рек ци ја за из град њу и уре -
ђе ње Пан че ва тре нут но из во ди

Недељко Топић и Маја Витман у обиласку Улице Бориса Кидрича



Чак три књиге наше суграђан-
ке историчарке др Иване Спа-
совић – „Четврти сталеж – же-
на кроз историју” (издањe Ви-
соке школе струковних студи-
ја за образовање васпитача
„Михаило Палов” у Вршцу),
„Кнегиње и краљице династи-
је Обреновић” и „Кнегиње и
краљице династије Карађор-
ђевић” (издањa „Пчелице”) –
имаће промоцију на овогоди-

шњем Сајму књига у Београду.
„Четврти сталеж” је преглед

историје положаја жене и бор-
бе за равноправност, али и
осврт на личности заслужне за
помаке, као и на биографије
знаменитих жена (владарки,
научница, уметница) у општој
и националној историји.

– Књиге су настале на осно-
ву историјских извора и писа-
не су тако да буду пријемчиве

и млађој публици, а прате био-
графије жена српских владара
кнегиња Љубице и Јулије Обре-
новић, краљица Наталије и
Драге Обреновић, односно Је-
лене Петровић, кнегиња Пер-
сиде и Зорке и краљице Мари-
је Карађорђевић. Илустроване
су цртежима и оригиналним
фотографијама – каже ауторка.

У новембру треба да изађе и
књига о историји претеча Срп-
ске академије наука и уметно-
сти, коју је написала заједно са
академиком Василијем Кре-
стићем, поводом 175 година
наше највише научне и умет-
ничке установе (у издању „Слу-
жбеног гласника”).

До сада је објавила књиге:
„Банатска војна граница и ње-
но укидање 1872” (магистар-
ска теза), „Злата вредне –
Образовање женске деце у ју-
жном Банату 1874–1918” (док-
торска дисертација), „Страда-
ња у Панчеву и Јабуци за време
Другог светског рата”, уџбеник 

историје за средње економске и
правне школе (све три у издању
Историјског архива Панчево),
као и више чланака у часопи-
сима и научних радова о зна-
менитим женама. Ауторка је до
пре годину и по дана радила у
Историјском архиву Панчева, а
сада је запослена у САНУ.

Спот за за вр шну ну ме ру пр ве
хип-хоп ра ди о ни це „Пе сма за
све нас” пре ми јер но је при ка -
зан у пе так, 7. ок то бра, у дво -
ра ни „Апо ло” До ма омла ди не.
Ка дро ви су сни мље ни сре ди -
ном ав гу ста у дво ри шту До ма
омла ди не, на кро ву згра де у
Ули ци бра ће Јо ва но вић, на ке -
ју и на тр гу ис пред Гим на зи је,
а у про дук ци ји „Н. Н. Спар ка”.

Хип-хоп ра ди о ни ца одр жа на
овог ле та ре зул тат је са рад ње
До ма омла ди не и гру пе „Ис -

каз”, а во ди ли су је Зо ран Сте -
фа нов и Ни ко ла Ни ко лић. У
ра ди о ни ци, ко ја је тра ја ла 27
да на, уче ство ва ло је два де се так
по ла зни ка. Го сту ју ћи пре да ва -
чи би ли су Мар че ло, Грас хо пер
и ди-џеј Ра ид (Ра де Сто пић).

КУЛТУРА
Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Циљ ма ни фе ста ци је
скре та ње па жње на
пра ва и по тре бе де те та

Ра ди о ни це, из ло жбе,
на сту пи деч јих хо ро ва,
пред ста ве...

Ли ков ним ра ди о ни ца ма у ОШ
„Јо ван Јо ва но вић Змај” ко је су
одр жа не 27. и 28. сеп тем бра, у
са рад њи с До мом омла ди не,
по че ла је, до ду ше не што ра ни -
је, „Деч ја не де ља” у Пан че ву.
Ра до ви уче ни ка тре ћег раз ре -
да те шко ле, та да на ста ли, из -
ло же ни су 6. oк т обра у хо лу
Град ске упра ве. 

– То су груп ни ра до ви ко ји
пред ста вља ју не ко би ће из ма -
ште. Ра ђе ни су у тех ни ци ко -
лаж на сти ро ду ру, а по слу жи ли
су и као пред ло жак за ве ли ки
му рал ко ји су ђа ци осли ка ли у
ма лом дво ри шту исте шко ле.
Та ко је оно на естет ски на чин
опле ме ње но и при пре мље но за
њи хо ве но ве дру га ре, ђа ке пр -
ва ке, ко ји бо ра ве у ње му. Да -
кле, у овој „Деч јој не де љи” де -
ца су ства ра ла за де цу – об ја -
сни ла је Сне жа на Ма на сић.

„ДЕЧ ЈА НЕ ДЕ ЉА” У ПАН ЧЕ ВУ ТРА ЈЕ ЧИ ТАВ МЕ СЕЦ

БО ГАТ ПРО ГРАМ ЗА МА ЛИ ША НЕ
Културни телекс

Тих не ко ли ко се кун ди док
не из ро ним на по вр ши ну
ми је оми ље но. Та да сам
сто пље на с во дом. Ни шта
не по сто ји. Ти ши на ко јој не
тре ба ни шта, чак ни ки се о -
ник. Са мо мо ре и ја – као
јед но. Та да не ста не цео
свет. Сви про бле ми. Под
во дом ми се из о штре чу ла,
ни сам ви ше сла бо ви да. Не -
ста не цео спољ ни жи вот.

За три на е сто го ди шњу
На ђу шко ла је по пут гла -
ди ја тор ске аре не, а на три -
би на ма су по пу лар не де -
вој чи це. Она би ра да се по -
ву че у је дан дру га чи ји свет
у ко ме ва же дру га пра ви -
ла. Пр вак је др жа ве у пли -
ва њу у сло бод ном сти лу,
обла чи се не у па дљи во, у
сло бод но вре ме во ли да
спре ма ко ла че и не но си
ха љи не чак ни на ро ђен -
дан мла ђе се стри це, чи ји
је је ди ни сан да бу де прин -
це за кад по ра сте.

А он да јој у жи вот ула зи
шар мант ни Фи лип, ње на

пр ва сим па ти ја и не ко по -
ред ко га ће осе ти ти ка ко
из гле да ла ко ћа жи вље ња.
Фи лип је део по пу лар ног
дру штва у чи јем је ср цу
нео до љи ва Ни на и под ње -
ним ути ца јем ће На ђа
уско ро по же ле ти да по ста -
не не ко са свим дру га чи ји.
Али она не ма ис ку ства у
гла ди ја тор ској аре ни и
убр зо ће све по ћи ужа сно
на о па ко…

„Мој слат ки жи вот”
Ма ри је Же жељ

Два чи та о ца ко ји до сре де, 19. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ка ко по ста ти по пу ла ран у шко ли?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Мој слат ки жи вот” Ма ри је
Же жељ. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 14. ок то бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло ” До ма омла ди -
не: кон церт бен до ва „Cardinal Point”, „Ledge” и „Counterfate”.

Су бо та, 15. ок то бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт дуа „FredDo” (Ау стри ја) и Си лар да Ме зе и ја с
квин те том ту ба, у окви ру „Но ва фе сти ва ла”.

Уто рак, 18. ок то бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: ху ма ни тар ни кон церт за де цу из Ка ча ре ва ко ја су про -
шле је се ни оста ла без ро ди те ља. На про гра му ће би ти де ла
В. А. Мо цар та, К. М. Ве бе ра, С. Борт ки је ви ча и дру гих ком -
по зи то ра. Ула зни ца је 250 ди на ра.

Че твр так, 20. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт ка мер ног ор ке стра „Ка ме ра та”. Умет нич ки ру ко во -
ди лац и со ли ста: Сре тен Јо вић (ви о ла).

Че твр так, 20. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: жур ка „На ран Џе мо ва ње”.

Из ло жбе
Че твр так, 20. ок то бар, 10 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
отва ра ње из ло жбе цр те жа „Сит ни це за од ра ста ње” Ра де та
Мар ко ви ћа и про јек ци ја цр та ног фил ма.

По не де љак, 17. ок то бар, 19 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не
Пан че во: из ло жба гра фи ка „Пор тре ти по зна тих лич но сти”
ау то ра Вик то ра Б. Ше ће ров ског.

По не де љак, 17. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа: отва ра ње из ло жбе сли ка „Мо ли тва” Де ја на
Улар џи ћа.

Књи жев ност
Уто рак, 18. ок то бар, 17 са ти, клуб у Ули ци Јо си фа Ма рин -
ко ви ћа 25: књи жев но ве че Дра ги це Жив ков.

Пред ста ве
Уто рак, 18. ок то бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Пи ја ни” Ива на Ви ри па е ва. Ре жи ја: Бо рис Ли је -
ше вић, игра ју: Мар та Бје ли ца, Не бој ша Илић, Је ле на Ђо -
кић, Иси до ра Ми нић, Бо јан Жи ро вић, Све то зар Цвет ко вић,
Да ра Џо кић, Не над Ћи рић, Бран ка Ше лић, Вук Јо ва но вић,
Де јан Де дић, Бра ни слав Три фу но вић („Ате ље 212”).

Про грам за де цу
Пе так, 14. ок то бар, 11 са ти, па ви љон у На род ној ба шти: из -
ло жба ра до ва де це за ба ви шног уз ра ста из ПУ „Деч ја ра дост”.

Сре да, 19. ок то бар, 18 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба деч јих ра до ва из Ли ков не ко ло ни је и Еко-шко ле
ПУ „Деч ја ра дост”.

Сре да, 19. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба деч јих ра до ва – спорт ски, му зич ки и ен гле ски камп
ПУ „Деч ја ра дост”.

Че твр так, 19. ок то бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
кон церт хо ра „Во кал тин”.

Ма ни фе ста ци ју је по др жао
и Не ма ња Ро тар, град ски већ -
ник за ду жен за кул ту ру, ко ји
је ис та као да су де ца не што
нај пле ме ни ти је што има мо и
што мо ра мо да чу ва мо, као и
то да би свет био бо ље ме сто за
жи вот ка да би смо што ду же
са чу ва ли де те у се би.

И овог пу та су ор га ни зо ва -
ни на сту пи деч јих хо ро ва, ра -
ди о ни це, из ло жбе, пред ста ве.
У по не де љак, 10. ок то бра, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра
од и гра на је пред ста ва „Шкр -
ти бер бе рин”.

Стране припремила 
Милица

Манић

ПРЕ МИ ЈЕ РА СПО ТА

Пе сма за све

Из ло жба цр те жа на шег су гра -
ђа ни на Ни ко ле Ко мо са ра отво -
ре на је у пе так, 7. ок то бра, у
га ле ри ји Град ске би бли о те ке
Пан че во. Ше зде се так цр те жа,
ко ли ко је из ло же но, ра ђе но је
угље ном, се пи јом и ком би но -
ва ном тех ни ком – уља ни па -
стел, ро лер, од но сно туш и
па стел.

Ни ко ла Ко мо сар нај че шће
цр та пор тре те де це и љу ди, али
и по не ку ма цу, де таљ из при -
ро де... Ње го ви ра до ви на ста ју
спон та но, че сто и на по це па -
ним па пи ри ма.

– Спон тан сам и же лим да
за др жим ту не по сред ност и да
је пре не сем, јер је то део мо је
лич но сти и ка рак те ра. Па чак
и ка да је тај па пир ма ло по це -
пан у тој бр зи ни и жур би, ма -
ло га за ле пим и цр там. Све је
то део жи во та и про це са – 
об ја шња ва ау тор.

Ни ко ла Ко мо сар је до са да
са мо стал но из ла гао де сет 

пу та, а уче ство вао је на осам -
де сет груп них и ви ше ху ма ни -
тар них из ло жби. Ра дио је и на
ре ста у ра ци ји ико но ста са 
Срп ске пра во слав не цр кве у Пан -
че ву. Ди пло ми рао је на Ви шој
шко ли за ли ков ну и при ме ње -
ну умет ност у Бе о гра ду. Члан
је УЛУ ПУДС-а.

НОВЕ КЊИГЕ ДР ИВАНЕ СПАСОВИЋ

О женама које су обележиле нашу историју

ЦР ТЕ ЖИ НИ КО ЛЕ КО МО СА РА

Спон та но за бе ле же ни
пор тре ти

ау тор ки Сми ља не Гру јић,
Гор да не Ме де ни це и До брин -
ке Ку зма но вић. У сре ду, 5. ок -
то бра, ор га ни зо ван је оби ла -
зак при род них и кул тур но-
-исто риј ских обје ка та у Пан че ву,
под на зи вом „Пан че во за ве ли -
ке љу де”. У дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не у пе так, 7. ок -
то бра, одр жа на је ра ди о ни ца
пра вље ња „озбиљ но јеф ти них
игра ча ка” СПО ЈИ, у ко јој су де -
ца осми шља ва ла играч ке.

Кон церт хо ра „Во кал кидс”
и до де ла на гра да „Му ње ви ти
Крин фо ли он” при ре ђе ни су у
пе так, 7. ок то бра, у фо а јеу
Кул тур ног цен тра. Ову на гра -
ду Кул тур ног цен тра и удру -
же ња БУ ДИ до би ле су Мир ја -
на Осто јин, по моћ ни ца ди рек -
то ра и пи-ар За во да за јав но
здра вље, ре ди тељ ка Те ре за Ве -
бер из Сло вач ког кул тур но-
про свет ног дру штва „Ђе тван”
и Је ле на Цве тић, ди ри гент ки -
ња хо ра „Во кал кидс”.

„Деч ја не де ља” ће у на шем
гра ду тра ја ти то ком це лог 

СВЕТСКИ ДАН СТАНИШТА

Удружење „Натура еко-тим” организовало је обележавање

Светског дана станишта. Малишани су имали прилику да се

окушају у занимљивим квизовима и друштвеним играма у

Градском парку. Они су били активни учесници кампање бу-

ђења свести о значају очувања станишта биљног и живо-

тињског света у нашем окружењу. Кроз едукативне игрице,

мозгалице и питалице деца су учила о природи, животној

средини, биљкама и животињама.

Према речима организатора, други део пројекта обухва-

тиће постављање информативних панела на више места у

граду, тако да ће грађани моћи да се информишу о панче-

вачким стаништима, флори и фауни нашег града итд.

ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ ЈО ВА НА ЗЛА ТА НО ВИ ЋА

Пр ва са мо стал на из ло жба фо то гра фи ја мла дог умет ни ка из

До ло ва Јо ва на Зла та но ви ћа отво ре на је у пе так, 7. ок то бра, у

фо а јеу Кул тур ног цен тра Пан че ва. Из ло же не фо то гра фи је при -

ро де, до га ђа ја из сва ко днев ног окру же ња, ње го вих дру го ва и

дру га ри ца за бе ле же не су углав ном мо бил ним те ле фо ном...

– У Кул тур ном цен тру вра -
ћа мо по зо ри шни ма ти не на
сце ну и но ву се зо ну по чи ње мо
да ри ва њем – за сва ку ку пље ну
кар ту за су бот ње пред ста ве у
овом ме се цу још јед на се до -
би ја на по клон... – ре као је
Бра ни слав Ра до ва но вић, уред -
ник деч јег про гра ма Кул тур -
ног цен тра.

Ма ли ша ни ће на ред них су бо -
та има ти при ли ку да по гле да ју
„Мач ка у чи зма ма” (22. ок то -
бар) и „Ча роб ња ка из Оза” (29.
ок то бар) Деч је сце не „По ђи ту -
да” ове кул тур не ин сти ту ци је.

У Арт-клу бу Кул тур ног цен -
тра 3. ок то бра је одр жа на ва јар -
ска ра ди о ни ца „Пр ља о ни ца”, а
дан ка сни је у дво ра ни „Апо ло”
про мо ви сан је ин тер ак тив ни
при руч ник „Ди ги тал но на си ље
– пре вен ци ја и ре а го ва ње” 

ок то бра, а ор га ни за то ри су
Град, Кул тур ни цен тар, Дом
омла ди не, Кан це ла ри ја за
мла де Гра да Пан че ва и дру ги...

Циљ ма ни фе ста ци је ко ја се
сва ке го ди не ор га ни зу је у пр -
вој сед ми ци ок то бра (овог пу -
та од 3. до 9.) је сте по бољ ша ње
по ло жа ја де це и скре та ње па -
жње на њи хо ва пра ва и по тре -
бе. Ове го ди не је она одр жа на
под сло га ном „Не ћу да бри -
гам, хо ћу да се играм”.



При ча о жи во ту, 
љу ди ма и тра ди ци ји
у мул ти ет нич ком
Ива но ву

Ста ра па стир ска игра
са чу ва на са мо у овом
се лу

На два де сет пе том Ме ђу на род -
ном фе сти ва лу ет но ло шког
фил ма, ко ји се одр жа ва у Ет но -
граф ском му зе ју у Бе о гра ду од
12. до 16. ок то бра, би ће при ка -
зан до ку мен тар ни филм „По пи -
ка – за бо ра вље на деч ја игра” ау -
тор ке Оли ви је Сла до је вић, до не -
дав но ку сто са На род ног му зе ја
Пан че во. На фе сти ва лу ће би ти
пред ста вље на свет ска и до ма ћа
про дук ци ја ет но ло шког и ан тро -
по ло шког фил ма – при сти гло је
ви ше од 200 фил мо ва из 40 зе -
ма ља, од ко јих је се лек ци о на ко -
ми си ја иза бра ла 57. „По пи ка”
ће би ти при ка за на у зва нич ној
так ми чар ској кон ку рен ци ји, у
ко јој су 32 фил ма.

То је филм о жи во ту, љу ди -
ма и тра ди ци ји у мул ти ет нич -
ком Ива но ву. По пи ка се игра
ис кљу чи во у том се лу, и то на
Ве ли ки пе так, Ус крс, Ве ли ку
Го спо ји ну (се о ска сла ва, 15.
ав гу ста) и на Бо жић.

Ко син гас – ви тез 
ре да зма ја

КУЛТУРА
Петак, 14. октобар 2016.

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

Учење почиње од рођења,
а не од шесте године, када
креће формално образо-
вање.

Књига „Како да повећате
интелигенцију своје бебе”
Џенет и Глена Домана пру-
жа вам исцрпан програм
који ће вам показати како
је лако и колико је задо-
вољство учити своје сасвим
мало дете да чита, да разу-
ме математику и да про-
шири своје опште потен-
цијале за учење. У књизи је
пажљиво објашњено како
да започнете и проширите
овај изванредни програм,
како да припремите и ор-
ганизујете неопходни ма-
теријал и како да потпуни-
је развијете способности
свог детета за учење.

Глен Доман је преко пе-
десет година истраживао
због чега деца од рођења до
напуњених шест година
уче боље и брже од деце у
старијим узрастима. Ре-
зултате овог изузетног рада
којим је доказао да су са-
свим мала деца много спо-
собнија за учење него што
смо икада помишљали, при-
менио је и на практичном

пољу. Као оснивач Инсти-
тута за остваривање људ-
ских потенцијала развио је
свеобухватан програм за
рани развој детета, који
сваки родитељ може при-
менити код куће.

Придржавајући се једно-
ставног свакодневног редо-
следа корака Домановог
програма, опуштено и с
много љубави омогућићете
свом детету да, као и мили-
они деце широм света, до-
живи радост учења. Уз по-
моћ ове књиге пружићете
свом детету велику пред-
ност за цео живот.

„Како да повећате интелигенцију
своје бебе” Џенет и Глена Домана

Са ва Ве се ли но вић, 

сту дент ме ди ци не 

КЊИ ГА: Ду го чи там исто -
риј ске ро ма не, ма хом стра -
них ау то ра, ко ји се ба зи ра ју
на грч ким, рим ским, еги -
пат ским и дру гим ми то ло -
ги ја ма. Увек сам се пи тао
ка ко не ма до ма ћих књи га
ин спи ри са них срп ском или
ста ро сло вен ском ми то ло ги -
јом. Из не на дио сам се ка да
сам са знао за три ло ги ју „Ко -
син гас” Алек сан дра Те ши -
ћа. Књи ге до но се аван ту ре
по па Га ври ла, по зна тог ко -
син га са (ви тез ре да зма ја) и
Мар ка Кра ље ви ћа, бу ду ћег
ко син га са. Кроз сво је пу те -
ше стви је Га ври ло и Мар ко
пред ста вља ју чи та о ци ма
ши рок ди ја па зон раз ли чи -
тих ли ко ва, сли ко ви тих пре -
де ла сред њо ве ков не Ср би је,
оби ча ја, као и мно гих ми то -
ло шких би ћа. Пре по ру чу јем
да за ро ни те у ову ми стич ну
при чу сред њо ве ков не Ср би -
је и са зна те ка кви су оби ча -
ји у то вре ме пре о вла да ва -
ли, с ка квим не да ћа ма су се
бо ри ли обич ни се ља ци, али
и да ис пра ти те аван ту ре
глав них ли ко ва. На кон чи -
та ња три ло ги је „Ко син гас”
же ле ће те да на ста ви те ис -
тра жи ва ње. Пре ма овој три -
ло ги ји не дав но је по че ло и
штам па ње стри по ва ин спи -
ри са них са гом о ви те зо ви ма
зма ја и ко син га сом. 

ФИЛМ „Ле кар” („The Physi-
cian” / „Der Medicus”) ре ди -
те ља Фи ли па Штел цла из
2013. је сте при ча о де ча ку
ко ји је имао су срет са ен гле -
ским бер бе ри ма, ко ји су у то
вре ме пред ста вља ли и не ки

вид „ди вљих” ле ка ра. Ли ми -
ти ра ни зна њем и опре мом,
они су по ку ша ва ли да по -
мог ну бо ле сни ма, че сто им
чи не ћи ви ше зла не го ко ри -
сти. Мла дић на кон не ко ли -
ко го ди на до ла зи у кон такт с
пра вим ме ди ку си ма са Ис -
то ка, ко ји има ју мно го ви ше
ле ко ва, опре ме, али и зна ња,
те мо гу ле чи ти и мно га ком -
пли ко ва ни ја обо ље ња. То
мла ди ћа фа сци ни ра, те кре -
ће на пу те ше стви је у Пер си -
ју да учи код јед ног од нај -
бо љих ме ди ку са на све ту.
Све на кон то га пред ста вља
не за ми слив спој раз ли чи тих
кул ту ра, ве ра и лич но сти у
јед ном гра ду, ко ји је пре ма -
ли за сва та де ша ва ња. То -
ком фил ма се осе ћа тен зи ја
из ме ђу раз ли чи тих вер ских,
по ли тич ких и кул ту ро ло -
шких гру па, а она кул ми ни -
ра јед ним ве ли ким до га ђа -
јем ко ји бу ди оно нај го ре,
али и нај бо ље у љу ди ма.
Овај филм вас мо же уве сти
у је дан са свим но ви свет,
мо жда и не то ли ко ис тра -
жен, али ко ји по ка зу је раз -
ли чи те аспек те људ ског по -
на ша ња.

Два читаоца који до среде, 19. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Како мотивисати децу да уче?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Како да повећате интелиген-
цију своје бебе” Џенет и Глена Домана. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

ФИЛМ ОЛИ ВИ ЈЕ СЛА ДО ЈЕ ВИЋ НА ЧЕ ТИ РИ ФЕ СТИ ВА ЛА

ПО ПИ КА – ЈЕ ДИН СТВЕ НА ДЕЧ ЈА ИГРА

– Ра ди се о ста рој па стир -
ској игри ко ја је до не та из пра -
по стој би не, а сво ја та ју је ло -
кал ни ста нов ни ци бу гар ског и
ма ђар ског по ре кла. Та чан по -
да так о то ме „чи ја је”, ни сам
ус пе ла да за бе ле жим, али је
сви за јед но игра ју – Бу га ри,
Сло ва ци, Ма ђа ри и Ср би. Об и -
шла сам Ба нат, Бач ку и Срем,
ниг де ни ко ни је чуо за њу.
Под се ћа их на клис, на дру ге
вр сте ига ра, али се са мо у Ива -
но ву и дан-да нас чу ва и не гу је
– ка же Оли ви ја Сла до је вић.

По пи ка је др ве на по лу кру -
жна фи гу ра од осам цен ти ме -
та ра с про бу ше ном ру пом у
сре ди ни. Мо же да ле ти и до
150 ме та ра, а да би је игра чи
ви де ли, бо ји се у жу то и цр ве но,
док ру па ства ра звук, па је и чу -
ју. Ме шта ни се де ле у две гру пе
– га зде и слу ге. Број игра ча је
нео гра ни чен, а игра тра је од ју -
тра до ка сно у ноћ, ка да еки па
ко ја је из гу би ла ча сти по бед ни -
ке ал ко хол ним пи ћем. 

– Га зда је еки па ко ја по чи ње
да игра и она је ва жни ја. Они

др ве ним шта по ви ма га ђа ју по -
пи ку, др ве ну фи гу ру ко ја је по -
ста вље на на ве ли ко де бло, др во
ко је је за се че но у јед ном де лу –
ту се на сла ња. Ка да је по го де,
она по ле ће. Слу ге, дру га еки па,
хва та ју по пи ку, ко ја ви со ко и
бр зо ле ти. Ка да слу га ухва ти др -
ве ну фи гу ру, ме ња ју ме ђу соб но
ме ста, па слу ге по ста ју га зде.
Хва та чи су не ка да дав но но си -
ли гу ње ве, те шке зим ске кр зне -
не ка пу те, ко је су обла чи ли обр -
ну то, ка ко би мо гли, као сук њу,
да по диг ну зад њи део и да њи ме
хва та ју по пи ку – го лим ру ка ма
је то при лич но бол но. Да нас
уче сни ци ко ри сте дук се ре. Не -
ка да су је игра ли са мо де ча ци, а
са да игра ју и де вој чи це, ко је су
вр ло спрет не – об ја шња ва Оли -
ви ја Сла до је вић.

Филм је ре зул тат ви ше го -
ди шњег те рен ског ис тра жи ва -
ња ко је је фи нан си ра ло Ми -
ни стар ство кул ту ре и ин фор -
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је,
док су сред ства за про дук ци ју
(„Па нАрт”) обез бе ђе на на
кон кур су По кра јин ског се кре -
та ри ја та за кул ту ру и јав но
ин фор ми са ње. Ове го ди не је
при ка зан на још три ме ђу на -
род на фе сти ва ла: „Хо мољ ски
мо ти ви” (Ку че во), „Си ла фест”
(Ве ли ко Гра ди ште) и „Ја хо ри -
на филм фе сти вал” (Па ле).

Пр во са мо стал но ве че по е зи је
на ше мла де су гра ђан ке Јо ва не
Ил кић одр жа но је у не де љу, 9.
ок то бра, у ка фи ћу „У при пре -
ми”. Пи ше по след ње три и по
го ди не, а пе сме је чи та ла из
два де ла – у пр вом су оне с по -
чет ка, а у дру гом но ви је. Мо -
ти ви су углав ном љу бав, ле по -
та, сли ко ви ти при каз ње них
емо ци ја...

Пи са ње пе са ма јој слу жи
као „вен тил” за осло ба ђа ње од
не га тив них осе ћа ња.

– Ба вим се и сли ка њем. Мо је
сли ке су углав ном ве се ле и то је

не што у че му се ви ди да мно го
ужи вам. Али пи са ње је за пра во
не ки муч ни кон траст у од но су
на то. Пе сме ко је пи шем до ла -
зе из мо јих не га тив них рас по -
ло же ња – ка же ау тор ка.

Мла да пе сни ки ња је и ра ни -
је на сту па ла са сво јом по е зи -
јом, а ње ни ра до ви су об ја вљи -
ва ни у збор ни ку „Ру ко пи си” и
ча со пи си ма „Драфт”, „На сли -
је ђе” и „Суп ха”.

– Схва ти ла сам да ми ви ше
од го ва ра да са ма го во рим сти -
хо ве не го да их ша љем љу ди -
ма да чи та ју. Сво јим пе сма ма

на ме ћем од ре ђе ни ри там, па
во лим да их љу ди пр во чу ју од
ме не. Тру дим се да по е зи ја бу -
де до жи вљај, а не са мо ре чи
на па пи ру. Ду го ни сам сла ла
пе сме на кон кур се, јер ми -
слим да по е зи ја ни је са мо за
чи та ње, већ је и за слу ша ње –
об ја шња ва Ил ки ће ва.

Мла да пе сни ки ња раз ми шља
и о из да ва њу пр ве збир ке – ма -
те ри ја ла има, оста је да се пе сме
„про бе ру” и скло пе у књи гу.

Јо ва на Ил кић је сту дент ки -
ња тре ће го ди не Фар ма це ут -
ског фа кул те та у Бе о гра ду.

ВЕ ЧЕ ПО Е ЗИ ЈЕ ЈО ВА НЕ ИЛ КИЋ

Сти хо ви су и за слу ша ње

Књи га „Филм и по ли тич ки
кон текст: о ју го сло вен ском и
срп ском фил му”, чи ја је ау тор -
ка Пан чев ка др Са ња Ла за ре -
вић Ра дак, пред ста вље на је у
че твр так, 6. ок то бра, у чи та о -
ни ци Град ске би бли о те ке. О
де лу је, по ред ау тор ке, го во рио
и др Ми лан Ор лић, уред ник
из да вач ке ку ће „Ма ли Не мо”.

Књи га је, на не ки на чин, са -
же так прет ход них три ју об ја -
вље них – „На гра ни ца ма Ори -
јен та”, „От кри ва ње Бал ка на” и
„Не ви дљи ви Бал кан”. У њој се
ау тор ка ба ви ве зом из ме ђу по -
ли ти ке и фил ма из ко је је на -
стао ју го сло вен ски цр ни та -
лас, фан та сти ком с под тек -
стом дру штве не кри ти ке, цр -
ном ко ме ди јом и пост ју го сло -
вен ским фил мо ви ма на те му
сва ко дне ви це у усло ви ма
„тран зи ци је” и „де мо кра ти за -
ци је”. Об ра ђе ни су фил мо ви
цр ног та ла са, хо ро ри, ко ме ди је,

оства ре ња на ста ла де ве де се -
тих го ди на и у пр ве две де це -
ни је тре ћег ми ле ни ју ма.

– Пре шла сам на ба вље ње
фил мом, уме сто књи жев но -
шћу, пу то пи сом и ди пло -
мат ским из ве шта јем, да бих

от кри ла ка кве су сли ке, сте ре -
о ти пи и пред ра су де ста нов ни -
штва пост ју го сло вен ских дру -
шта ва и срп ског дру штва пре -
ма се би са ми ма. Да кле, ка ква
је сли ка ко ју има мо о се би и
где је она у од но су на сли ку

ко ју су дру ги гра ди ли о на ма,
а ко ја је об ра ђе на у прет ход не
три књи ге – ре кла је др Са ња
Ла за ре вић Ра дак.

Ау тор ка је основ не и пост -
ди плом ске сту ди је за вр ши ла
на Фи ло зоф ском фа кул те ту
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Док -
тор ску те зу „Пред ста ве о Ср би -
ји у ен гле ским и аме рич ким
пу то пи си ма из ме ђу два свет -
ска ра та” од бра ни ла је 2010.
го ди не. За по сле на је као ис -
тра жи вач-са рад ник у Бал ка -
но ло шком ин сти ту ту Срп ске
ака де ми је на у ка и умет но сти
на про јек ту „Ду нав и Бал кан:
кул тур но-исто риј ско на сле ђе”,
у ко јем се ба ви пред ста ва ма о
Бал ка ну у европ ској пу то пи -
сној ли те ра ту ри 19. и 20. ве ка.
Об ја ви ла је ви ше ра до ва у мо -
но гра фи ја ма и струч ним ча со -
пи си ма и уче ство ва ла на не ко -
ли ко ме ђу на род них кон фе -
рен ци ја.

На ши мла ди су гра ђа ни ко ји
ће на ред не го ди не по ста ти пу -
но лет ни до би ће од Гра да ва у -
чер ко ји ће им слу жи ти уме -
сто ула зни це за до га ђа је чи ји
су ор га ни за то ри град ске уста -
но ве кул ту ре – Кул тур ни цен -
тар, На род ни му зеј, Дом
омла ди не, Град ска би бли о те -
ка и до мо ви кул ту ре у на се ље -

ним ме сти ма. На тај на чин би
се афир ми са ле те кул тур не
ин сти ту ци је, а мла ди би би ли
у при ли ци да ви де ква ли тет не
про гра ме ко је оне ну де. Ову
иде ју, ко ја је прак са у Ита ли -
ји, са оп штио је Не ма ња Ро тар,
град ски већ ник за кул ту ру.

– Же ли мо да на ши мла ди
су гра ђа ни ба шти не пра ве

вред но сти, да кон зу ми ра ју
озбиљ не умет нич ке са др жа је
и да их пра те, да се упо зна ју
с бли жом и да љом про шло -
шћу сво га гра да, као и са
зна ме ни тим лич но сти ма.
Та ко се код мла дих љу ди
под сти че кул ту ра се ћа ња,
раз ви ја осе ћај за ле по и
упот пу њу је и раз ви ја њи хов

ком пле тан ду хов ни жи вот –
ре као је Ро тар.

Вред ност ва у че ра из но си ла
би не ко ли ко хи ља да ди на ра, а
у то ку је  при ку пља ње по да та -
ка о бро ју оних ко ји у 2017.
пу не осам на ест го ди на, а жи ве
у Пан че ву (без об зи ра на то да
ли по ха ђа ју шко лу или не).

КЊИ ГА ДР СА ЊЕ ЛА ЗА РЕ ВИЋ РА ДАК

Ве за из ме ђу по ли ти ке и фил ма

БЕС ПЛАТ НО НА ПРО ГРА МЕ ГРАД СКИХ УСТА НО ВА КУЛ ТУ РЕ

Ва у че ри осам на е сто го ди шњацима



ПРИ ПРЕ МА НА ВРЕ МЕ

је спа јао Чи ка го и Ма ја ми –
„Пут 66” ни је био ли не а ран,
већ је гра ђен ди ја го нал но.
Овај де таљ, на пр ви по глед бе -
зна ча јан, по ве зао је ве ли ки
број ру рал них за јед ни ца у др -
жа ва ма Или но ис, Ми су ри и
Кан зас и са ис то ком и са за па -
дом, што је ди рект но ути ца ло
на по раст тр го ви не у по ме ну -
тим др жа ва ма. По чет ком три -
де се тих го ди на „Пут 66” био је
ди рек тан „ри вал” же ле зни ци у
по гле ду тран спор та ро бе, јер
су ту де о ни цу ка ми он џи је це -
ни ле због до брих вре мен ских

„То јо та ко ро ла” је нај про -
да ва ни ји ау то мо бил свих
вре ме на, али ре корд по
про да ји у јед ној го ди ни др -
жи „ше вро лет им па ла”. То -
ком 1965. го ди не про да то је
пре ко ми ли он при ме ра ка.

Аме рич ка ау то-ин ду стри ја
је нај ве ћи број рад ни ка
има ла 2000. го ди не, ка да је
за по шља ва ла 1,3 ми ли о на
љу ди. Са да је тај број пре -
по ло вљен.

То ком 2002. го ди не Сје -
ди ње не Др жа ве су про из -
ве ле де сет ми ли о на га ло -
на би о ди зе ла. Де сет го ди -
на ка сни је про из вод ња је

по ра сла на ско ро ми ли -
јар ду га ло на.

„Ја гу ар” је про из во ђач ко ји
је то име до био 1945. го ди -
не, а до та да се звао „Swаllоw
Sidеcar”. Због то га су сви мо -
де ли у сво јој озна ци има ли
пре фикс SS, а пр ви ау то мо -
бил је на пра вљен 1935. До
та да је та ком па ни ја про из -
во ди ла ис кљу чи во мо то ре с
при ко ли цом.

При пу ном га су пум па за го -
ри во у бо ли ди ма „Фор му ле
1” има ве ћи про ток го ри ва у
се кун ди не го што је про ток
во де кроз сла ви ну у ку ћи ка -
да је вен тил пот пу но отво рен.

Хлад ни је вре ме у про те -
клим да ни ма под се ти ло нас
је на зи му и на ни ске тем пе -
ра ту ре, ко је ће мо жда би ти
знат но ис под ну ле. Ако то
већ ни сте ура ди ли, а ве ли ки
број во за ча си гур но ни је,
при пре ми те ау то мо бил за
зим ске усло ве већ са да. По -
ред зим ских пне у ма ти ка,
нај бит ни ја ствар у хлад ни -
јим вре мен ским усло ви ма
је сте рас хлад на теч ност.

Уко ли ко про ла зи те бли зу
сер ви са, за мо ли те не ког од
сер ви се ра да про ве ри тач ку
смр за ва ња флу и да у си сте -
му за хла ђе ње. То не тра је
ду го, а са ма кон тро ла тре ба
да бу де бес плат на. По ме ну -
ти флу ид с вре ме ном гу би
свој ство и при ку пља не чи -
сто ћу, па уко ли ко га ни сте у
пот пу но сти ме ња ли две или
три го ди не, учи ни те то. Бит -
но је ода бра ти теч ност ко ја

је про пи са на за мо тор ва шег
ау то мо би ла и не ко ри сти ти
обич ну во ду за ње но раз бла -
жи ва ње. У су прот ном мо же -
те оште ти ти си стем услед
ко ри шће ња теч но сти ко ја
на гри за де ло ве или мо же
до ћи до по ја ве ка мен ца због
упо тре бе обич не во де, ко ја
је при лич но твр да.

Рас хлад на теч ност се пра -
ви на ба зи ети лен-гли ко ла,
ко ји има ни жу тач ку смр за -
ва ња и ви шу тач ку кљу ча ња,
што је осо би на ко ја је до бро -
до шла и при ве ли ким вру -
ћи на ма. Ако сте у си ту а ци ји
да мо ра те до су ти расхлад ну
теч ност, а ни сте си гур ни

ко ја се тре нут но на ла зи у си -
сте му, нај бо ље би би ло да је
за ме ни те. У су прот ном, ако
си па те флу ид ко ји ни је на
ис тој ба зи или се раз ли ку је у
хе миј ском са ста ву, мо же до -
ћи до згу шња ва ња и гу бит ка
свој ства или дру ге хе миј ске
ре ак ци је.

Смр за ва ње рас хлад не теч -
но сти мо же до ве сти до при -
лич но ве ли ких оште ће ња
мо то ра, али и де ло ва рас -
хлад ног си сте ма, а по пра ви -
лу увек пр во стра да хлад њак.
Нај го ри сце на рио је сте ка да,
услед ства ра ња ле да у ка на -
ли ма мо то ра кроз ко је цир -
ку ли ше рас хлад на теч ност,
пук не блок или гла ва мо то -
ра. Ве ли ки број са вре ме них
ау то мо би ла опре мљен је не -
ким ви дом за шти те од ове
по ја ве у ви ду че по ва или за -
врт ња од мек шег ме та ла, ко -
ји услед при ти ска пу ца ју и

омо гу ћу ју да лед и ва здух
иза ђу ван си сте ма, чи ме се
спре ча ва оште ће ње на ве де -
них де ло ва. Ипак, и у том
слу ча ју ће те мо ра ти да по се -
ти те сер вис.

Не за бо ра ви те да има те
још јед ну теч ност у ау то мо -
би лу, а то је она за пра ње ве -
тро бра на, ко ја се та ко ђе ле -
ди на ни ским тем пе ра ту ра -
ма.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

„СКРОМ НА” ПО ТРО ШЊА

- - - - - САВЕТИ - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

По ве зу је ис ток 
и за пад

Је ди ни пра вац за 
ма сов ну ева ку а ци ју

Ка да је до не та од лу ка о из -
град њи овог пу та, ау то мо би ли
су по сто ја ли већ три де це ни је
у Сје ди ње ним Др жа ва ма, а
са о бра ћај не мре же је у од ре -
ђе ној ме ри би ло, али ове чи -
ње ни це не ума њу ју зна чај
„Тра се 66”, ко ја је има ла свој
исто риј ски зна чај.

Де о ни ца ду га 
4.000 ки ло ме та ра
За овај пут се мо же ре ћи да је
био си но ним за „жи вот на
дру му”, а из гра ђен је 1926. го -
ди не. У ге не рал ним пла но ви -
ма За ко на о јав ним пу те ви ма
ни је по сто ја ла иде ја о овој
тра си, па је тај за кон ски акт,
до нет 1916, мо рао да се из ме -
ни. Ре ви зи ја је ура ђе на 1925.
и ви ше ни је би ло за кон ских
пре пре ка за ње го ву из град њу.
План је био да се спо је ис ток
и за пад САД, од но сно да се
по ве жу гра до ви Лос Ан ђе лес
и Чи ка го.

Де о ни ца је до би ла озна ку
66, би ла је ду гач ка 3.940 ки ло -
ме та ра и про те за ла се кроз са -
мо „ср це” Аме ри ке. У од но су
на слич не пу те ве ко ји су већ
по сто ја ли – „Лин колн”, ко ји је
по ве зи вао Њу јорк и Сан
Фран ци ско, или „Дик си”, ко ји

ским под руч ји ма и та мо шње
ста нов ни штво је оста ло без
иче га. 

По пу ла ри за ци ја 
кроз умет ност
Ре це си ја је та ко ђе узе ла свој да -
нак и љу ди су би ли при мо ра ни
да на пу сте до мо ве. У по тра зи за
бо љим жи во том ста нов ни ци
Окла хо ме, Ар кан за са, Ми су ри -
ја, Ајо ве, Не бра ске, Кан за са,
Тек са са, Ко ло ра да и Но вог
Мек си ка кре ну ли су на за пад.
Та ко је „Пут 66” био је ди ни спас
за 210.000 љу ди ко ји су се у ра -
ним фа за ма пе шча них олу ја
пре се ли ли у Ка ли фор ни ју. До
1940. го ди не ми гра ци је овим
пут ним прав цем по ста ће нај ве -
ћи ег зо дус у исто ри ји Аме ри ке,
у ко јем је но ви дом по тра жи ло
око два и по ми ли о на љу ди.

Те жак жи вот и пат ње исе -
ље ни ка ин спи ри са ли су мно ге
умет ни ке, пи сце и филм ске
про ду цен те да ство ре сво је
ин тер пре та ци је ових до га ђа ја.
Сва де ла ко ја се ба ве овом те -
ма ти ком вр ло бр зо су оку пи -
ра ла па жњу јав но сти, па је та -
ко це ла Аме ри ка са зна ла за
„Пут 66”. Тер мин „Мај чин ски
пут”, ка ко ру ту 66 у свом књи -
жев ном де лу „Пло до ви гне ва”
на зи ва Џон Штајн бек, убр зо
по ста је оп ште при хва ћен. Ро -
ман опи су је бор бу по ро ди це
Џо уд и иза зо ве с ко ји ма се
она су сре ће на свом пу ту ка
Ка ли фор ни ји. Мо же се ре ћи
да је ова књи га је дан од фак -
то ра ко ји су до при не ли по пу -
лар но сти пу та ко ји је мно ги ма
био спас. „Пут 66” од то тал не
не по зна ни це ве ћи ни по ста је
„пут мо гућ но сти”.

Са о бра ћај по ста је ма со ван ,
а као тран зит ни га ко ри сте ста -
нов ни ци ско ро сва ке др жа ве у
Аме ри ци. До та да де о ни ца ни -
је у пот пу но сти би ла ас фалт на
– не ки де ло ви су би ли зе мља ни
или пре кри ве ни ту ца ни ком.
Зна ча јан раст бро ја во зи ла је
до при нео да се 1938. го ди не
до не се од лу ка да „Пут 66” у
пот пу но сти бу де ас фал ти ран.

(На ста ви ће се)

„МАЈ ЧИН СКИ ПУТ” АМЕ РИ КЕ (1)

усло ва, што се не мо же ре ћи за
дру мо ве на се ве ру САД.

Иа ко су га пре во зни ци во -
ле ли, овај пут још увек ни је
био по пу ла ран код ве ћи не
ста нов ни штва и мо ра ло је не -
што да се де си ка ко би се то
про ме ни ло. Ре пу та ци ју ка кву
је имао, „Пут 66” до би ја то -
ком три де се тих у вре мен ском
окви ру од де сет го ди на, то -
ком Ве ли ке де пре си је и при -
род них ка та стро фа, а на по -
мо лу је био и Дру ги свет ски
рат. Пе шча не олу је у том пе -
ри о ду су уни шти ле ве ћи ну
на се ље них ме ста у рав ни чар -
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У град ском 
при хва ти ли шту још
увек не ма усло ва 
за њи хо во чу ва ње

Си ту а ци ју оте жа ва ју 
и љу ди ко ји др же 
псе из ве сно вре ме, 
а он да их пу шта ју 
на ули цу

До тра ја ли објек ти у при хва -
ти ли шту за псе, ве ли ки број
тих жи во ти ња на град ским и
се о ским ули ца ма, на ви ка
мно гих не са ве сних љу ди да
их по сле из ве сног вре ме на
ко је су про ве ли код њих пу -
шта ју на ули цу, као и не до -
ста так аде кват но опре мље ног
и об у че ног осо бља у слу жби
„Зо о хи ги је не” – са мо су не ки
од про бле ма о чи јем ре ша ва -
њу се го ди на ма при ча,  али
без ика квог ефек та.

У по ку ша ју да се на пра ви
ко рак на пред у Град ској упра -
ви је не дав но одр жан са ста нак
ко ме су при су ство ва ли Алек -
сан дар Сте ва но вић, члан
Град ског ве ћа за ду жен за ко -
му нал не по сло ве, Ми ли ца
Вур де ља, на чел ни ца Ре пу -
блич ке ве те ри нар ске ин спек -
ци је, Дра ган Гру ји чић, ди рек -
тор за ко му нал не по сло ве у
„Хи ги је ни”, Ани ца Ко са ра,
шеф слу жбе „Зо о хи ги је не”, Бо -
бан Ђур ђев, шеф Оде ље ња ко -
му нал не ин спек ци је, Гор да на

ПРО БЛЕМ КО ЈИ ЈОШ УВЕК НИ ЈЕ РЕ ШЕН

НА УЛИ ЦА МА И ДА ЉЕ МНО ГО ПА СА

Бли тва Ро берт сон, чла ни ца
Струч ног ти ма за ре ша ва ње
про бле ма на пу ште них па са и
ма ча ка на те ри то ри ји Пан че -
ва, као и Иван Ку ра јов, пред -
сед ник Дру штва при ја те ља
жи во ти ња „Љу бим ци”, и Зо ра
Ко лар ски, за ступ ни ца Дру -
штва за за шти ту жи во ти ња и
при ро де „Еко ли бри јум”.

Ани ца Ко са ра је скре ну ла
па жњу на то да гра ђа ни и
град ске ин сти ту ци је и да ље
вр ше при ти ске на слу жбу „Зо -
о хи ги је не” да се пси и да ље
сва ко днев но укла ња ју са ули -
ца иа ко за то не по сто је од го -
ва ра ју ћи усло ви.

Ми ли ца Вур де ља је ис та кла
да је Ре пу блич ка ве те ри нар ска
ин спек ци ја до са да ви ше пу та
упо зо ра ва ла „Хи ги је ну” и
Град ску упра ву да у град ском
при хва ти ли шту за псе по сто је
про бле ми ко ји мо ра ју да бу ду
от кло ње ни, али да су од го во ри
увек би ли да за то не ма до вољ -
но нов ца.

Она је до да ла да ће, уко ли ко
се не што не пре ду зме, при хва -
ти ли ште за псе мо ра ти да бу де
за тво ре но док се не ис пу не
усло ви за њи хо во др жа ње.

Гор да на Бли тва Ро берт сон се
за ло жи ла за из ме ну град ске од -
лу ке на осно ву ко је се ка жња ва -
ју љу ди ко ји др же ве ћи број па -
са не го што је до зво ље но.

Ре кла је да би то тре ба ло ура -
ди ти та ко да се не ин си сти ра на
бро ју па са, већ на то ме има ли
усло ва за њи хо во др жа ње.

Алек сан дар Сте ва но вић је
на ја вио да ће се за ло жи ти за то
да пред Град ским ве ћем бу де
из ло жен про блем ве ли ког бро ја
на пу ште них па са. Он је за тра -
жио од на чел ни це Ре пу блич ке

Во за чи трак то ра, ко је ових
да на све че шће ви ђа мо у са -
о бра ћа ју јер су по че ли је се -
њи по љо при вред ни ра до ви,
оба ве зно тре ба да очи сте
точ ко ве од бла та пре не го
што иза ђу с њи ва на пу те ве.

Уко ли ко то не ура де, мо гу
да иза зо ву са о бра ћај ну не -
сре ћу с не са гле ди вим по сле -
ди ца ма. Ко че ње ау то мо би ла
ко ји на и ђе на за ко рео слој
бла та на пу ту је не мо гу ће,
чак и ако је во зи ло опре мље -
но ABS и ESP ко чи о ним си -
сте ми ма.

„Мо кар ко ло воз и ки ша
то пе бла то и оно се ши ри по
пу ту. Ства ра се та нак слој,
сли чан ле ду, ко ји спре ча ва
да точ ко ви до бро при а ња ју
на ко ло воз. Во зач при скре -
та њу или дру гом ма не вру ла -
ко гу би кон тро лу над во зи -
лом, а по себ но је опа сно то
што за у став ни пут мо же би -
ти ду жи и за по ло ви ну. Упра -
во тих не ко ли ко ме та ра или
де се ти на ме та ра, при ве ћој
бр зи ни, мо же би ти гра ни ца
из ме ђу без бед но сти и не чи -
јег по вре ђи ва ња или гу бит ка
жи во та”, пи ше у упо зо ре њу
об ја вље ном на сај ту еми си је
о са о бра ћа ју САТ.

Иа ко је оба ве за во за ча ко ја
про из ла зи из чла на 42 За ко -
на о без бед но сти са о бра ћа ја
на пу те ви ма да бр зи ну кре -
та ња при ла го де ста њу пу та
та ко да мо гу да за ко че уко -
ли ко тре ба, пи та ње је да ли

је то мо гу ће уко ли ко на и ђу
на бла то у кри ви на ма или на
не до вољ но осве тље ним де -
ло ви ма пу та.

У слу ча ју да због бла та до -
ђе до са о бра ћај не не сре ће,
про на ла же ње од го вор них за
њу и њи хо во ка жња ва ње је
не мо гу ће, осим ако се не
утвр ди иден ти тет осо бе ко ја
ни је очи сти ла точ ко ве пре
не го што је трак то ром иза -
шла на ко ло воз.

На сај ту www.021.rs мо же
се про чи та ти из ја ва јед ног
адво ка та ко ји за сту па по вре -
ђе не у са о бра ћај ним не сре -
ћа ма. Из ње се мо же ви де ти
ко ли ко мо же би ти опа сно
бла то на пу те ви ма.

„Имао сам је дан слу чај у
ко ме сам бра нио чо ве ка ко ји
је по пот пу но су вом вре ме ну
сле тео с ма ги страл ног пу та.
Пре ње го вог про ла ска ту је
при ме ћен трак то ри ста ко ји је
на нео бла то на ко ло воз. По -
ли циј ска па тр о ла је упо зо ри -
ла ње го во пред у зе ће да га
укло ни, али они то ни су ура -
ди ли. Убр зо је до шла ва тро га -
сна је ди ни ца и опра ла бла то.
По што је те но ћи тем пе ра ту -
ра би ла ис под ну ле, на том
де лу пу та се ство ри ла по ле -
ди ца. На њу је на ле те ло во зи -
ло у ко ме су би ле три осо бе.
Сле те ли су с пу та, ви ше пу та
се пре вр ну ли и за до би ли по -
вре де опа сне по жи вот”, ис -
при чао је адво кат.

М. Г.

АПЕЛ ВО ЗА ЧИ МА ТРАК ТО РА

Чи сти те бла то 
с точ ко ва

АК ЦИ ЈА У ИВА НО ВУ

У по ку ша ју да ин тен зи ви ра ју ре ша ва ње про бле ма на пу ште -

них па са на ули ца ма, за по сле ни у „Зо о хи ги је ни” ће уско ро

за јед но с дру гим град ским слу жба ма спро ве сти ак ци ју у

Ива но ву. То ком ње ног тра ја ња они ће нај пре по ку ша ти да

еви ден ти ра ју ко ли ко је на пу ште них па са, а по сле то га ће

спро ве сти њи хо во чи по ва ње и сте ри ли за ци ју.

ве те ри нар ске ин спек ци је и дру -
гих при сут них на са стан ку да
му до ста ве све до ку мен те у ко -
ји ма се ука зу је на те шко ће због
ве ли ког бро ја па са на ули ца ма.

Иван Ку ра јов је са оп штио да
Дру штво „Љу бим ци” пла ни ра
да оку пи и ин фор ми ше над ле -
жне у ме сним за јед ни ца ма ка -
ко би се сма њио при ти сак на
слу жбу „Зо о хи ги је не” и при -
хва ти ли ште за псе, ко ји под но -
се нај ве ћи те рет у збри ња ва њу
на пу ште них жи во ти ња.

Пре ма ње го вим ре чи ма, тај
при ти сак не би смео да ути че
на то да слу жба „Зо о хи ги је не”
ра ди пре ко сво јих мо гућ но сти
и, све сно кр ше ћи про пи се,
сме шта пре ве ли ки број па са у
град ско при хва ти ли ште, иа ко
не ма усло ва за њи хо во др жа ње.

Зо ра Ко лар ски је под се ти ла
да је у не ко ли ко на вра та по ку -
ша ва ла да по кре не ини ци ја ти -
ве за из ме ну град ске од лу ке о
др жа њу до ма ћих жи во ти ња и
за еду ка ци ју у окол ним се ли -
ма, али без успе ха.

М. Глигорић

Пан че вач ко удру же ње „За по -
ро ди цу” уз по др шку Гра да
Пан че ва од ма ја спро во ди про -
је кат „Пре вен ци ја агре сив ног
по на ша ња мла дих”, о чи јем
зна ча ју до вољ но го во ри и сам
ње гов на зив.

Овај ино ва тив ни про грам,
чи ји је циљ спре ча ва ње агре -
си је код ма ло лет ни ка, оства -
ру је се у основ ним шко ла ма
ка ко у гра ду, та ко и у при па да -
ју ћим на се ље ним ме сти ма.
Пе да гог и пси хо лог удру же ња
са уче ни ци ма ви ших раз ре да
одр жа ва ју ин тер ак тив не ра ди -

о ни це у ко ји ма их ин фор ми шу
о то ме ко ји су об ли ци по на ша -
ња за ко ном за бра ње ни, кaкве
су њи хо ве по сле ди це и ко је за -
кон ске санк ци је по вла че. Упо -
ре до се де ци и мла ди ма ди -
стри бу и ра ју фла је ри са еду ка -
тив ним по ру ка ма на ову те му.

До са да су одр жа не ра ди о -
ни це са пре ко 400 уче ни ка у
основ ним шко ла ма „Ак сен ти је

Мак си мо вић” у До ло ву, „До -
си теј Об ра до вић” у Омо љи ци
и „Ми ро слав Ан тић” и „Бран -
ко Ра ди че вић” у Пан че ву.

– У ди рект ном кон так ту с
мла ди ма ко ји су у су ко бу са
за ко ном уо че но је да је њи хов
основ ни про блем то што ни су
пра во вре ме но ин фор ми са ни
о то ме ко је све по ступ ке про -
пи си за бра њу ју. Они кри вич -
ним де ли ма сма тра ју уби ства,
си ло ва ња, те шке кра ђе и
пљач ке, а при том за бо ра вља ју
на вр шњач ко на си ље, увре де,
прет ње, не до зво ље но фо то -
гра фи са ње и об ја вљи ва ње
сли ка, као и на мно ге дру ге,
че сто при сут не, а не при хва -
тљи ве об ли ке по на ша ња.
Нео сно ва но сма тра ју да, по -
што су ма ло лет ни, мо гу да
ра де шта хо ће, без ика квих
по сле ди ца, и да ће за учи ње -
но де ло до би ти са мо кри ти ку
од ра слих или укор раз ред ног
ста ре ши не, без укљу чи ва ња
ин сти ту ци ја као што су суд,
по ли ци ја или Цен тар за со ци -
јал ни рад. Сто га сма тра мо да
је ова ква вр ста еду ка ци је вр -
ло ва жна као је дан од пре вен -
тив них про гра ма, ка кве у овој
обла сти пре по ру чу је По кра -
јин ски за вод за со ци јал ну за -
шти ту – ис та кла је На да Ку -
зма но вић То му ши ло вић, пе -
да гог и овла шће ни за ступ ник
удру же ња.

Пре ма ње ним ре чи ма, пла -
ни ра но је да се про је кат за вр -
ши кра јем ок то бра, али због
ве ли ког ин те ре со ва ња шко ла
по сто ји мо гућ ност да се за по -
че те ак тив но сти на ста ве.
Удру же ње „За по ро ди цу” по -
сто ји од 2011. го ди не и оку пља

око пе де сет стал них чла но ва:
пси хо ло га, пе да го га, со ци јал -
них рад ни ка, ле ка ра, ин же -
ње ра, прав ни ка, спе ци јал них
пе да го га... Основ ни ци ље ви
удру же ња су раз ви ја ње здра -
вих по ро дич них сна га, уна -
пре ђи ва ње вас пит не функ ци -
је по ро ди це и ства ра ње аде -
кват ни јег окру же ња за од ра -
ста ње де це.

Удру же ње је до са да, уз по -
др шку Гра да, НИС-а и По кра -

јин ског се кре та ри ја та за
здрав ство, со ци јал ну по ли ти -
ку и де мо гра фи ју, ре а ли зо ва -
ло број не про јек те, ко ји се од -
но се на за шти ту же на жр та ва
на си ља, по др шку де ци из по -
ро ди ца са дис функ ци о нал ним
по ро дич ним од но си ма, при -
пре му за без бед ну упо тре бу
ин тер не та, спре ча ва ње ма ло -
лет нич ке де лин квен ци је и
бри гу о жен ском здра вљу.

Д. К.

ЗНА ЧА ЈАН ПРО ЈЕ КАТ УДРУ ЖЕ ЊА „ЗА ПО РО ДИ ЦУ”

Пре вен ци ја агре си је код мла дих

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ја ка ра ки ја за не ја ка
чо ве ка

У про шлом бро ју на шег ли ста
пи та ли смо вас ко је ло ше на -
ви ке би сте во ле ли да се ота ра -
си те. „Пан че вац” и из да вач ка
ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „Life Journal” Зо -
ра не Јо ва но вић за два на ша
чи та о ца или чи та тељ ке ко ји су
нај кре а тив ни је од го во ри ли на
то пи та ње.

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

„Во лео бих да, са истим
оним за до вољ ством, уме сто
’да’ че шће го во рим ’не’.”
063/7417...

„’Хај де да се не ба ци... жао
ми је да се ба ци... гре о та је ба -
ца ти хра ну.’ Ако се не ота ра -
сим ове на ви ке, пре тво ри ћу
се не у кан ту за сме ће, не го у
кон теј нер.” 060/6672...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре а -
тив ни јих од го во ра на пи та ње
за што се чо век ода је ал ко хо лу.
Они ће осво ји ти по је дан при -
ме рак књи ге „Лет ње тај не”
Џејн Грин.

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

„Та ко се од ра сли игра ју
жмур ке.” 064/1792...

„Кад се не јак чо век ухва ти ја -
ке ра ки је, као у при чи ’Де да и
ре па’, по ву ци-по тег ни, иш чу па -
ти се не мо же. Уве че му ку ле чи
ча ши ца, ују тру муч ни ну ра сол,
да њу бо ли гла ва.” 068/4015...

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.

ЈКП „Хигијена” наста-
вља акцију „Октобар –
месец чистоће”, у
оквиру које ће радни-
ци тог предузећа сва-
ког дана, од 7 до 15 са-
ти, односити кабасти
отпад: стари намештај,
белу технику, амбала-
жу, ауто-лимарију, гу-
ме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута, по
следећем распореду:

Понедељак, 17. октобар:
Насеља Младост и Кудељарски насип, Кајмакчаланска

и Пелистерска улица, Новосељански пут до Надела, сред-
ња школа „Јосиф Панчић” и ОШ „Свети Сава”.

Уторак, 18. oктобар:
Баваништански пут и насеље стара Миса.

Среда, 19. октобар: 
Војловачке улице – Спољностарчевачка, Братства–

јединства, Јаношикова, Светозара Марковића и Шандора
Петефија, као и ОШ „Братство–јединство”.

Четвртак, 20. октобар:
Војловачке улице – 7. јула, Јанка Чмелика, Добровољач-

ка, Гробљанска, Борачка и Пољска, као и насеље Топола.

Петак, 21. октобар: 
Радници „Хигијене” ће долазити по позиву грађана и

обилазити терен пређен те недеље.
Грађани се током трајања акције радним данима од 7 до

15 сати могу обратити на телефоне 327-010 и 310-931 за
сва обавештења у вези са овом акцијом.

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА СМЕЋА 

ОД 17. ДО 21. ОКТОБРА

Сакупљање кабастог
отпада

Један од „станара” прихватилишта



ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште, 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)

РЕНО 4 ГТЛ, 1990. годиште,
нерегистрован, у возном ста-
њу, повољно. 063/103-22-73.
(228653)

ПРОДАЈЕМ мотор томос А
35. Тел. 064/888-41-72,
064/428-18-75. (229081)

ПРОДАЈЕМ сеат аросу 2003.
годиште, мењам за караван.
063/882-25-09. (229116)

РЕНО 4 ГТЛ, 1991, повољно,
добар, регистрован, власник,
плин атест. 064/123-63-65.
(229164)

СИТРОЕН ксара 16, 2001,
бензин, плин, регистрован
новембра, 1.750. 063/830-
61-73. (229170)

ПЕЖО 206, 2003. годиште,
2.0, фул опрема, плин, га-
ражиран. 064/252-48-72.
(229285)

ПРОДАЈЕМ сузуки самурај,
1300 кубика, 1986. годиште.
061/605-84-69. (229250)

ФИЈАТ пунто 1.9, у одлич-
ном стању, власник.
065/841-88-12. (229217)

СКУТЕР pi ag gio free 49, по-
вољно. 064/149-24-70,
069/617-275. (229371)

ТОТАЛНА распродаја ауто-
гума, уља, филтера и фелни.
064/026-90-54. (229314)

ОПЕЛ зафира 2004, дизел, у
добром стању, 133.000 км,
2.850 евра. 065/377-15-70.
(229420)

СТИЛО 1.6, 16 В, 2002, ди-
намик опрема, секвент плин,
регистрован. 064/130-36-02.
(229427)

ПУНТО 1, 1.1, 1997, петора
врата, регистрован годину
дана. 064/130-36-02. (2294)

АУДИ А 3, 1.9 ТДИ, децем-
бар 2001. петора врата, ди-
гитална клима. 064/130-36-
02. (229427)

ЈУГО 55, 1989. годиште, ре-
гистрован годину дана, 360
евра. 063/137-34-67.
(229375)

МЕГАН 1.9 ДЦИ, 2007, кара-
ван, металик, фул, фелне,
власник, одличан.  062/658-
100. (229412)

ЈУГО флорида 2006, плин
атест, ивеко ривал, 1993. не-
регистрован. 061/142-23-69.
(229479)

АУДИ А 3, одличан, 1997,
металик сив, 1.9 дизел.
063/744-28-66. (229485)

ОТКУП свих врста возила
комбија и страних возила,
долазим по позиву, од 100
до 3.000 евра. 064/552-31-
19. (228368)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални от-
куп свих врста возила од 100
до 1.500 евра. Долазим по
позиву. Исплата одмах.
069/203-00-44. (228368)

КУПУЈЕМ возила свих врста
до 1.800 евра, стање небит-
но. 063/165-83-75. (228643)

КУПУЈЕМ фијат пунто, од
првог власника, до шест го-
дина старости, бензин.
063/771-68-69. (229125)

КУПУЈЕМ возила до 500
евра, стање небитно, испла-
та реална. 063/173-79-60.
(229477)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-
21. (229247)

НА ПРОДАЈУ берач змај,
једноредни 214, и тањирача.
013/631-742. (229078)

ПРОДАЈЕМ житну сејалицу
ИМТ, 23 реда, први власник.
063/376-302. (229241)

ПРОДАЈЕМ трактор белорус
и приколицу од 8 тона.
064/019-80-46. (229384)

ПРОДАЈЕМ гаражу, зидану,
Аксентија Максимовића,
5.800 евра, власник.
061/324-40-85. (229347)

ГАРАЖУ издајем, дупла, ве-
лика, испод зграде, грејање
гратис. Тесла. 
061/225-16-43. 
(229353)

ДВЕ ВЕШ-МАШИНЕ горење,
половне. 065/665-75-10.
(229170)

ВЕШ-МАШИНА, замрзивач и
половни делови од веш-ма-
шина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (229279)

ПРОДАЈЕМ нов кровни про-
зор, 120 x 115 цм. 063/313-
005. (СМС)

КОЗА и два мушка јарета,
на продају, повољно.
066/17-42-41. (СМС)

ХАРМОНИКА клавирна, да-
лапе, 120 басова. 063/173-
11-90. (СМС)

ПРОДАЈЕМ гасну пећ „ал-
фа” 7 КW 100 евра.
063/173-11-90. (СМС)

КОКЕ носиље старе десет
месеци, носе; тритикал 20
динара. 060/054-67-70. (22)

ПРОДАЈЕМ нов, нераспако-
ван, комбиновани фрижидер
„горење”. Тел. 063/865-27-
79. (4683)

РАСАДНИК украсних чети-
нара, Качарево. 065/820-90-
15. (228270)

ПРОДАЈЕМ гробницу на Ка-
толичком гробљу. 064/848-
84-22. (228682)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
(228785)

ПРОДАЈЕМ преостало тврдо
дрво. 064/049-51-93. (2283)

КОКЕ носиље, 200 динара
комад; тритикал џакиран, 20
динара. 060/054-67-70.
(228676)

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-
монтоване ТА пећи, свих кв,
достава, монтажа, гаранци-
ја, повољно. 065/284-11-86.
(229142)

ПРОДАЈЕМ ћуране од 15 до
30 кг. 064/357-82-08, 
звати после 17 сати. (22874)

БРИКЕТ од храста. 064/142-
42-93. (и)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, као нове, доста-
ва/монтажа, гаранција.
062/170-43-10. (229105)

ПРОДАЈЕМ витрину, трпеза-
ријски сто и мали сто. Тел.
373-202, 373-201. (229124)

ПВЦ прозор, двокрилни 120
х 130, са венецијанерима,
продајем. 343-563, 063/288-
278. (229136)

ПРОДАЈЕМ гробно место на
Старом православном гро-
бљу. Тел. 061/229-83-72.
(229086)

ПРОДАЈЕМ шпорет алфа и
две крека весо, све исправ-
но. Тел. 069/617-059. (2290)

БАГРЕМОВА и церова дрва
на продају. 060/603-32-32.
(228460)

КИРБИ, нов, ТА петица, тр-
пезаријски сто, столице, су-
дови, пегле. 064/955-51-85.
(229172)

ВИТРИНА, комода, столице,
столови, кревет, полице, ка-
уч, телевизор, сточић.
065/353-07-57. (229160)

ОГЛЕДАЛО, немачко, зидно,
антиквитет, 130 х 100, ора-
ховина, рам ручно резбарен.
013/618-035. (229150)

ОГРЕВНО дрво, багрем, бу-
ква, храст. Мерење на лицу
места. 065/501-56-51.
(2284446)

МАШИНА за сечење плочи-
ца, експрес лонац, машина
за сечење тестетине, Полити-
кин „Забавник”. 314-233.
(229162)

ШИВАЋЕ машине ендлерице
и степ сто за пеглање, више
комада. 065/665-75-10.
(119170)

ТА од 3 кв и 4.5 кв. 064/224-
13-87. (229187)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, шпо-
рет смедеревац 3.000 дина-
ра. 371-568, 063/773-45-97.
(229180)

ПРОДАЈЕМ три рустичне ка-
љеве пећи. 062/303-304.
(229202)

КРЕКА, ТА 3,5 м2, бојлер ма-
ли, стубни усисивач.
064/354-69-76. (229226)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај. 065/592-78-75.
(229233)

ПРОДАЈЕМ апарат за варе-
ње, миксер за фасаде, ади-
дас тренерка. 063/708-27-
61, (229207)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столице од 1.000, сто-
лови од 3.000, кревети од
9.000, угаоне клупице од
7.000, судопере 3.500. Стара
утва, 060/600-14-52.
(229218)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу,
крмача. Тел. 619-329.
(229221)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче-
ве, угаону гарнитуру, регале,
мост + регал, гарнитуру мој-
ца, сто + 4 столице, спаваћа
соба комплет, комплет кухи-
ња, дечја колица, ел. шпо-
рет, ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепи-
хе, половне ауто-гуме, бици-
кле разне. 063/107-78-66.
(229219)

ТА пећи, велики избор, од 3
– 4.5 кв. 063/253-028.
(229219)

ДЕЧЈИ креветац са душеком,
киково седиште за ауто и ко-
лица старији модел.
063/265-363. (229292)

ПРОДАЈЕМ норвешки ради-
јатор, под гаранцијом.
060/408-57-09. (229293)

ХИТНО, ЈЕФТИНО, продајем
полован намештај. 064/065-
23-38. (228277)

ПРОДАЈЕМ на Старом гро-
бљу гробницу. 064/525-79-
70. (229281)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи свих величина, превоз,
достава, монтажа. Годину
дана гаранција. 065/344-49-
30. (229282)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, 2, 3, 4 и 6 м2, достава,
монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(229282)

ПРОДАЈЕМ комплет спаваћу
собу (дрвена) и хармоника
врата, стандардна. 063/865-
16-79, 013/320-528.
(229253)

ПРОДАЈЕМ мермотерм.
013/231-99-54, 064/348-07-
60. (229330)

ПРАСИЋИ, јагањци, на про-
дају, вршим печење на дрва,
ражањ, повољно. 064/997-
79-09. (229344)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп, ме-
њам поломљене црепове,
продајем салонит плоче.
063/711-77-54. (229364)

ПРОДАЈЕМ преостало огрев-
но дрво. 063/711-77-54.
(229364)

ПРОДАЈЕМ урмину палму,
повољно. 064/286-18-51.
(2293429

ПРОДАЈЕМ прасиће и јечам,
Борачка 1, Војловица. 342-
819, 064/306-87-33.(229311)

СТИЛСКИ намештај, кухи-
ња, витрина, сто и 8 столица,
пуно дрво, орах, ручни рад,
по поруџбини, ново. Уникат.
063/309-535. (229299)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3 кв,
цер. 063/841-65-39.
(229438)

ПРОДАЈЕМ двокрилна и
двоја једнокрилна врата са
стаклима, пуно дрво.
062/424-128. (229440)

ЈАБУКЕ за ракију, 10 дина-
ра/кг. Тел. 069/507-08-88.
(229443)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 6 кв.
064/836-90-11. (229399)

ТА 2,2 кв, веш-машина, већа
угаона гарнитура, кауч, тро-
сед мојца, већи трпезаријски
сто са столицама храстови-
не, кварцна грејалица, шива-
ће машине, ТВ 51 цм, ТВ ко-
мода, писаћи столови. Тел.
063/861-82-66. (229378)

НА ПРОДАЈУ свињске полут-
ке. 013/632-145, 060/500-
30-91. (229474)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ 5 и 6
кв, ормани, француски ле-
жај, кревети на спрат, душе-
ци, сто + столица, судопера,
угаона клупица + сто, комо-
де, витрине, дневни сточић,
шанк, кухиња, веш-машине,
замрзивач, фрижидер, шпо-
рет, теписи. 064/155-38-13.
Сале. (229390)

ПРАСИЋИ, свиње, балирана
детелина, слама, на продају.
Мића, Новосељански пут
175-б. 064/303-28-68.
(229470)

ПРАСИЋИ меснати, уређе-
ни, 380 динара/кг, може без
изнутрица, кућна достава.
065/410-97-34. (229470)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, по-
вољно. 061/198-81-42.
(229449)

ПРОДАЈЕМ алуминијумске
радијаторе, 600 динара ре-
бро. 060/312-90-00.
(229451)

ПРОДАЈЕМ смедеревац,
крека пећ, замрзивач фио-
кар горење. Тел. 063/884-31-
78. (229453)
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ВЕШ-МАШИНА за прање,
сушење веша индесит и су-
до-машина. 063/158-27-50.
(229457)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, ком-
бинацију, веш-машину, те-
левизор, екран 51 - 72.
064/129-73-60, 013/346-
790. (229481)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере и
остали отпад. 064/158-44-
10, 063/101-11-47. (228277)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, кухињске уга-
оне клупе и остало.
066/900-79-04. (229104)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи, долазим.
062/170-43-10. (229105)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи свих кв, до-
лазак одмах, добро плаћам.
065/284-11-86. (229142)

КУПУЈЕМ старе фудбалске,
кошаркашке улазнице, стри-
пове, албуме са сличицама,
пез фигурице, сатове, упа-
љаче, пенкала, новац, војне
ствари. 064/187-56-80.
(229216)

КУПУЈЕМ старински наме-
штај, слике, сатове, стари
новац, фигуре, старе флаше
сифон соде, старо покућ-
ство. 335-974, 063/705-18-
18. (229282)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправ-
не, неисправне свих величи-
на. 335-974, 063/705-18-18.
(229282)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи свих вели-
чина. 065/344-49-30.
(229282)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи. 064/366-
57-87, 335-974. (229282)

КУПУЈЕМ гвожђе, месинг,
славине, веш-машине, фри-
жидере, замрзиваче, акуму-
латоре, каблове и остали
метални отпад. 060/521-93-
40. (229389)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-
торе, фрижидере, замрзива-
че, веш-машине, телевизоре
и остали отпад. 062/322-04-
94. (229381)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, замр-
зиваче, веш-машине, теле-
визоре, долазим. 061/206-
26-24. (229381)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим, аку-
мулаторе, алуминијум, ба-
кар, месинг, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. 
(229381)

КУПУЈЕМ полован намештај,
ТА пећи и остало покућ-
ство. 062/148-49-94.
(229449)

КУПУЈЕМ угаоне кухињске
клупе, кухиње, судопере,
столове, столице, долазим.
062/170-43-10. (229394)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, повољ-
но, викендица, на асвалту,
струја, вода, усељива.
063/832-50-97. (227843)

СТАРА МИСА, кућа 45 м2, 7
ари, помоћни објекат,
35.000 евра. 064/668-87-78.
(227786)

ОМОЉИЦА, кућа 120 м2,
8,6 ари. 064/200-02-09.
(228304)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Девојачком бунару.
063/771-68-69. (228454)

КУЋА на продају са 10 ари
плаца, Горњи град. 064/133-
32-02. (228389)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2 ара,
укњижено. 061/333-31-19,
062/860-80-94, 063/277-
025. (228785)

КУЋА на продају, са наме-
штајем и уређајима, Горњи
град, П + ПК, 100 м2, са зи-
даном гаражом 15 м2.
068/522-69-12. (228984)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. Тел. 013/601-
281. (228711)

ЗМАЈ ЈОВИНА улица, пе-
шачка зона, комплетно сре-
ђена, 180 квадрата, 95.000
евра. 060/034-31-11.
(229089)

КУЋА, повољно, 70 м2, плац
5,40 ари, Србијанска 55.
064/651-16-22. (228688)

ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари са
кућом, повољно. Танаска
Рајића. 063/215-844.
(228858)

ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари са
кућом, повољно. Танаска
Рајића. 063/215-844.
(228858)

ЛУКСУЗНА кућа на Старом
Тамишу. 064/217-79-88.
(229260)

ДВЕ одвојене стамбене је-
динице са гаражом, етажно,
ПВЦ, повољно. 064/124-48-
15. (229107)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац, сипорекс греде за пло-
чу, гаражна клизна врата, 6
м х 2.40 м. 069/213-97-37. 

ПРОДАЈЕМ ланац земље код
глогоњског моста, до глав-
ног пута. 064/959-98-64.
(229135)

ПРОДАЈЕМ кућу на Старом
Тамишу, две етаже, два ула-
за, одмах усељива, повољно.
064/143-01-78. (229144)

75 АРИ земље, уз асвалт, се-
верна зона, близу Скробаре.
066/354-791.  (2291459

ЈАБУЧКИ пут, продајем кућу
са мањом зиданом халом на
15 ари. 069/213-97-37.
(229123)

ЈАБУКА, кућа 120 м2, при-
земна, гаража + помоћни
објекти, власник. 063/765-
82-60, 063/185-47-82.
(229084)

ДЕО салонске куће, Макси-
ма Горког, центар, комплет-
но сређена, 87 м2, 58.000
евра. 060/034-31-11.
(229089)

КУЋА, Стрелиште, 70 + 45
м2, 11 ари, може замена за
стан + доплата. Хитно.
066/351-808. (229079)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војлови-
ци, 44 ара, дозвољена град-
ња. Тел. 064/256-35-40.
(229161)

СТАРЧЕВО,  И. Л. Рибара,
100 м2, 9 ари, 22.000.  (677),
„Нишић”, 362-027, 064/206-
55-74. (229254)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, легализова-
на, власник. 063/307-674.
(229256)

ЈЕФТИНО 46 ари грађевин-
ског земљишта, на Миси, из-
дајем/продајем. 064/500-
94-17. (229259)

ХИТНО кућа на Бавани-
штанском путу, без улагања.
064/217-79-88. (229260)

ОДЛИЧНА локација, кућа са
два локала, 120 м2, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

СТРЕЛИШТЕ,  140 м2, 2 ара,
37.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

НОВА МИСА, 150 м2,
46.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

ВОЈЛОВИЦА, 120 м2, 14,5
ари, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бу-
нар, 70 м2, 15.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (229260)

ПРОДАЈЕМ две куће у Вој-
ловици са воћњаком, лега-
лизовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (2292679

КУЋА, 70 м2, 5 ари, центар,
45.000; 120 м2, 3 ара, цен-
тар. „Гоца”, 063/899-77-00.
(229201)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, 4 ара,
37.000, сређена, усељива.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(229201)

КОТЕЖ 2, 220 м2, 2,5 ара,
95.000; 240 м2, 3 ара,
130.000.  „Гоца”, 063/899-
77-00. (229201)

СТРЕЛИШТЕ, куће 172 м2,
ПР, 55.000; 147 м2, спратна,
58.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(229212)

ПРОДАЈЕМ плац 3,6 ари,
Светозара Шемића 60-а, це-
на договор. Милош,
066/520-25-65. (229213)

ТЕСЛА, кућа, две стамбене
јединице, 63.000; Ж. Зрења-
нина, на 2,6 ари, 43.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(229352)

ПОВОЉНО, Нови свет, Ак-
сентија Максимовића, плац
2 ара, 7.800 евра, власник.
061/324-40-85. (229347)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на 11
ари, 26.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(229341)

КАРАУЛА 43 м2, на 100 ари,
41.000 евра. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(229341)

КУДЕЉАРСКИ насип, стара
кућа, 40 м2, на 29,3 ара.
064/348-05-68. (229341)

ПЛАЦ 8 ари, Новосељански
пут, 200 м од „Кутка”.
064/808-72-51. (229297)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
одмах усељива на 6,25 ари.
Тел. 064/303-30-32.
(229309)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-
штанском путу, 57 ари, по-
вољно, укњижен, струја, во-
да. 065/507-09-84. 
(229326)

ВИШЕ сеоских кућа, Стар-
чево, Омољица, Дебељача и
др. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (229332)

ПРОДАЈЕ се кућа са двори-
штем и баштом у близини
Народне баште. 063/325-
380. (229335)

ОМОЉИЦА, 130 м2, нова, 7
ари плаца, 35.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (229324)

УЖИ ЦЕНТАР, 70 м2, 3 ара,
код старог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. 
(229324)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, шири

центар, 50  ари, комунално

опремљен, фронт 50 м, од-

личан за све врсте делатно-

сти. 063/389-962.

(229294)

НОВА МИСА, 260 м2, два и
по ара, 85.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (229324)

ЦЕНТАР, нова кућа, укњи-
жена, врт, локали, помоћни
објекти. 062/830-10-73.
(229307)

КУЋА, усељива, на продају,
вреди погледати, Маргита.
Тел. 062/967-66-45.
(229290)

ТЕСЛА, кућа у мирном кра-
ју, канализација, укњижена,
трофазна, 80 + 40 м2. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (229275)

НОВА МИСА, кућа 112 м2,
две етаже, 54.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(229287)

ВИКЕНДИЦА,  баваништа-
нац, 30 ари до асфалта, тро-
фазна, бунар, воће.
064/493-00-47. 
(229425)

КУЋА, није за рушење, на 8
ари, Панчево, Јове Максина
31, погледај па позови –
064/813-00-21. (229435)

ПРОДАЈЕМ кућу, плац 5 ари
у Старчеву. Има струју, те-
лефон, воду, 6.500 евра.
013/755-151, 065/405-77-
29. (229416)

ПРОДАЈЕМ у Долову, Леп-
шине баште, 63 ара. Тел.
060/550-99-44. 
(229400)

КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2,
енергетски пасош, укњиже-
на, власник. 065/258-87-77.
(229404)

ПРОДАЈЕМ викендицу, До-
лово, код хиподрома и ци-
глу, цена повољна. 313-716.
(229251)

ВИКЕНДИЦА, хитно, Ново-
сељански , 20 м2 + подрум,
12 ари, 6.500. 062/173-88-
45. (229385)

НОВА МИСА, спратна кућа
230 м2, ЕГ, 25 ари, 60.000.
(320), „Премиер”, 063/800-
44-30. (229380)

ПОЧЕТАК Војловице, одлич-
на, 115 м2, 7.5 ари, два ста-
на, 36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (229379)

ТЕСЛА, прелепа вила, 178
м2, 5.5 ари, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(229379)

ГОРЊИ ГРАД, 88 м2, 2 ара,
усељива, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(229379)

КУЋА, Тесла, екстра локаци-
ја, за становање и приватан
бизнис. 063/329-464.
(229471)

ПРОДАЈЕМ два и по ланца
земље. 013/352-218.
(229459)

СТРЕЛИШТЕ, кућа за руше-
ње, 6 ари, мирно место,
Омољица, хитно, две куће
само 14.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (229485)

МИСА, нова озидана, 7 ари,
само 18.500, а усељива, 3
ара, 50 м2, 16.000.  „Милка
М”, 063/744-28-66. (229485)

КУЋА салонска на продају.
013/352-892, 062/352-89-
20. (229483)

КУПУЈЕМ стару кућу или
плац до пута, на улазу у
Старчево. 
065/551-17-22. 
(СМС)

КУПУЈЕМ хектар земље у
Банатском Новом Селу, до
пута. 062/530-477. 
(227758)

ХИТНО купујемо породичну
кућу у Панчеву, Стрелиште
или Старчево, кеш исплата.
(636), „Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(229212)

НОВОГРАДЊА, Светог Саве
85, двособан, укњижен, вла-
сник, паркинг, гас, енергет-
ски. 063/309-535.
(228087)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
37 м2, II спрат, ЦГ, лифт, по-
вољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52. 
(4683)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, без посред-
ника. 064/069-14-11.
(227795)

УЖИ центар, станови 53 -
120 м2, 600 – 850 евра/ква-
драт са ПДВ-ом. 063/323-
584. (228184)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 40
м2, центар Панчева, прода-
јем/мењам за кућу.
065/555-57-30. (228539)

НОВА МИСА, 40 м2, 14.500,
55, 70, приземље, 24.000.
063/377-835. (228326)

ТРОСОБАН, 64 м2, Котеж 1,
III спрат, новоградња, укњи-
жен, 700 евра по квадрату.
064/200-00-37. (228236)

ПРОДАЈЕМ стан 65 м2,
27.000 евра, центар, зграда.
064/958-33-21. (228983)

СТРЕЛИШТЕ, издајем/про-
дајем двоипособан стан,
други спрат, лифт, ЦГ.
063/759-98-77. (228581)

ДВОРИШНИ стан на прода-
ју, Цара Душана 39, потпуно
повољно, уређен. 069/351-
35-25. (229148)

СОДАРА, двособан,ТА, ви-
соко приземље, прва кула,
27.000. 063/830-61-73.
(229170)

ПРОДАЈЕМ стан 65 м2,  Све-
тозара Милетића 57, I, са
уградним америчким плака-
ром и кухињом, 48.000.
Укњижен, договор. 063/818-
09-26. (229121)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, двориште, гара-
жа, башта, укњижен.
064/938-41-99. (229173)

ПРОДАЈЕМ у центру стано-
ве у завршној фази.
060/634-01-26. 
(229199)

ЦЕНТАР, 58 м2, I,  ЦГ, дво-
собан, 39.500; 64 м2, двои-
пособан, 43.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (229201)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, двосо-
бан, 33.000; 83 м2, четворо-
собан, 52.000. „Гоца”,
063/899-77-00. 
(229201)

ЦЕНТАР, 54 м2, двособан, II,
ЕГ, 35.000; 74 м2, трособан,
45.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (229201)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.000; 61 м2, двособан,
31.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (229201)

КОТЕЖ 2, 61 м2, двособан,
двостран, 34.000;  39 м2,
једнособан, 20.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (229201)

МИСА, 38 м2, III, ТА,
23.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(2292129

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 66
м2, II, 32.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09. (229212)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37 м2,
III, 26.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”, 062/886-
56-09. (229212)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80
м2, II, 38.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09. (229212)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
II, 32.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(229212)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85
м2, новија градња, VII,
41.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(229254)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, I, тераса, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2 +  тераса, V,  ЦГ, 21.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2,  VII, две терасе, 28.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229254)

КОТЕЖ 1, трособан, други
спрат, Радова зграда,
38.500. (677), „Нишић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(229254)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(229254)

КОТЕЖ 1, мањи двособан,
45 м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 69
м2, 37.000, одличан. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 
(229260)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68
м2, III, 40.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 61
м2, V, 36.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
30.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(229260)

ТЕСЛА, троипособан, 79 м2,
49.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(228844)

ТЕСЛА, трособан 63 м2,
37.000.  (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(228844)

ПРОДАЈЕМ двособан ком-
плетно реновиран стан, са
свим новим намештајем, на
Стрелишту, ЦГ, II, СББ.
062/162-23-43. (2292669

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2, двосо-
бан, без улагања, 22.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (229268)

КОТЕЖ 2, 56 м2, двособан,
одличан распоред, 31.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (229268)

СТРЕЛИШТЕ,  37 м2, једно-
собан, две терасе, 19.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (229268)

КОТЕЖ 2, 71 м2, двоипосо-
бан, леп, III, 43.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (229268)

ТРОСОБАН стан, завршна
фаза изградње и 1.5 ар пла-
ца. 013/341-789, 064/126-
19-57. (229270)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, 58 м2, II спрат.
069/267-62-16. 
(229252)

СТРОГИ центар, новија
зграда, 74 м2, ЦГ, лифт, II.
063/690-269. (229244)

ТЕСЛА, новоградња, 50 м2,
75 м2, нижа спратност.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (229287)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
ТА, 23.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. 
(229287)

СТРЕЛИШЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, 34.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(229287)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, усељив, 31.500. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(229287)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
ЦГ, 18.500. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (229287)

СОДАРА, једноипособан, 45
м2, V, договор. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(229287)

НОВА МИСА, близу школе,
47 м2, I, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(229287)

ЦЕНТАР, двособан, ТА, две
терасе, одмах усељив. (470),
„Дива, 345-534, 064/246-05-
71. (229272)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ, 58
м2, 24.000 евра – 27.000
евра. (470), „Дива, 345-534,
064/246-05-71. (229272)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
29.000 евра. (470), „Дива,
345-534, 064/246-05-71.
(229272)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2,
двострано орјентисан,
36.000 евра, договор. (470),
„Дива, 345-534, 064/246-05-
71. (229272)

ТЕСЛА, изузетно сређен,
двоипособан стан, IV спрат,
две терасе усељив одмах.
(470), „Дива, 345-534,
064/246-05-71. (229272)

ЈЕДНОСОБАН стан, Панче-
во, комфоран, I спрат, згра-
да новије градње. 063/847-
22-64. (229286)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72
м2, II, 40.000, 62 м2, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (229296)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 23
м2, 12.500; Самачки 17 м2,
11.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(229296)

СОДАРА, једнособан, 37 м2,
23.000; двособан, 57 м2,
28.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(229296)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
25.000; једнособан, 39 м2,
25.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(229296)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
м2, 25.000; 34 м2, 23.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (229296)

СТАН, 45 м2, IV спрат, ЦГ,
Кикиндска, Котеж 2.
063/272-152. (229367)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ двосо-
бан стан, Котеж 1, за мањи
једнособан, власник.
061/164-53-41. (229372)

ЦЕНТАР, двоипособан и
троипособан; Тип Станко,
двособан, 26.500, Ж. Зрења-
нина, двоиопсобан, 31.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(229352)

СОДАРА, трособан, I, ЦГ,
39.000; двособан 27.000 –
30.000.  „Лајф”, 061/662-91-
48. (229352)

СОДАРА, војне зграде, дво-
ипособан, 43.000; Доситеје-
ва, троипособан, 56.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(229352)

ТЕСЛА, 35 м2, II, 22.500; 7.
јула, једнособан, приземље,
17.000.  „Лајф”, 061/662-91-
48. (229352)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ једно-
собан за двособан стан на
Стрелишту. 069/151-49-52.
(229358)

ПЕНЗИОНЕРИ, стручно са-
ветовање: доживотно издр-
жавање, куповина некретни-
на са вашим плодоужитком.
„Елпис”, Мите Топаловића
6, 10 до 14 сати. 061/324-
40-85. (229347)

АКСЕНТИЈА МАКСИМОВИ-
ЋА, нов, лукс, ЦГ, I, 115 м2,
двоетажни.  Власник.
061/324-40-85. (229348)

САЛОНСКИ стан 114 м2,
62.000; 104 м2, 50.000; 86
м2, 39.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 
(229352)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
ЦГ, 13.000; троипособан, 78
м2, 50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (229352)

СТАРИ ТАМИШ, 75 + 75,
25.000, Цара Лазара,
13.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (229352)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
70 м2, Тесла 520 евра/ква-
драт. Договор. 064/867-48-
48. (229339)

ЦЕНТАР, једноипособан, 46
м2, 35.000; шири центар јед-
ноипособан, 46 м2, 20.000.
(097), „Перфект”, 064/348-
05-68. (229341)

КОТЕЖ, једноипособан, 45
+ 12 м2, 24.000; једноипосо-
бан, 45 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. (229341)

КОТЕЖ, једноипособан, 39
м2, 19.000; двособан 61 м2,
27.000. (097) 064/348-05-
68. (229341)

КОТЕЖ, једноипособан, 50
м2, 28.000, једнособан, 37
м2, 25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. (221)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан, 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; двособан, 61 м2,
31.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан, 53 м2,
19.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

СОДАРА, двоипособан, 70
м2, 36.000; двоипособан, 75
м2, 40.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(229341)

СОДАРА, двоипособан, 62
м2, поглед на Тамиш, 39.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

МАРГИТА, новоградња, 60
м2, двособан, 650 евра, са
ПДВ-ом. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

МАРГИТА, трособан, 64 м2,
40.000; четворособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

МИСА, двособан, 47 м2,
25.000; двоипособан, 52 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (229341)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
65 м2, 31.000; трособан, 80
м2, 39.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. (229

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
1, двособан, I спрат, 34.000.
063/890-14-05. (229300)

СТАН 82 м2, на лепом месту,
новоградња, добра изолаци-
ја, ПВЦ столарија, грејање
на топлотну пумпу, лукс
опремљено, „беовоз” близу,
станица локала до зграде.
064/026-90-54. (229313)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
са нуспросторијама, Тесла,
без улагања. 060/488-21-15.
(220327)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, ВП, ЦГ, 27.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(229323)
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СТРОГИ центар, двособан,
I, 51 м2, TA, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(229323)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
II, 32.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(229323)

ТЕСЛА, леп двособан, V, 55
м2, ЦГ, 35.000, договор.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (229323)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп двори-
шни двособан, 50 м2, 1/1,
21.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (229323)

МИСА, леп једнособан, 37
м2, II, велика тераса, 20.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (229323)

КОТЕЖ 1, леп сутерен, 35
м2, једнособан, ЦГ, 16.500.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (229323)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, прелеп,
13.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (229323)

СТАН 38 м2 + тераса, Мило-
ша Требињца 66, власник
1/1. 063/336-324. (229333)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 061/223-98-
41. (229329)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
II спрат, Котеж 1, Радова
зграда. 314-193. (2293199)

ТЕСЛА, двоипособан, ЦГ,
VII, у солидном стању,
37.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(229324)

ТЕСЛА, троипособан, дво-
страно орјентисан, III, ЦГ,
63.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(229324)

СОДАРА, трособан, 66 м2,
ТА, ПР, 31.000.  (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (229324)

ХИТНО, Содара, двособан,
52 м2, ТА, IV, 26.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. 
(229324)

ВОЈНЕ зграде, троипособан,
ЦГ, III, 56.000. (679), „Tрем”
01, 332-031, 063/836-23-83.
(229324)

ВОЈНА ЗГРАДА, двоипосо-
бан, 62 м2, пети, ЦГ, 44.000.
(679), „Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (229324)

ПЕПЕЉАРА, двоипособан,
ЕТ, I, 27.000. (679), „Tрем”
01, 332-031, 063/836-23-83.
(229324)

СОДАРА, двоипособан, 66
м2, ЦГ, ВПР, 44.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. 
(229324)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 1, 32 м2, ЦГ, вла-
сник. 063/822-87-67.
(229406)

КОТЕЖ 2, двособан, 54,
28.000; Котеж 1, двособан,
56, договор, једнособан, 37,
25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (229388)

СТРЕЛИШТЕ, Тесла, гарсо-
њера од 12.500; Зеленгора,
40, 22.000; Стрелиште дво-
собан, 54, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(229388)

СТРОГИ центар, двоипосо-
бан, 63 м2, V, лифт, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(229379)

ПОЧЕТАК Котежа, двосо-
бан, прелеп, 53 м2, III,
35.500; трособан, 76 м2, II,
53.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (229379)

ТЕСЛА, једнособан, 42 м2,
III, ЦГ, одличан, усељив,
22.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 
(229392)  

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (229392)  

КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,
III, ЦГ,  32.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(229392)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, I, ЦГ, усељив, 27.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (229392)  

ЦЕНТАР, већи једнособан,
47 м2, II, ЦГ, усељив,  одли-
чан, 29.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(229392)  

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
м2, I, ЕГ, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (229392)  

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, одличан, усељив,
32.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (229392) 

НОВА МИСА, двособан, III,
57 м2, TA, 23.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (229380)

КОТЕЖ 2, двособан, Моше
Пијаде, 60 м2, II, ЦГ, 35.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (229380)

КОТЕЖ 1, Ослобођења, јед-
ноипособан, V, ЦГ, лифт,
26.500. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(229380)

СОДАРА, једнособан, IV, 32
м2, ЦГ, 17.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-
30. (229380)

ЦЕНТАР, двособан, Петра
Драпшина, IV, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (229380)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, поткро-
вље, 17.000; 55 м2, призе-
мље, 25.000. 062/173-88-45.
(229385)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, 44 м2, I
спрат, ТА, реновиран, усе-
љив. 062/424-128, 231-95-
50. (229440)

НОВОГРАДЊА, продајем
троипособан стан, ужи цен-
тар града. 063/327-884.
(229442)

СТРЕЛИШТЕ, продајем дво-
собан стан, 58 м2, сређен,
близу школе. Тел. 064/968-
56-80, договор. 
(229424)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, VI II, 47 м2, ЦГ, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (229455)

СТАН, новоградња, 49 м2,
укњижен, Светозара Миле-
тића, двособан, 35.000.
061/572-93-17. (229464)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 52 м2,
Тесла, IV, 22.000 евра.
064/551-78-05. 
(229462)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 84 м2, VI спрат. 065/398-
98-99. (229488)

МАРГИТА, једноипособан,
II, одличан, 29.000; Тесла,
једноипособан, ВП, ЦГ,
23.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (229485)

ВЕЛИКИ избор свих некрет-
нина, станова, кућа, плаце-
ва. „Милка М”, 063/744-28-
66. (229485)

САМАЧКИ, I,  празан, само
11.000; локал, пијаца, у ра-
ду. 9.000. „Милка М”,
063/744-28-66. 
(229485)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
празан, одличан, 26.500;
VII, празан, 21.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. 
(229485)

ТРОСОБАН, Тесла, IV, ЦГ,
29.500; Маргита, ВП, нов,
прелеп, 39.000. „Милка М”,
063/744-28-66. 
(229485)

ДВОСОБАН, центар, III, ТА,
26.500; Тесла, II, 24.500.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(229485)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” за позна-
те купце потребни станови и
куће. 061/662-91-48. 

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” потребан стан на
Стрелишту, двоипособан и
трособан. 064/668-89-15. 

ИЗДАЈЕМ стан у кући, 55 м2,
Јабучки пут, депозит, вла-
сник, телефон. 063/606-270.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан/ку-
ћа, Стрелиште, без грејања,
намештен, звати после 17
сати, 063/811-82-54. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, 55 м2,
Јабучки пут, депозит, вла-
сник. Телефон 063/606-270.
(СМС)
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ТРОСОБАН стан у центру
града за издавање, полуна-
мештен. 061/656-04-04.
(229483)

ИЗДАЈЕМ стан за чување
старије особе. 064/167-16-
36. (229176)

МИСА, мањи намештен при-
земан стан, самцу или ста-
ријим особама. 063/154-94-
11, 063/171-96-16. (229181)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 43 м2, поткровље, нова
Миса, Рашка. 062/693-348.
(2291659)

КОД „Авива” издајем наме-
штен једнособан стан самцу,
самици. 065/353-07-57.
(229140)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом, у центру
Старчева. Тел. 063/502-211.
(2291539)

НАМЕШТЕНА соба, учени-
ку-ученици, парно грејање,
Котеж 1. 251-12-66,
064/090-11-28. (2291549)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру. 064/154-95-
65. (2291579)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, Стевана Шу-
пљикца, 061/184-25-06.
(229159)

НАМЕШТЕН мањи стан, у
центру, код Аутобуске ста-
нице, ТА, кабловска.
063/742-14-27. 
(229164)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Стрелишту, III
спрат, ЦГ. 069/405-40-66.
(229174)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан на Стрелишту, IV
спрат, ЦГ. 069/405-40-66.
(229174)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан на Стрелишту, ТА
грејање. Тел. 063/884-92-62,
061/175-87-71. 
(229113)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан са грејањем. Тел.
063/304-898. (229126)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
32 м2, код Преображенске
цркве. Тел. 062/801-55-43.
(229132)

ПОВОЉНО издајем једносо-
бан стан у кући, са посеб-
ним улазом. Тел. 064/010-
50-69. (229139)

ЈЕДНОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. 
(29134)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру, Змај Јо-
вина 1. 064/237-30-80.
(229141)

СТАН у приватној кући са
посебним улазом на Ново-
сељанском путу. 064/390-
34-91. (229091)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Содари, ненамештен, III
спрат, ЦГ, телефон, клима.
063/248-729. (229092)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, ЦГ, на Тесли.
061/154-55-80. (229097)

ПРАЗАН стан, 45 м2, центар,
III, ЦГ, 120 евра. 301-165.

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
центру Београда. 060/634-
01-26. (229191)

ИЗДАЈЕМ собу ученицима
или студентима, строги цен-
тар града. 064/312-04-85,
061/148-79-38. (229195)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стaн, Марка Краљеви-
ћа, II спрат, ТА. Тел.
063/846-76-38. (229192)

ИЗДАЈЕМ самцу собу у цен-
тру града. Могуће кување.
062/377-345, 013/315-297.
(229228)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
може и ученици. Тел.
063/738-57-79. (229234)

ТЕСЛА, двособан, комплет
намештен стан, близина
„Авива”. 062/600-365,
064/482-18-14. (229110)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру, комплет
опремљену. 060/040-48-11.
(229214)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Тесли, звати после 15 сати.
060/303-38-69. (229220)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Самачком, 70 евра.
066/519-18-30. (229203)

ИЗДАЈЕМ стан, Миса,
спортски, полунамеште-
но,ТА, посебно струја, јед-
ној особи. 064/026-95-00. 

ИЗДАЈЕМ собу са употре-
бом кухиње и купатила, у
згради на Тесли. 063/820-
91-38. 

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
запосленим лицима, самци-
ма. Тел. 064/988-99-10,
061/189-093. (229224)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру код
Стоматолошког факултета и
једнособан стан на Содари.
060/351-11-08. (229381)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
центар. 063/151-81-77.
(229370)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
дворишни стан, ужи центар.
065/865-66-70. (229365)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, насеље Нови свет.
064/416-92-05. (229359)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, зграда, приземље, са
двориштем, нова Миса.
062/213-529. (229343)

ИЗДАЈЕМ собу преко пута
новог „Лидла”. 064/245-15-
97, 065/235-14-68. (229340)
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НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела „Та-
миш”, 70 евра. 064/122-48-
07. (229318)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 42
м2, I спрат, ЦГ, намештен.
063/742-05-21. (229303)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 2. Тел. 063/321-
130. (229315)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан у оквиру куће, ненаме-
штен, Котеж 2, централно
грејање. 013/333-770.
(229317)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
студенту стоматологије, не-
сметано учење, интернет.
013/355-537, 065/335-55-
37. (229276)

ПРИМАМ на стан ученицу
или самицу. Тел. 062/850-
31-95. (229284)

ЈЕДНОСОБАН стан, наме-
штен или празан, по догово-
ру, стара Миса. 064/118-56-
11. (229290)

ИЗДАЈЕМ празан једноипо-
собан стан на Котежу 2.
063/846-02-35. (229263)

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан. 013/355-
575, 062/431-774. (229266)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Стрелишту. 064/394-
06-63. (229257)

НАМЕШТЕН двособан у ку-
ћи, грејање, спрат, посебан
улаз. Миса. 060/357-82-21.
(229326)

ИЗДАЈЕМ стамбено-послов-
ни простор, 100 м2, на Ја-
бучком путу. 065/219-14-22,
060/348-19-88. (229249)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-
мештен стан, ЦГ, Радове
зграде, Котеж 1. 064/012-
41-99. (2292789

ИЗДАЈЕМ стан. 060/032-27-
09. (229280)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен комфоран стан, ТА
пећ. 066/352-710, 013/352-
710. (229283)

ИЗДАЈЕМ стан, стара Миса.
063/207-819. (229450)

ТЕСЛА, код „Авива”, екстра
двособан стан, издајем.
069/235-34-96. (229454)

ИЗДАЈЕМ стан жени, за чу-
вање старије особе.
064/167-16-36. (229446)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Самачком. 062/859-
77-79. (229423)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан у новијој кући.
064/130-36-02. (229427)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 60
м2, насеље Пепељаре.
069/166-24-28. 
(2294239)

ИЗДАЈЕМ новије намештену
гарсоњеру, интернет, цен-
трално грејање, близу цен-
тра. 065/870-27-00.
(229431)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, ТА грејање, I спрат.
Тел. 064/422-58-60.
(229405)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу
са етажним грејањем, преко
пута Касарне „Стевица Јова-
новић”. 065/542-43-63.
(229400)

ИЗДАЈЕМ комплет наме-
штен стан, грејање, клима,
близина „Авив парка”.
063/808-40-63, 
061/613-39-13. 
(229401)

СТАНОВИ за издавање у
центру града, намештени и
полунамештени. Контакт:
063/693-944, 
063/693-298. (ф)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Тесли.
064/866-23-70. 
(229473)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 100
м2. 060/037-19-22. 
(229467)

БЕСПЛАТНО кућа за стано-
вање и соба, кухиња и купа-
тило у Иванову. 064/372-94-
71. (229469)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан, Котеж 1. 065/975-
00-20. (229468)

ИЗДАЈЕМ прелепу кућу на
главном путу, 130 м2, са ло-
калом 120 м2, Граничарска.
064/370-79-47.
(229843)

МАГАЦИН, хала, радиони-
ца, Новосељански. 064/482-
65-53. (228321)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач. 064/370-79-
47. (228302)

ИЗДАЈЕМ локал 16 м2, Радо-
мира Путника 17, погодан
за канцеларију, или друге
делатности. 064/448-68-15.
(228677)

ХАЛА 200 м2, погодно за
све, Јабучки пут, издајем.
064/490-33-18. (229045)

ПРОДАЈЕМ локал, 52 м2, ТЦ
Његошева 2. Тел. 060/562-
62-96. (228862)

ИЗДАЈЕМ локал, 12 м2, до
улице, В. П. Бојовића 19.
063/314-803. (229183)

ИЗДАЈЕ се локал, 25 м2, на
ћошку улице С. Саве 1.
065/863-12-61. (229189)

ИЗДАЈЕМ локал погодан за
све намене, заштићен.
064/959-98-83. (229141)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце
и три школе. 060/351-03-56.
(229166)

ЛОКАЛ за издавање у Њего-
шевој улици. 063/755-81-09.
(229106)

ИЗДАЈЕМ одличан опре-
мљен локал, за све делатно-
сти и магацински простор.
063/770-01-82. (229131)

ИЗДАЈЕМ локал, у центру
Јабуке, врло повољно, 25 м2.
Тел. 064/579-16-15.
(229087)

ПРОДАЈЕМ повољно локал
површине 17 м2, у Тржном
центру „Трубач”. 063/850-
02-66. (229096)
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ИЗДАЈЕМ плац за стовари-
ште. Тел. 062/185-75-39.
229068)

ИЗДАЈЕМ локал 200 м2 у
Старчеву. 013/633-033.
(229225)

ИЗДАЈЕМ локал погодан за
већину делатности, као и ор-
динације. 063/151-81-77.
(229310)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, нова
Миса, за све намене, цена
екстра. 065/337-10-16.
(2293069

ЛОКАЛ за издавање, 76 м2,
на прометном месту, за све
делатности, камионски при-
лаз, на углу. 064/026-90-54.
(229312)

ПОТРЕБНО складиште, 250
– 500 м2. 065/507-09-84.
(29326)

55 КВМ, локал издајем, хит-
но, сређен, усељив. Кочина
1-а, код Зелене пијаце.
069/266-98-20. (229354)

30 КВМ, локал издајем хит-
но, сређен, усељив, тржни
центар – Змај Јовина, призе-
мље. 069/266-98-20.
(229354)

ИЗДАЈЕМ локал у Владими-
ровцу, на главном путу, 50
м2. 062/859-90-35. (229376)

ИЗДАЈЕМ локал 26 м2, кли-
ма, ве-це, судопера, расвета
штедиша, велики излог, ке-
рамички под, тенда. Ж. Зре-
њанина 29. 062/193-72-86,
063/771-42-95. (229355)

ИЗДАЈЕМ локал 130 м2, у
два нивоа. Војводе Путника
29. 063/278-250. 
(229377)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 25 м2,
у дворишту. Војводе Путника
29. 063/278-250. 
(229377)

ИЗДАЈЕМ пословни простор,
55 м2, Димитрија Туцовића
55-а. 063/281-954. (229408)

ПОТРЕБАН стан, локал, 50 –
90 м2, центар. 064/200-24-
62. (229458)

ПОТРЕБАН пословни про-
стор/локал, 120 – 300 м2,
центар. 065/214-28-44.
(229458)

ПРОДАЈЕМ разрађен обје-
кат за смештај у центру гра-
да, 500 м2. 060/312-90-00.
(2294519

ИЗДАЈЕМ прелеп локал у
Тржном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (229484)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ тра-
фику у центру, повољно.
066/377-351. (229480)

ПОТРЕБАН кувар/ица са ис-
куством. „Кафана са разло-
гом”. 064/060-50-50. (СМС)

ПОТРЕБНА женска особа за
чување блаже дементне, по-
кретне жене. 064/009-71-92.
(СМС)

ПОТРЕБАН конобар, ресто-
ран „Бакана”.  063/426-103.
(СМС)

КАФАНИ „Ђерам” потребан
кувар/куварица, са иску-
ством. 013/631-872,
062/478-394.
(229386)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 064/003-11-20.
(229040)

ПОТРЕБНИ радници са ис-
куством перионици „Пио-
нир”. 013/258-02-17.
(229044)

ПОТРЕБНА конобарица.
063/525-115. (228775)

АУТО-ПЕРИОНИЦА „АНТИ-
КА” тражи раднике са иску-
ством. Тел. 061/808-68-25.
(228803)

ПОТРЕБНА жена за чување
и негу старије женске особе.
Тел. 061/252-99-78.
(227490)

ПОТРЕБНА жена за чување
старих лица у Немачкој. Ма-
ло познавање немачког, мо-
же ЕУ пасош или српски.
062/571-007. (227490)

ПОТРЕБНЕ раднице са иску-
ством за рад на индустриј-
ским шиваћим машинама.
СЗКР „Сандра”. 064/001-19-
47. (228008)

ПОТРЕБНА радница за рад у
брзој храни „Зеки 2013”.
063/830-10-06. (229152)

ПОТРЕБНИ радници-е за
рад у кафићу, Стрелиште.
060/362-22-26. 
(229362)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. 063/800-07-94.
(229357)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/ка за рад у салону.
062/201-702. (229310)

ПОТРЕБНА радница за рад
на ендлерици, са искуством.
Тел. 064/127-57-01.
(229316)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за доставу хране, оба-
везно познавање града. До-
бра зарада. 064/187-98-10,
064/255-84-58. (229321)

ПИЦЕРИЈИ „Баден-Баден”
потребан конобар/ица из
Панчева. Предност имају
особе пријављене на бироу,
минимум шест месеци и сту-
денти. 063/249-482.
(229274)

ПИЦЕРИЈИ потребна радни-
ца са искуством, рад на ка-
си, припрема сендвича.
064/555-33-34. (229258)

ПОТРЕБНИ радници у кухи-
њи за ресторан „Пилећи ду-
ћан” у „Авив парку”. 377-
230, 064/259-96-62.
(229222)

ПОТРЕБНИ админстративни
радници са економском
школом и искуством. 377-
230, 064/259-96-62.
(229233)

ПОТРЕБНИ радници у ме-
сно-кланичној индустрији.
377-230, 064/259-96-62.
(229233)

АУТО-ПЕРИОНИЦА „Пери-
ша”, тражи раднике са иску-
ством. 063/281-954.
(229408)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу
„Still-Net”, потребни елек-
тричари, тесари, армирачи и
зидари. 333-311. (2294109)

РЕСТОРАНУ „Шареница” по-
требне конобарице, Бавани-
штански пут 309. Тел.
064/349-93-43.
(229437)

ПРОДАВНИЦА здраве хране
у раду, на продају. 
062/658-100. (229142)

ПОТРЕБАН варилац, бравар
и стругар са најмање пет го-
дина искуства. Звати од 8 до
15 сати. 064/640-32-85.
(229414)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи
потребан радник. Пожељно
радно искуство. 064/439-82-
96. (229387)

ПОТРЕБАН помоћни радник
за рад у кухињи. 060/093-
17-09. (229465)

РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так” потребна помоћна рад-
ница за рад у кухињи.
Тел.060/512-59-99. (229452)

ФРИЗЕРКА потребна му-
шко-женском фризерском
салону. 065/521-72-87.
(229445)

ПОТРЕБАН возач камиона
кипера и багериста са иску-
ством. Доћи лично у ДОО
„Kiz za”, Жарка Зрењанина
146-а. 064/648-24-61.
(229441)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо
ПВЦ и АЛ столарија, ролет-
не, комарници, стаклорезач-
ке услуге. 060/545-34-04.
(228648)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике, професор са иску-
ством. 062/801-97-58.
(228418)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабина, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (226093)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (228693)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (2287674)

МОЛЕРСКИ радови. Мај-
стор Неша. 069/444-23-76.
(228229)

АЛУ, ПВЦ, дрвена столарија,
стакла, комарници, ролетне,
тракасте, венецијанери, по-
правка, замена, уградња.
Славко Шпанац. 063/843-
34-56. (228186)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(228491)

ОРЕМ и фрезујем баште ма-
лим трактором. 064/163-58-
85. Дуле. (228497)

ПРЕВОЗ песка, шљунка, се-
јанца, ризле, мањим и већим
камионом. 064/648-24-50.
(227659)

УТОВАР и превоз шута, ру-
шење објеката, најповољни-
је у граду. 064/648-24-50.
(227659)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст ван-
градске, радници. 
064/482-65-53. 
(227653)
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ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 
потребан испитивач за ауто-школу.

Тел: 351-401

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, оправка старих, нових
кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-53-89.
(227651)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 
011/288-30-18.
(225465)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери, комарници,
уграђујем, поправљам гурт-
не. 064/181-25-00. (2291559

СТУДЕНТ четврте године ма-
тематичког факултета даје
часове математике основци-
ма и средњошколцима. Дола-
зим. 060/052-28-34. (229089)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ками-
оном, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278-
117, 013/365-051. (226633)

СЕЛИДБЕ и превоз друге ро-
бе. Панчево, даље, цена до-
говор. 013/366-843, 063/193-
22-29. (228022)

СЗР „МАКИ”. Паркет: поста-
вљање свих врста паркета,
хобловање, полирање и лаки-
рање. Дугогодишње искуство.
063/822-94-82, 063/865-45-
31. (228341)

ПОВОЉНО! Превоз робе, се-
лидбе комбијем, цена по до-
говору. 064/147-14-77,
013/311-514. (228254)

КАМИОНСКИ превоз до два
кубика, 1.300 динара, песак,
шљунак. 062/355-154.
(2290439

СЕЛИДБЕ, превоз робе ками-
оном, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278-
117, 013/365-051. (226633) 

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, ме-
сечно плаћање, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(228937)

РАЗНЕ физичке послове ра-
дим: ископи, рушење објека-
та, шут, остало. 065/600-05-
30. (229200)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА влажних
кућа, машински сечемо вла-
жне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13. (229077)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, ре-
новирање кровова, бетонира-
ње, демит фасаде, повољно.
063/865-80-49. 
(229101)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарија, фа-
саде, пензионерима попуст.
013/235-78-82, 065/557-81-
42. (229102)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно. 064/252-
51-75, 062/153-37-06.
(229109)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана про-
фесорка математике, центар.
343-370. (229100)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фар-
бање столарије, чисто, пе-
дантно, повољно. 
061/288-20-19. 
(229112)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(229115)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика – часови.
Тел. 251-19-81, 
063/852-22-43. (22911)



РУШЕЊЕ; реновирања свих
врста објеката, изградња но-
вих објеката, поправка кро-
вова од цурења, водовод и
канализација. 062/179-67-
25. (229120)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фар-
бање столарије, кречење
фасаде, чисто, повољно.
063/864-67-16, Влада.
(229128)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(229129)

ПОПРАВКА, столарија, бра-
варија, санитарије, монти-
рање бојлера, шпорета, гре-
јача. Слободан. 063/865-80-
74. (229133)

ДУБИНСКО прање, усисава-
ње намештаја, тепиха, кер-
хер, кирби. Наташа.  361-
474, 066/361-474, 060/361-
47-41. (229140)

РАДИМО све физикалије,
повољно, утовар/истовар,
цепање, бетонирање, имамо
камионе. 061/165-06-18.
(229190)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правке, поправке, вентили,
одгушење канализације од-
мах. 063/269-173. (229362)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, дава-
ње терапије, купање и нега
болесника. 063/737-59-60.
(229360)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 22 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (229345)

ПОПРАВКА кровова и оста-
лих грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-601.
(229337)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером, свако др-
во које вам смета. 063/369-
846. (229336)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим каље-
ве пећи и димњаке.
064/437-64-33. 
(229298)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, фрезирање
баште, крчење и кошење,
вађење пањева. 064/196-17-
32. (229304)

РАДИМ маникир ноктију,
надоградњу, изливање, до-
лазим на позив. 060/619-09-
22. (229308)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка, лакирање паркета
као и бродског пода.
064/341-79-60, 065/543-21-
53. (229313)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столари-
ја, гипс, обраде око прозо-
ра, комплетне адаптације.
063/893-39-94. 
(229322)

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова. 065/535-24-56.
(229223)

МОЛЕРСКИ радови, фарба-
ње столарије, демит фасаде.
Павел, 063/809-66-61.
(229288)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03, 062/640-060.
(229284)

СЕЛИДБЕ са монтажом и
демонтажом намештаја, са
радницима или без њих,
комбијем, пик-апом или ка-
мионом. 065/440-97-00,
061/626-14-50. (229284)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар/истовар робе, селидбе,
сечење/цепање дрва, коше-
ње, копање, одвожење шута,
чишћење тавана, подрума,
шупа и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-00.
(229284)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, из-
раде инсталација, индикато-
ри, бојлери, купатила и ТА.
062/271-661, 061/132-85-43.
(229255)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло, најповољније. 065/361-
13-13. (229264)

СПРЕМАМ станове, ако вам
треба позовите. 064/278-71-
20. (229269)

ЧАСОВИ енглеског, немач-
ког. Пословни енглески.
Преводи. 064/486-05-98.
(229233)

ЧАСОВИ немачког основци-
ма, даје студенткиња.
065/554-70-91. (2292459

ПРЕВОЗ, путничким вози-
лом. 065/341-64-90.
(229472)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-98-75.
(229472)

ПРИВАТНИ часови норве-
шког језика, преко скајпа,
искуство у раду. 063/841-
09-44. (229452)

ДУГОГОДИШЊЕ искуство,
уградња свих врста зидне и
подне керамике. 064/128-
38-49, Ненад. (229436)

ПОМОЋ у кући старим, по-
кретним и полупокретним
лицима. 061/210-85-95. (22)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инстала-
ције и остале поправке.
060/521-93-40. (29389)

ЧИСТИМО шут, таване, по-
друме, радимо све послове.
061/321-77-93. (229381)

ПРОФЕСОР с дугогоди-
шњим искуством, даје часо-
ве немачког језика. Тел.
064/866-24-49. (229478)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-
растима, успех загаранто-
ван, преводи. 013/352-892,
061/656-04-04. (229483)

КЕРАМИЧАР, повољан, ква-
литетан и молер тражи по-
сао. Тел. 061/203-70-87.
(229482)

РЕЛАКС и терапеутска ма-
сажа, медицински и естет-
ски педикир. Јасмина.
013/351-907, 061/308-95-86.
(229487)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

НАЈПОВОЉНИЈИ сервис за
чишћење свих врста ваших
објеката. „Зид плус”,
064/557-76-81. (СМС) 

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебеља-
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38. 

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољ-
није. Иван. 063/107-78-66.
(228777)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радника,
све релације по Србији, от-
куп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (228777)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фо-
лија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (228777)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. (228777)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по

Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (228777)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be pan ce vo-bo ris.se r.rs .
(228777)

ПРЕВОЗ песка, шљунка, се-
јанца, ризле, мањим и ве-
ћим камионом. 064/648-24-
50. (227659)

УТОВАР и превоз шута, ру-
шење објеката, најповољни-
је у граду. 064/648-24-50.
(227659)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст ван-
градске, радници. 064/482-
65-53. (227653)

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, оправка старих, нових
кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-53-89.
(227651)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (225465)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(226633)

СЕЛИДБЕ и превоз друге ро-
бе. Панчево, даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (228022)

СЗР „МАКИ”. Паркет: поста-
вљање свих врста паркета,
хобловање, полирање и ла-
кирање. Дугогодишње иску-
ство. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (228341)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (228254)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, заме-
не. 013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(228420)

КАМИОНСКИ превоз до два
кубика, 1.300 динара, песак,
шљунак. 062/355-154.
(2290439

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(226633) 

РОЈАЛ МГ, ролетне, комар-
ници, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (228881)

СЕРВИС, продаја, половних
телевизора, електричар, ау-
то-електричар, поправка ра-
зних електро-уређаја.
063/800-01-96. (229151)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, стан,
кућу, викендицу, аутомобил,
радионицу, новом методом.
063/800-01-96. (229151)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима
екстра попуст, долазим од-
мах. 013/348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33.
(229158)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, заме-
не. 013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(229158)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(229130)

ПРЕВОЗИМ кипером повољ-
но, багрем из пешчаре, пе-
сак, шљунак, сејанац, одво-
зим шут. 064/354-69-94.
(229369)

ГРАЂЕВИНСКА радња Сла-
више Илиевски, изводи све
врсте грађевинских радова.
062/894-37-18, 064/183-16-
36. (229295)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (229349)

ДУБИНСКО прање намешта-
ја у вашем стану. Прање те-
пиха, одвоз, довоз. 063/329-
464, 066/001-050. 

СЕЛИДБЕ и превоз робе ка-
мионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас. 064/334-85-
64, 063/811-98-32, Поповић.
(228856)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ри-
зла, шут, утовар. 063/246-
368. (29460)

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, поправка старих, нових
кровова, фасаде. 013/664-
491, 063/162-53-89.
(2294269

МАСЕРКА потребна за ре-
лакс, опуштајућу масажу.
Позив или СМС, 061/298-
96-69. (228751)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу. Алек-
сандар Балог, дозвола изда-
та у Панчеву, 4. 7. 2014. ре-
гистарски број 63811/14.
(229099)

МУШКАРАЦ, 55 година, ма-
теријално обезбеђен жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради друже-
ња, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (229206)

ДЕВИЗНИ пензионер, 64 го-
дине, познанство шланг да-
ме, до 52 године. 061/167-
77-46, 063/194-84-25.
(229421).

ИЗДАЈЕМ кафић за журке,
могућност закупа и хале по-
ред кафића. 060/362-22-26.
(229362) 

ИЗДАЈЕМ апартмане на Зла-
тибору, центар, паркинг,  ЕГ,
КТВ. Повољно. Тел.
063/759-98-77. (228581)
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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

ПОНЕДЕЉАК И

УТОРАК С

ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним да ни ма

осим сре дом.

С ве ли ком ту гом се опра шта мо од на шег ко ле ге, са рад ни ка, и пре све -

га при ја те ља.

Вред ног, по ште ног, не се бич ног чо ве ка ко ји је био ра сад ник до бро те и

бла го сти

БО ЖО ГА ВРА НИЋ

Оста вио си траг у на шим жи во ти ма и обез бе дио ме сто у на шим се ћа -

њи ма и ср ци ма.

По след њи по здрав од ко ле га са МНС и НГУ ком плек са 

Ра фи не ри је наф те Пан че во
(91/229442)

МИ ЛО ВАН 

ЈА ИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма, ку ме.

Од по ро ди це ЋУ ИЋ

(96/229432)

МИ ЛО ВАН ЈА ИЋ

По след њи по здрав од по ро ди це ВУ ЈИ ЧИЋ

(98/229434)

По след њи по здрав

МИ ЛО ВА НУ ЈА И ЋУ

од по ро ди це ТО МО ВИЋ

(99/229434)

МИ ЛО ВАН ЈА ИЋ
1938–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји

(100/229439)

По след њи по здрав

БО ЖО ГА ВРА НИЋ

Ор га ни за ци ја Син ди ка та Ра фи не ри је наф те

Пан че во
(67/ф-1721)

7. ок то бра 2016, пре ми ну ла је на ша во ље на

РА ДИН КА ТЕ КИ ЈА ШКИ
1933–2016.

По чи вај у ми ру!

Ожа ло шће ни: си но ви ДРА ГАН и СР ЂАН с по ро ди ца ма

(35/229226)

На шем чу ва ру без бри жног де тињ ства

РА ДИН КИ ТЕ КИ ЈА ШКИ

Во ле те тво ји уну ци НЕ МА ЊА и ВЛА ДА НА
(36/229226)

По след њи по здрав при ји

РА ДИН КИ 

ТЕ КИ ЈА ШКИ

С по што ва њем 

ЈА СМИ НА

(37/229226)

По след њи по здрав дра гој ку ми

РА ДИН КИ

ФИ ЋА, ЈА СА, МИ ЛАН и СЕН КА с де цом
(25/229188)

По след њи по здрав дра гој тет ки

РА ДИН КИ ТЕ КИ ЈА ШКИ

ДРА ГА НИ ЦА, ЂО ЛЕ, ЈЕ ЦА и КЕ РЕ БА

(71/229374)

Во ље ној и по што ва ној се стри

РА ДИН КИ ТЕ КИ ЈА ШКИ
по след њи по здрав.

Брат ДЕ ЈАН, сна ја МИ ЛИ ЦА и ДРА ГИ ША 
с по ро ди цом

(76/229394)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СЕ КУ ЛА 

ЖИ ВА НО ВИЋ

Про шла је го ди на от ка -

ко те не ма, не до ста јеш

нам.

По ро ди це ПЕ ТРО ВИЋ 

и ТУ ЦО ВИЋ

(102/229448)

16. октобра навршавају се три године откако ни-

је с нама наш драги

ЈЕРОТИЈЕ ЈОВАНОВИЋ
1935–2013.

У суботу, 15. октобра 2016. године, у 11 сати, одр-

жаће се парастос на гробљу Котеж у Панчеву.

Породица ЈОВАНОВИЋ
(108/229
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10. ок то бра 2016. го ди не, у 87. го ди ни из -

не на да нас је на пу сти ла на ша дра га мај ка

и ба ка

МИ ЛИ ЦА АР СЕ НО ВИЋ
1930–2016.

Са хра на је оба вље на 11. ок то бра 2016, у

15 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ње ни нај ми ли ји

(19/229179)

По след њи по здрав стри -

цу и де ве ру

БО РИ ВО ЈУ 

РА ДОЈ ЧИ ЋУ

ЗО РАН и ГИ НА

(4/229108)

Ку ћа је пра зна без те бе мај ко, оти шла си, а бол

је оста ла. Не ће мо те ни ка да за бо ра ви ти!

РАД МИ ЛА СТО КИЋ

По след њи по здрав мај ци, ба ки и пра ба ки 

од ње них нај ми ли јих
(23/229185)

По след њи по здрав

стри ни

РАД МИ ЛИ

СТО КИЋ

од МИЛ КЕ

(24/229186)

СЛО БО ДАН 

СТЕ ФА НО ВИЋ
12. VIII 1945 – 5. X 2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ЗО РИ ЦА, си но ви СТЕ ВАН 

и СА ША с по ро ди ца ма

(8/229122)

Дра гој и по што ва ној учи те љи ци

РАД МИ ЛИ ЗЕ БИЋ
по след њи по здрав од ње ног I-1, 

ге не ра ци ја 1976/1977.

(3/229085)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

МИ ШИ
Се стра ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

(29/229198)

5. ок то бра 2016. пре ми нуо је

БО РА РА ДОЈ ЧИЋ
1929–2016.

Оста ћеш нам у ле пом се ћа њу. Веч на ти сла ва и хва ла ти.
ДРА ГАН, СЕ КА и МА ЈА

(31/229208)

По след њи по здрав дра гом стри цу

БО РИ РА ДОЈ ЧИ ЋУ

СТЕ ВАН, МИ ЛА НА и АН ГЕ ЛА

(32/229208)

По след њи по здрав ве ли -

ком дру гу и при ја те љу

МИ ЛО ШУ ЂУ РИ ЋУ
од ПЕ ЦЕ и ЛЕ ЛЕ

(40/229230)

8. ок то бра 2016. пре ми нуо је 

СВЕ ТО ЗАР ПО ПОВ
Са хра њен у Но вом Са ду.

По ро ди ца ПО ПОВ

(49/229246)

По след њи по здрав на шој дра гој

МИ ЦИ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју на пу ту без бо ла.

Тво ји: СНЕ ЖА и ВЛА ДА

(53/229267)

СА ША 

СТО ЈА НО ВИЋ

1967–2016.

До кле год „југ” по сто ји,

по сто ја ће и успо ме на

на те бе.

Тво ји „гро ба ри”: 

ЧА ПИ ЛИ, ЗО КИ Ђ., 

ДУ ЛЕ С. и НИ КИ ЦА

(41/229321)

По сле те шке и крат ке бо ле сти пре ми нуо је наш

СА ША СТО ЈА НО ВИЋ ШОК
1967–2016.

Увек ће те во ле ти МИ ЛЕ, МИ ЛЕ НА, АНА и ОГИ

(62/229338)

По сле те шке и крат ке

бо ле сти пре ми нуо је

мој во ље ни син

СА ША 

СТО ЈА НО ВИЋ

ШОК
1967–2016.

Во ли те тво ја мај ка

МИР ЈА НА

(63/229338)

6. ок то бра 2016. го ди не пре ста ло је да ку ца ср це на ше

дра ге ма ме и ба ке

ЈЕ ЛИ ЦЕ ТРАЈ КОВ СКИ
1922–2016.

Ње ни нај ми ли ји
(64/229344)

По след њи по здрав оцу и де ди

ЈО ЗЕФ ХРИБ
28. I 1942 – 8. X 2016.

Зна мо да бол и пра зни на не ће ни ка да про ћи, али

зна мо да се наш осло нац при дру жио ан ђе лу и да

са да има мо два ан ђе ла ко ји нас чу ва ју.

Ћер ка ЕВА, син ВЛА ДИ СЛАВ, зет ЖЕЉ КО, сна ја

ТИ ЈА НА, унук МАР КО и сна ја ТИ ЈА НА, уну ка

КРИ СТИ НА и зет МАР КО и уну ка ТА ТЈА НА
(68/229366)

По след њи по здрав

СА ШИ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

ШО КУ

1967–2016.

И жи вот ће про ћи, од -

не ће са со бом и ка ме ње

и цве ће... Про ћи ће ме и

ри ме и пе сме... Оста ће

са мо ова же ља за то -

бом... знам... Же ља за

то бом ме про ћи не ће...

ни ка да...

Су пру га ЈА СМИ НА,

ћер ке ДУ ЊА и НЕ ВЕ НА

(87/229415)

По след њи по здрав зе ту

СА ШИ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

МИР КО, АН КИ ЦА 

и ВЛА ДИ МИР

(88/2294179

МИ ЛОШ 

ЂУ РИЋ

По след њи по здрав 

Чу па вом од ЈА СМИ НЕ,

СТЕ ВЕ, МАР КА, ДУ ЦЕ 

и ДА ЦЕ

(89/229416)

По след њи по здрав дра гом бра ту

СА ШИ СТО ЈА НО ВИ ЋУ

од бра та ГА ГЕ и се стре СУН ЧИ ЦЕ

с по ро ди ца ма
(92/229428)

По след њи по здрав

СА ШИ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

од стри на ЉИ ЉЕ, бра та

СИ НИ ШЕ и се стре 

ТА ЊЕ с по ро ди цом

(93/229428)

По след њи по здрав

СА ШИ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

од стри ца МИ ЛОЈ КА 

и стри не ЈАН КЕ

(94/229448)

По след њи по здрав на шем школ ском дру гу

БРАН КУ ЈО ВА НО ВИ ЋУ
1954–2016.

Ње го ва ге не ра ци ја 1954. из Основ не шко ле

„Го це Дел чев” Ја бу ка
(80/229403)
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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

18. ок то бра  на вр ши ће се го ди на от кад нас је из не на да и за у век на -

пу стио, и оста вио да ту гу је мо наш дра ги

БО РИ СЛАВ КА ПОР
18. X 2015 – 2016.

15. ок то бра 2016, у 11 са ти, по се ти ће мо ње го ву веч ну ку ћу.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ја су пру га АНИ ЦА и ћер ке СЛА ВИ ЦА, ГОР ДА НА и ВИ О ЛЕ ТА 

с по ро ди ца ма

(70/229370)

IN MEMORIAM

КЕ РЕ БИЋ

МА РИ ЈА                        ДРА ГАН
1935–1987. 1961–1997.

За у век жи ви те у на шим ср ци ма.
ЂОР ЂЕ и ЗО РАН с по ро ди цом

(72/229374)

17. ок то бра на вр ша ва ју се три го ди не от ка ко ни је с на -

ма наш

ЖИ ВА ПРЕ ДИЋ
Успо ме ну на ње га чу ва ће мо за у век.

Ње го ви: ДЕ ЈАН, ХЕ ЛЕ НА, МИ ЛАН и АЛЕК САН ДАР
(79/229402)

Се ћа ње на

МИ ЛИ ВО ЈА

СТО ЈА ДИ НО ВА

ЦВИ КИ ЈА

18. X 1998 – 18. X 2016.

Осма на е ста је сен про -

ђе, от кад нам ни ка да

ви ше не до ђе, ал се ћа -

ње на ње га жи ви.

Још увек ра до се ћа мо

се ње го вог ли ка.

Нај ми ли ји

(77/229377)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ БОЈ ША 

ГА ША 

МИ ТРЕВ СКИ

С по но сом и љу ба вљу

чу ва мо те од за бо ра ва.

По ро ди ца МИ ТРЕ СКИ

(101/229444)

СЛА ВИ ЦА МАК СИ МО ВИЋ
3. VII 1955 – 19. X 2015.

Дра га на ша су пру го, мај ко, све кр во и ба ко, про -

ла зи ду га го ди на от ка да ни си ви ше с на ма.

Чу ва ће мо те у на шим ср ци ма, ми сли ма, и хва ла

ти за сву тво ју љу бав, па жњу и до бро ту ко ју си

нам пру жи ла.

Тво ји нај ми ли ји
(103/229456)

У су бо ту, 15. ок то бра 2016, у 12 са ти, на ка ча ре -

вач ком гро бљу да ва ће мо јед но го ди шњи 

ПО МЕН и СЕ ЋА ЊЕ 

за на ше дра ге и ни ка д за бо ра вље не си но ве

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

ИГО РА         и            ИВА НА
Отац СТЕ ВА, мај ка МИ ЛИ ЦА, су пру га ЈА ЦА,

НИ КО ЛА и АНА, брат МИ ЛАН, ЉИ ЉА НА 
и СО ФИ ЈА

(106/229475)

По след њи по здрав се -

стри 

ЈЕ ЛЕ НИ 

АЛА ДИЋ

од бра та ЈО ЦЕ

с по ро ди цом

(81/229401)

По след њи по здрав се -

стри

ЈЕ ЛЕ НИ 

АЛА ДИЋ

од бра та СТЕ ВЕ

(82/229407)

По след њи по здрав мај ци

ЈЕ ЛЕ НИ 

АЛА ДИЋ

од си на ЛА ЈО ША, сна је

СО ЊЕ и уну ка ЛУ КЕ

(83/229407)

По след њи по здрав се -

стри 

ЈЕ ЛЕ НИ 

АЛА ДИЋ

од се стре СНЕ ЖЕ, зе та

МИ ХАЈ ЛА, се стри ћа

АЛЕ НА и АНЕ ТЕ

(84/229407)

По след њи по здрав тет ки

ЈЕ ЛЕ НИ 

АЛА ДИЋ

од АНИ ТЕ, се стри чи не

ДРА ГИ ЦЕ 

и зе та ДАР КА

(85/2294079

По след њи по здрав на шем

ВЛА СТИ МИ РУ ДА МЈА НО ВУ

Са хра на је оба вље на 13. ок то бра 2016. на Ста ром

пра во слав ном гро бљу.

Од су пру ге МИР ЈА НЕ, си на ДРА ГА НА, 

ћер ке СНЕ ЖА НЕ, зе та МИ РО СЛА ВА

и по ро ди це ELLERO
(104/229461)

8. ок то бра, у 68. го ди ни из не на да је пре ми ну ла

ВИ ДО СА ВА СТО ЈИН
1949–2016.

Мај кић, мно го је раз ло га да те веч но пам тим и с

по но сом од за бо ра ва чу вам.

Хва ла ти за сва ку се кун ду жи во та ко ји си жи ве -

ла за ме не.

Тво ја ћер ка ИВА НА
(38/229228)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ВИ ДИ

По чи вај у ми ру.

Ста на ри из Вој во ђан -

ског бу ле ва ра 12

(39/229228)

10. ок то бра 2016. го ди -

не из не на да нас је на пу -

стио

МИ ЛАН БУ КУР

1952–2016.

Во лео си жи вот, ба нат -

ску зе мљу, трак тор и у

ње му сво ју ду шу дао.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Су пру га СМИ ЉА и син

ДУ ШАН

(52/229261)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту и те чи

МИ ЛА НУ 

БУ КУ РУ

Ту га се не ме ри ре чи ма,

већ пра зни ном... 

Сва сти ка СО ФИ ЈА 

с де цом

(90/2294199

Дра га на ша

БАЈ КА

Увек ћеш нам не до ста ја ти.

УРОШ, ЛУ КА, МИ ЛИ ЦА и МАР КО

(75/229391)

ПО МЕН

ЈУЛ КА 

ТУР НШЕК
У су бо ту, 15. ок то бра, у

10 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу да ва -

ће мо че тр де се то днев ни

па ра стос на шој дра гој

ма ми.

Ње ни нај ми ли ји

(107/229485)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

МИР ЈА НИ

од ЉУ БЕ и РА ДЕ

(95/229430)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на -

ша дра га

МИР ЈА НА ПА ЛА НАЦ
1936–2016.

На ша во ље на пре ми ну ла је 12. ок то бра 2016.

Оти шла си ти хо, али ни кад не ћеш из на ших жи -

во та.

Тво ји: ЗО РАН, ВЛА ДИ МИР, ИВАН и ЦИ ЦА
(97/229433)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 14. октобар 2016. 27

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА ТА СИЋ
1970–2001.

Ма ма, брат 

с по ро ди цом и ћа ле

(17/229107)

ПО МЕН

СЛА ЂА НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

Се ко, не до ста јеш ја ко!

СВЕ ТЛА НА и ДО РИ НА

(18/229175)

АН ЂЕЛ КО

ШТЕ ТИН

2014–2016.

Про шло је две го ди не

отка ко ни си с на ма.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(26/229111)

15. ок то бра да ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом и во ље ном

ЗЛА ТО ЈИ ГА ЛЕ ТИ НУ
Био си наш по нос, на ша сна га, наш је ди ни осло нац и по др шка.

Оти шао си и оста вио пра зни ну, ко ју је не мо гу ће ис пу ни ти. 

Во ли мо те за у век.

Су пру га ЛЕН КА и ћер ке БИ ЉА НА и  БЕ БА

(28/229177)

СПО МЕН КА ПАВ КО ВИЋ СЕ КА
2011–2016.

Про шло је ту жних пет го ди на от ка да ни си с на -

ма, дра га на ша мај ко.

Во ли мо те и чу ва мо у на шим ср ци ма за у век.

Тво ји нај ми ли ји
(30/229203)

ЂУ ЛА ТРА ЈАН
9. X 2013.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(34/2292159

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУР ЂИ ЈА ДА НИ ЛО ВИЋ
2005–2016.

По ро ди ца ТРАЈ КО СКИ
(42/229231)

ВЛА ДО 

НО ВИ ЋЕ ВИЋ

8. X 2015 – 8. X 2016.

Ни ка да те не ће 

пре жа ли ти твој брат

ЉУ ШО, сна ја МИ РА,

бра та нац БАЦ КО 

и бра та ни ца СНЕ ЖА НА

с по ро ди ца ма

(43/2292279

У су бо ту, 15. ок то бра да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шем во ље ном

ИЛИ ЈИ 
БОГ ДА НО ВУ

Пу но нам не до ста јеш.
Су пру га ВИ ДО СА ВА,

ћер ке ОЛИ ВЕ РА 
и ТИ ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(45/229239)

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА ТА СИЋ

2001–2016.

Чу вам те од за бо ра ва!

МИ ЛО РАД

(50/229247)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈОН КА 

СТА МЕН КО ВИЋ

2008–2016.

Чу вам те од за бо ра ва.

Брат МИ ЛО РАД

(51/229247)

Про шле су че ти ри го ди не отка ко ни је с на ма наш

МИ О ДРАГ ЈО ВА НО ВИЋ
С ту гом, по што ва њем и за хвал но шћу чу вам успо ме ну
на те бе.

Тво ја су пру га ОЛИ ВЕ РА

(2/228812)

РА ША 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

16. X 1996 – 16. X 2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем: су пру га,

ћер ка и уну ка

(59/229319)

Чу ва мо успо ме ну на

дра гог

СТО ЈА НА 

ПЕ ТРО ВИ ЋА

По ро ди ца МИ НИЋ

(60/229328)

СЕ ЋА ЊЕ

ИВАН ЛИЛЕ

БОР ДОШ

15. X 2004 – 15. X 2016.

Никада те нећемо

заборавити!

Су пру га МА ЈА 

с по ро ди цом

(61/229329)

СУ ЗА НА ТА СИЋ

Твој ве сео и дра ги лик,

и по сле пет на ест го ди на

не до зво ља ва за бо рав.

Нај леп ше успо ме не но -

си мо на те бе. 

Ку мо ви: РА ЦА, 

МИ ЛЕ НА, АДРИ ЈА НА 

и ДЕ ЈАН

(65/229350)

Се ћа ње на на ше ро ди те ље

ЂУ РИН

СР БИ СЛАВ            НЕ ВЕН КА

С по но сом вас чу ва мо у ср ци ма.

Син СТЕ ВА и ћер ка ГО ЦА с по ро ди ца ма
(57/229301)

У уто рак, 18. ок то бра 2016, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем во ље ном

ДРА ГА НУ КР ЧА ДИН ЦУ
1945–2016.

Во ље ни жи ве веч но у ср ци ма тво јих нај ми ли јих.

Су пру га МИР ЈА НА, син АЛЕК САН ДАР, сна ја

ЖЕЉ КА и унук СТЕ ФАН
(58/229305)

20. ок то бра на вр ша ва ју

се три го ди не без мог

дру га

АЦЕ 

НА СТА СО ВИ ЋА

По до бро ти те пам тим, с

по но сом по ми њем и од

за бо ра ва чу вам.

МАР ТИН

(54/229266)

СЕ ЋА ЊЕ

СПА СИЋ

ОЛ ГА                         СТО ЈАН
15. X 2002 – 15. X 2016. 8. XI 2011 – 8. XI 2016.

Ва ши нај ми ли ји
(55/229273)

У сре ду, 19. ок то бра, на -

вр ша ва се де вет го ди на

от ка ко ни је с на ма 

МИЛ КА

ИВ КО ВИЋ

Отац СТО ЈАН, брат 

МИ ЋА, сна ја РА ДА 

и бра тан ци НЕ МА ЊА 

и МИ ЛОШ

(56/229301)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

Су пру га СТА НА и ћер ка

ТА ЊА с по ро ди цом

(69/229368)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СМИ ЉА НА 

ФИ ЛИ ПОВ СКА
18. IV 2010 – 18. X 2016.

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма на ша

во ље на мај ка, све кр ва и

ба ка.

Син НЕ НАД

с по ро ди цом

(78/229398)

18. ок то бра 2016. на вр ша ва се осам го ди на от ка -

да је пре ми нуо наш

ЂОР ЂЕ НИ НИЋ

Ње го ва по ро ди ца
(86/229413)

У сре ду, 19. ок то бра

2016, у 11 са ти, обе ле жи -

ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шој во ље ној

МА РИ ЦИ 

ДО БРЕ СКОВ
За у век у на шим ср ци ма.

Си но ви ДРА ГАН 

и АЛЕК САН ДАР 

с по ро ди ца ма

(73/229383)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР

СИН ЂИЋ

14. X 2013 – 14. X 2016.

Мно го нам не до ста -

јеш...

Тво ји: СЛА ВИ ША, 

ЗО РИ ЦА, ЧЕ ДА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(74/229391)

РУ ЖИ ЦА 

КАЛ КАН

1946–2008.

За у век си у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(105/2129466)
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ПО МЕН

15. X 2006 – 15. X 2016.

ВЛА СТА 

БУ ГАР СКИ

рођ. Си ва чек

Стал но си уз нас. Не до -

ста јеш ми.

Брат МИ РО СЛАВ 

с по ро ди цом

(1/228313)

17. ок то бра 2016. го ди -
не на вр ша ва се де вет
го ди на от ка да се упо ко -
јио наш во ље ни су пруг,
отац и де да

БРА НИ МИР 
ВУ КА ШИ НО ВИЋ

1937–2007.
Успо ме ну на те бе 

чу ва ју НА ДА, БО РА 
и ИВА НА

(5/229111)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

РА ДЕ ВИЋ

СТЕ ФА НИ ЈА                КР СТО
МИ КА                       1994.

16. X 2011.
из Пе ћи

Вре ме ко је је про шло ста ви ло ме је пред исти ну,
из о штри ло бол и док се ћа ња жи ве осе ћам ко ли -
ко ми не до ста је те.

Ћер ка НА ДА и СЛАВ КО
(6/229114)

У су бо ту, 15. ок то бра 2016, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу да ва ће мо јед но го ди шњи

по мен на шој во ље ној мај ци

МИЛ КИ ТРИ ФУ НО ВИЋ

Го ди на је про шла, ту га оста ла, а твој

осмех и ве дри лик чу ва мо у ср ци ма.

Тво ји: син РА ДО САВ и ћер ка СТОЈ КА  

с по ро ди ца ма

(7/2291189

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РА МА РИ ЧИЋ
2011–2016.

Веч но жи ви у на шим ср ци ма!
Ње ни нај ми ли ји

(9/229127)

ПО МЕН

15. ок то бра на вр ша ва се

де сет го ди на от кад ни је

са м ном мо ја су пру га

ВЛА СТА 
БУ ГАР СКИ

Љу бав је ве ли ка, бол те -
шка, ту га веч на. 
У мо јим ми сли ма и ср цу
увек, за у век.

Твој МИ ЛЕ
(10/229137)

16. ок то бра да ва ће мо го ди шњи по мен

ВИ ТО МИ РУ ЕРИ ЋУ
1934–2015.

По сто је тра го ви ко ји не не ста ју.
Су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА и ћер ка ВЕ РА с по ро ди цом ЛА КИЋ

(11/229143)

Де сет го ди на ни је с на ма наш

НО ВАК ПА РО ШКИ
дипл. инг.

Жи ви у ми сли ма и ср ци ма: ЉИ ЉА НЕ, ИЛИН КЕ, ДО БРИ ЛЕ 

и ВЛА ДИ МИ РА

(12/229149)

17. ок то бра 2016. на вр ша ва се го ди на от ка ко ни -

је с на ма на ша во ље на

ЉИ ЉА НА МУ ТАВ ЏИЋ
1949–2016.

Брат ВУ ЈИ ЦА с по ро ди цом
(13/229156)

СЕ ЋА ЊЕ

АДОЛФ ДО ЛИ КИР ХРОТ
17. X 2007 – 17. X 2016.

Во ле ће мо те за у век.
Тво ји нај ми ли ји

(14/229160)

ДИ МИ ТРИ ЈЕ

НО ВА КОВ

10. X 1933 – 14. X 2013.

Oжалошћена су пру га

БИ СЕР КА

(15/229163)

Во ље ним ро ди те љи ма
ПЕ ТРУ ШЕ ВИЋ

СЛАВ КО                      ОЛ ГА
ко вач из Гло го ња                       17 го ди на

30 го ди на
Ми сли и ту га за ва ма се ни ка да не мо гу из бри са ти.

МА КИ

СПА СЕ 

ТЕ МЕЛ КОВ СКИ

ПА ЛЕ
2013–2016.

Про шле су три го ди не,

ту га и бол су и да ље у

на шим ср ци ма.

Су пру га ЉУ БИ ЦА, син

ЖЕЉ КО и сна ја СА ЊА

(20/229182)

15. ок то бра на вр ша ва се че тр де сет да на од смр ти на ше
во ље не

МИ ЛЕ НЕ БОР КО ВИЋ
По мен ће мо обе ле жи ти 15. ок то бра, у 10.30 на Но вом
гро бљу у Пан че ву.
Су пруг ИЛИ ЈА, ћер ка ЈА СНА, уну ци НЕ МА ЊА и ЗО РА НА

(21/229183)

СЕ ЋА ЊЕ

17. ок то бра 2016. на вр -

ша ва ју се три го ди не од

смр ти на ше дра ге

ГО РИ ЦЕ 

МАР ЈА НО ВИЋ

1942–2013.

Ти си увек у на шим ср -

ци ма, јер са мо она зна ју

ко ли ко нам не до ста јеш.

С љу ба вљу и по но сом,

тво ји нај ми ли ји: син

РА ДО МИР и уну ка

АЛЕК САН ДРА

(22/229184)

У су бо ту, 15. ок то бра, у

11 са ти, да ва ће мо јед -

но го ди шњи по мен

БО ГО СА ВУ 

КО ТЕВ СКОМ

1939–2015.

С љу ба вљу си но ви 

с по ро ди ца ма

(27/229196)

У су бо ту, 15. ок то бра

2016. го ди не на ка ча ре -

вач ком гро бљу обе ле -

жи ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шој дра гој

ВУ КО СА ВИ 

РА КО ЧЕ ВИЋ

21. IV – 15. X 2016.

С ту гом и бо лом про ла -

зе да ни, а ми сли и че -

жња за то бом све ве ћа.

Тво ји нај ми ли ји

(33/229210)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

КО ЧО БА

АН ЂЕЛ КО               ДОН КА
1932–1999.                          1931–2011.

Вре ме не бри ше ту гу, не ума њу је бол.

Ва ше ћер ке МИ ЛА НА и СЛО БО ДАН КА 

с по ро ди ца ма
(44/229238)

АН ЂЕЛ КА ЈАН КИЋ
1924–2011.

На вр ша ва се ту жних пет го ди на од смр ти на ше

мај ке, ба ке и прам ба бе.

За њом ту гу је ћер ка СТА НА с фа ми ли јом
(46/229239)

ИГ ЊА ТО ВИЋ

ВЕ РО СЛА ВА   и   Прим. др ТИ БОР 

За у век вас во ле и но се у ср цу ва ши: ћер ке 

ДУ ШИ ЦА и ВЕ СНА, уну ци ОЉА и МИ ША 

са ДРА ГА НОМ и де цом, зет ЈО ВИ ЦА 

и НА У МО ВИ ЋИ ГО ЦА, НИ КО ЛА и ДУ ШАН 

с по ро ди ца ма и РА ДА
(47/229241)

ЉИ ЉА НА 

МУ ТАВ ЏИЋ

ЉИ КА

Би ла је ја ча, би ла је бр -

жа, за њу си са мо осво -

је на ду ша.

За нас веч на ту га и бол.

По ро ди ца ТУ ЛИЋ

(48/229243)

18. ок то бра 2016. на вр -

ша ва се го ди на от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

ЉУ БЕ 
ЈО НО СКИ

Не по сто ји вре ме ко је
до но си за бо рав, ни ти
се ћа ње у ко јем те не ма.
Жи виш у сва кој на шој
су зи, ре чи и успо ме ни.

С љу ба вљу: су пру га
РАТ КА, ћер ка 

МИР ЈА НА, син ВЛА ДО,
уну ке ЈЕ ЛЕ НА 

и ИВА НА, пра у ну ци 
ЗО РА НА и ЛУ КА 

и зе то ви СА ША
и ЉУ БИ ША

(66/229356)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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„Де то на ци је” сме ха и апла у за
про ла ма ле су се са лом До ма
вој ске у пе так, 7. ок то бра, то -
ком пред ста ве под на зи вом
„Да нас нам је див но дно”, ко ју
је ма е страл но из вео ван се риј -
ски ко ми чар, ими та тор, глу -
мац, ана ли ти чар, јед ном реч -
ју, не пре ва зи ђе ни шо у мен –
Дра го љуб Љу би чић...

И овог пу та ле ген дар ни Мић -
ко озбиљ но се по за ба вио ту -
жном ре ал но шћу у ви ду из вр ну -
тог си сте ма вред но сти и про дро
у дру штве не ано ма ли је до нај -
сит ни јих по ра. Све то би ло је
прот ка но ње го вим рас ко шним
та лен том и пре по зна тљи вим ур -
не бе сно ду хо ви тим ре пли ка ма. Рад ња ко ма да од ви ја се на

про сла ви ро ђен да на јед ног та -
бло и да симп то ма тич ног на зи -
ва – ДНО (скра ће но од „Днев -
не но ви не и огла си”) кроз ко ју
де фи лу ју сил не „ува же не”
зва ни це, при ка за не кроз па -
ро диј ску при зму не ка да шњег

ин дек сов ца. Та ко се вла сник
тр го вин ског лан ца хва ли да
про да је бофл уз по моћ мар ке -
тин га у ви ду жен ских обли на,
све ште ник при ват не прак се за
„скром ни” при лог осве шта ва
чак и пу бли ку, уред ник по ме -
ну тих но ви на раз от кри ва нај -

не ве ро ват ни је др жав не уда ре,
естрад на пе ваљ ка раз ме ће се
„тер ми но ло шким обра зо ва -
њем”, ри ја ли ти кри ми на лац
оча ја ва што га у „по слу” увек
пред у хи три др жав на ма фи ја,
а са свим слу чај но по ја вљу је се
и пен зи о нер ко ји је за хва лан
др жа ви на сма ње њу пен зи ја
јер лак ше но си нов ча ник...
Па ра лел но се од ви ја ван ред на
кон фе рен ци ја за но ви на ре ак -
ту ел ног пре ми је ра, ко ји се ка -
сни је по ја вљу је у ко сти му Су -
пер ме на и спа са ва „це ње ни
скуп с про сла ве од екс пло зи је
швед ског сто ла”.

Бри љан тан сце на рио по но -
во је за слу га ухо да ног тан де ма
– Во ја Жа не тић и Дра го љуб
Љу би чић, ко ји је фе но ме нал -
но од и грао све на бро ја не ли -
ко ве, а лик пре ми је ра „ски -
нуо” је (као и мно ге прет ход не
др жав ни ке) до ап со лут ног са -
вр шен ства.

Ве ро ват но нај ма сов ни ја ма ни -
фе ста ци ја у ши рем окру же њу
ко ја не гу је здрав дух у здра вом
те лу у пре ле пој при ро ди и на
чи стом ва зду ху, од и гра ла се
дру ге ок то бар ске не де ље (а не
пр ве су бо те као до сад) на Чар -
да ку у Де ли блат ској пе шча ри.

То ипак ни је ума њи ло од зив
Пан че ва ца и дру гих љу би те ља
пе ша че ња и ра зних об ли ка ре -
кре а ци је, че му у при лог го во ри и
при су ство око две хи ља де љу ди.

Ве ли ки те рет ор га ни за ци је
из не ло је се дам де се так вред -
них во лон те ра – чла но ва Пла -
ни нар ског дру штва „Је ле нак”,
ко ји су овог пу та има ли до дат -
ну оба ве зу – да са ни ра ју оно
што су те шке ма ши не у гро -
зни ча вој по тра зи за „цр ним
зла том” не дав но раз ро ва ле.

Јед на од нај пле ме ни ти јих ма -
ни фе ста ци ја у ре ги о ну, под на -
зи вом „У бо ја ма ру ја”, при ре -
ђе на је осам на е сти пут у не де љу,
9. ок то бра, и по но во је оку пи ла
не пре глед ну ма су љу ди.

Упр кос то ме што је и прет -
ход них и на ред них да на би ло
из у зет но хлад но за ово до ба
го ди не, вре ме је ишло на ру ку
ше та чи ма и, мо же се ре ћи, би -
ло иде ал но за бо ра вак у пре -
див ној при ро ди Де ли блат ске
пе шча ре.

Од две хи ља де љу ди, 
по ло ви на де це
Од зив Пан че ва ца био је им по -
зан тан, јер је ста за ма на Чар да -
ку пе ша чи ло и пу ни ло плу ћа
чи стим ва зду хом око две хи ља -
де љу ди (зва ни чан број при ја -
вље них био је 1.950). По себ но
ра ду је то што су ви ше од по ло -
ви не тог бро ја чи ни ла де ца.
Око хи ља ду сто ма ли ша на
углав ном је до пу то ва ло ор га ни -
зо ва но у пре ко два де сет ау то бу -
са, а би ле су за сту пље не основ -
не шко ле из Омо љи це, Стар че -
ва, Ја бу ке и Ка ча ре ва, као и
град ске обра зов не уста но ве –
„Иси до ра Се ку лић”, „Све ти Са -
ва” и „Сте ви ца Јо ва но вић”.

На кон што је пред сед ник
Пла ни нар ског дру штва „Је ле -
нак” др Мла ден Ја нић све ча но
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пре ти ле да на ру ше ње го во
одр жа ва ње.

На и ме, НИС је ра ди не ка -
квих ис тра жи ва ња на Чар дак
по слао те шке ма ши не, ко је су
оште ти ле и мно ге ста зе. Ор га -
ни за то ри су тим по во дом уло -
жи ли оштар про тест, на шта
је ме наџ мент по ме ну те фир -
ме пре ки нуо све ра до ве до за -
вр шет ка ма ни фе ста ци је. Шта
ће да ље би ти, за сад ни је по -
зна то...

Дру гу мр љу на чи ни ло је
Јав но пред у зе ће „Ср би ја шу -
ме”, упра вљач Де ли блат ске
пе шча ре, од лу ком да свим
уче сни ци ма на пла ти ула зни цу
на Чар дак (75 ди на ра по осо -
би). Иа ко за то има ју мо гућ -
ност по не ка квом пра вил ни ку
о одр жа ва њу ре да и чу ва њу за -
шти ће них при род них до ба ра,
те шко да ико мо же има ти ра-
з у ме ва ња за тај чин. На ро чи то
бо де очи то што је так са на -
пла ћи ва на и школ ској де ци,
ма хом из Пан че ва, а сви (па и
вај ни упра вља чи) мо ра ју да
зна ју ка кав се ва здух уди ше у
на шем гра ду. За то су са ми мо -
ра ли да од у ста ну од та кве бе -
сми сли це.

И то ни је став чла но ва „Је -
лен ка”, ко ји ста зе и при ро ду
на Чар да ку и одр жа ва ју без
њи хо ве по мо ћи, већ и сва ког
ра зум ног би ћа.

ЧАР ДАК У БО ЈА МА РУ ЈА, ОСАМ НА Е СТИ ПУТ

ПО КЛО НИ ЦИ ПРИ РО ДЕ ПОНОВО ПО БЕ ДИЛИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

па суљ, на би ни се од ви јао про -
грам ко ји је ори јен тал ним игра -
ма отво ри ла пле сна гру па „Ару -
е на”. По том је сво ју тач ку имао
„СМС фит нес-клуб”, на сту пи ла
је и пле сна шко ла „Ба ле ри на”,
да би и ово го ди шње „Бо је ру ја”
прак тич но за тво рио „BeFit фит -
нес-клуб” уо би ча је ном зум бом.

На кон то га сви су пу ни ути -
са ка кре ну ли сво јим до мо ви -
ма, а за до вољ ство ни су кри ли
ни ор га ни за то ри. Се кре тар
дру штва „Је ле нак” Ми лан Глу -
мац ис та као је да је све про те -
кло у нај бо љем ре ду, па увек
при прав ни ак ти ви сти Цр ве ног
кр ста, на сре ћу, ни су мо ра ли
да ин тер ве ни шу.

– Ве ли ки по сао оба ви ло је
се дам де сет во лон те ра, ко ји су
за ову при ли ку при ло жи ли
сво је про фе си о нал но зна ње.
Би ло је ту ле ка ра, ин же ње ра,
про тив по жа ра ца, при пад ни ка
МУП-а, ре ви зо ра... Ни ма ло
ни је ла ко до ве сти две хи ља де
љу ди и оп слу жи ти их у свим
сег мен ти ма – од до че ка до за -
пи снич ког сто ла. Сто га сви ма
њи ма ду гу је мо ве ли ку за хвал -
ност, а исто ва жи и за по кро -
ви те ља ма ни фе ста ци је: Град
Пан че во – на вео је Глу мац.

Две мр ље
На по слет ку тре ба скре ну ти
па жњу и на две ства ри ко је су
прет хо ди ле са мом до га ђа ју и

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.

Ма зу ља
Ова ку ца, ста ра шест-се дам
ме се ци, про на ђе на је пре не ко -
ли ко да на у на се љу Со да ра. У
том мо мен ту ума ло је ни је
пре га зио ау то мо бил ка да је
пре пла ше на пре тр ча ва ла пут.

Бу ду ћи да је у те ра њу, ве ро -
ват но је не ко ме у кра ју по бе гла
из дво ри шта.

Ма зу ља ће би ти ма ла ра -
стом, до бра је, по слу шна и
уми ља та, а за ин те ре со ва ни за
удо мља ва ње мо гу се ја ви ти на
кон такт-те ле фон 062/205-606.

Ми ци ке
Два „де ча ка”
и јед на „де вој -
чи ца”, ста ри
око ме сец и по
да на, тра же
стал не до мо ве.

Сви су очи -
шће ни од бу ва
и гли ста и чак

има ју сво је кар тон чи ће из ве те ри нар ске ам бу лан те.
Здра ви су и уми ља ти, а нај ви ше во ле да се че шка ју и дре -

ма ју по бу џа ци ма. Они ко ји же ле ова кве укра се у свом до му,
тре ба да се ја ве на те ле фон 069/510-50-57.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Гли го рић и Дар ко Ве се ли но -
вић, ко ји већ има ју ис ку ства у
овој ди сци пли ни.

Пр ви пут је при ре ђен пе -
шчар ски „ма ун тин бајк” ма ра -
тон, на ко ји се ода зва ло два де -
сет пе то ро би ци кли ста и го то -
во сви су про шли ста зу ду гу
ше зде сет ки ло ме та ра, за шта
је нај бо љи ма тре ба ло око три
и по са та.

Око 15 са ти ве ли ка ве ћи на
ше та ча вра ти ла се на по чет ну
тач ку у цен тру Чар да ка. Док је у
ре сто ра ну сер ви ран чу ве ни 

МИЋ КО ВЕ БРА ВУ РЕ У ДО МУ ВОЈ СКЕ

Да нас нам је див но дно

– пр ва ме ста у сво јим ка те го -
ри ја ма осво ји ли су Сла ђа на
Ста мен ко вић и Ми хаљ Шу ља,
док су се на сте пе ни ци ни же
на шли Бра ти слав Је ре мић и
Ми лан Ве кић.

Све у са вр ше ном ре ду
Би ло је и но ви на, па је та ко
одр жа но школ ско так ми че ње
у ори јен ти рин гу, за шта су
при ја вље не 94 еки пе. Иа ко ре -
зул тат ни је био у пр вом пла ну,
тре ба ре ћи да су по бе ди ли
мла ди Омољ ча ни у са ста ву:
Ми ња Ве лич ко вић, Мар ко

отво рио до га ђај, у чар дач ке
шу ме сли ле су се сто ти не Пан -
че ва ца и дру гих љу би те ља
при ро де. Та мо је би ло при пре -
мље но пет на ест кон трол них
та ча ка, на ко ји ма су би ли увек
ср дач ни во лон те ри. На че лу
деч јих гру па на ла зи ли су се
во ди чи „Је лен ка”, ко ји су их
при том еду ко ва ли о при ро ди
Пе шча ре, а на ста за ма при ме -
ре ним њи хо вом уз ра сту че ка -
ли су их и ани ма то ри. По себ на
атрак ци ја би ле су жи ве сви р ке
на два пунк та – на јед ном је то
био там бу ра шки са став „Руј”,
ко ји су за ову при ли ку офор -
ми ли пре ка ље ни пан че вач ки
му зи ча ри – То ђа, Ми зге, Са ле
и Дра ган, док је на дру гом, у
не ствар ном ам би јен ту пре пу -
ном ру ја, гу дач ки ква р тет
„Ма е сто зо”, са ста вљен од сту -
де на та Фа кул те та му зич ких
умет но сти у Бе о гра ду, одр жао
фан та сти чан кон церт.

По но во је одр жан и де ли -
блат ски ма ра тон, што је ујед -
но и осмо ко ло Тре кинг ли ге
Вој во ди не. Над ме та ња су се
од ви ја ла на три ста зе (19, 31 и
40 ки ло ме та ра), а ме ђу сто два -
де сет уче сни ка од лич но су се
ко ти ра ли и чла но ви „Је лен ка”



Пр вен ство Бал ка на у ма ра то -
ну одр жа но је 9. ок то бра у Бу -
гар ској. Нај бо љи ду го пру га -
ши с на шег по лу о стр ва тр ча -
ли су у Со фи ји, а је ди ни
пред став ник ре пре зен та ци је
Ср би је био је члан АК-а Ди -
на мо Ми лош Ми ло ва но вић.
У нај те жој атлет ској ди сци -
пли ни, у тр ци на 42.195 ме та -
ра, Ми лош је оства рио ве ли -
ки успех. По сле ис цр пљу ју ће
бор бе осво јио је тре ће ме сто,
а ста зу је пре тр чао за два са та
и 33 ми ну та. 

– Би ло је ја ко на пор но ис тр -
ча ти овај ма ра тон. Ор га ни за -
тор је тра си рао из у зет но зах -

тев ну ста зу, с мно го кри ви на,
уз бр ди ца и низ бр ди ца, ко је су
ову ина че те шку атлет ску ди -
сци пли ну учи ни ле још те жом,
па је тре ба ло мно го сна ге да
би се одр жао тем по тр ке. Ус -
пео сам да са вла дам ве ли ку
кри зу и до ђем до тре ћег ме ста.
Ис пу нио сам циљ за ко ји сам
се спре мао два ме се ца и дра го
ми је што сам до нео од лич је за
Ср би ју, на рав но и за мој Ди на -
мо и град Пан че во – ре као је
Ми лош по сле тр ке.

Та ко су атле ти ча ри Ди на ма
на ста ви ли успе шан низ осва -
ја ња ме да ља на нај ве ћим ме -
ђу на род ним так ми че њи ма.

Ви кенд пред на ма до но си и
по че так но ве од бој ка шке се зо -
не. Љу би те љи игре пре ко мре -
же у на шем гра ду с мно го па -
жње пра ти ће ре зул та те ЖОК-а
Ди на мо, стар че вач ког Бор ца и
Од бој ке 013. У но ву тр ку за бо -
до ве, сва ко у свом ран гу, на ши
клу бо ви ула зе с раз ли чи тим
ам би ци ја ма. Ипак, циљ је исти
– да се по кло ни ци ма спо р та у
на шем гра ду пред ста ве у нај -
бо љем све тлу.

Бој с нај бо љим еки па ма у
Ср би ји од бој ка ши це Ди на ма
за по чи њу у Фу то гу про тив
исто и ме ног до ма ћи на, но вај -
ли је у ели ти.

– Иа ко је де би тант у Су пер -
ли ги, Фу тог је ја ко озби љан
ри вал. Де вој ке ко је на сту па ју
за тај тим на оку пу су већ 

че ти ри-пе т го ди на, вр ло су ис -
ку сне, па мо гу ре ћи да су мо -
жда и фа во ри ти у ду е лу с на -
ма. У при прем ном пе ри о ду су
ла ко до би ле Же ле зни чар из
Лај ков ца, про шле го ди не су
нас из ба ци ле из Ку па Ср би је...
Без об зи ра на све, уже ле ли смо
се утак ми ца, је два че ка мо да
поч не пр вен ство и на рав но да
ће мо да ти све од се бе да об ра -
ду је мо на ви ја че. Ве о ма је ва -
жно то што смо до би ли по ја ча -
ње на по зи ци ји тех ни ча ра.
Еми ли ја Ми ло ва но вић је до -
шла из грч ког Олим пи ја ко са,
али је до бро по зна је мо јер је
већ игра ла у Ди на му. Би ће по -
треб но вре ме да се уи гра са
еки пом, али нај ва жни је је да је
ту. Из Од бој ке 013 до шла је и
мла да Ти ја на Ми тро вић, ко ја

та ко ђе игра на по зи ци ји тех -
ни ча ра. Она ће у ско ри је вре -
ме сва ка ко би ти је дан од но си -
ла ца игре Ди на ма. И ове го ди -
не ће мо по ку ша ти да афир ми -
ше мо не ке мла де игра чи це и
да на ви ја чи ма при ка же мо што
леп шу од бој ку – ре као је пр ви
тре нер по пу лар них „ла ви ца”
Алек сан дар Вла ди са вљев.

Од бој ка ши стар че вач ког
Бор ца у пр вом ко лу Пр ве ли ге
го сту ју у Бе о гра ду, где ће од ме -
ри ти сна гу са Же ле зни ча ром.

Стар чев ци ма је про шле го -
дине пла сман у ели ту из ма као
кроз ба раж ду е ле с Кле ком,
овог пу та је глав ни фа во рит за
пла сман у Су пер ли гу Мла ди
рад ник из По жа рев ца, али и
Бо рац има сво ју ра чу ни цу. При -
пре ме су ква ли тет но од ра ђе не,

под ко ман дом ис ку сног од бој -
ка шког струч ња ка Бог да на
Сре те но ви ћа. Утак ми це ће во -
ди ти мла ди тре нер, до ско ра -
шњи играч, Ду шан Јо вић.

Пла сман у Су пер ли гу ни је
им пе ра тив, али јед но је си гур но
– Бо рац ће и ове се зо не по ку ша -
ти да игра што ква ли тет ни је, да
оства ри што ви ше по бе да и да
об ра ду је сво је на ви ја че.

Од бој ка 013 се так ми чи у
Дру гој ли ги „Се вер”. Де вој ке
ће ове го ди не пред во ди ти тре -
нер Иван Кр го вић, а у пр вом
ко лу, у не де љу, 15. ок то бра,
Пан чев ке у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту до че ку ју Пар ти зан
из Срем ских Кар ло ва ца. Уз
по др шку с три би не лак ше ће
сти ћи до пр вих бо до ва у но -
вом пр вен ству.

СПОРТ
Петак, 14. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Шест ко ла – пет по бе да

Пан чев ке до не ле 
бо до ве из Кра ље ва

Ви ше не ма ди ле ме – ру ко ме -
та ши Ди на ма су нај при јат ни је
из не на ђе ње ово го ди шњег
шам пи о на та у Су пер ли ги, ка -
ко год се он за вр шио, а до кра -
ја има још да се игра... Про -
шлог ви кен да су одр жа не
утак ми це ше стог ко ла елит ног
ру ко мет ног так ми че ња у на -
шој зе мљи, а тим ко ји пред во -
ди Иван Пет ко вић оства рио је
и пе ту по бе ду, овог пу та у Ка -
ћу: Ју го вић –Ди на мо 22:31
(12:11).

У пр вом по лу вре ме ну во ди -
ла се же сто ка бор ба. До ма ћин
је ус пео ко ли ко-то ли ко да па -
ри ра Пан чев ци ма, али у дру -
гом де лу утак ми це ни је имао
ни сна ге ни мо ћи да из бег не
убе дљив по раз. Сво јом са да
већ пре по зна тљи вом игром
Ди на мо је пре у зео кон тро лу
на те ре ну и из ми ну та у ми нут
уве ћа вао пред ност, а на ви ја че
овог спорт ског ко лек ти ва мо -
же да ра ду је и охра бри то што
су по но во игра ли сви мом ци и
сви су оста ви ли сја јан ути сак.

Ди на мо је на сту пио у са ста -
ву: Пе тар Жу јо вић (шест го ло -
ва), Ми ло мир Ра до ва но вић
(три), Ми лош Иво ше вић
(шест), Ми љан Бу њев че вић
(је дан), Бран ко Ра да но вић, Јо -
ван Сто ја но вић (је дан), Иван
Дис тол (два), Ср ђан Ко мла нов
(три), Ра ду ле Ра ду ло вић (11

од бра на, је дан сед ме рац), Ми -
лош Ву јић, Ми лош Ба ру џић
(че ти ри го ла), Са во Сла ву љи -
ца (је дан), Јо ван Кр стев ски,
Па вле Бан ду ка (три), Сте фан
Ша по њић (је дан гол) и Ни ко -
ла Ра до ва но вић (три од бра не).

Пан че вач ки „жу то-цр ни” су
и да ље на дру гом ме сту на пр -
вен стве ној та бе ли, са де сет бо -
до ва, а већ овог ви кен да би ће
на но вом, ве ли ком ис ку ше њу.
У Ха лу спор то ва на Стре ли шту
до ла зи но во сад ска Вој во ди на,
у по след њих не ко ли ко го ди на
је дан од нај бо љих ти мо ва у

Ср би ји. Спре ми те гр ла и дла -
но ве. Би ће то још је дан пра -
зник спо р та у ре жи ји ру ко ме -
та ша Ди на ма.

ЖРК Пан че во, под ру ко вод -
ством тре не ра Мар ка Кр сти ћа,
на ста вља да по бе ђу је. У тре -
ћем ко лу Су пер Б ли ге Све тла -
на Ни чев ски и ње не дру га ри це
успе шно су пре бро ди ле и го -
сто ва ње у Кра ље ву: Ме та лац –
Пан че во 25:30.

Раз ли ка у кла си би ла је очи -
глед на од са мог по чет ка утак -
ми це, па се пи та ње по бед ни ка
ни је по ста вља ло ни јед ног 

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У МА РА ТО НУ

БРОН ЗА МИ ЛО ШУ МИ ЛО ВА НО ВИ ЋУ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” КРЕ ЋУ ИЗ ФУ ТО ГА

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПАО И ЈУ ГО ВИЋ, ДО ЛА ЗИ ВОЈ ВО ДИ НА

тре нут ка. Пред во ђе не Ма јом
Ра дој чин (де сет го ло ва) и Ива -
ном Та не лов (де вет), де вој ке
из на ше га гра да су без ве ћих
про бле ма сти гле до дру ге уза -
стоп не по бе де. Го ло ве за ЖРК
Пан че во по сти гле су и: Ми ла
Бе а дер (два), Је ле на Цвет ко -
вић (че ти ри) и Ма ри ја Ми ли -
ће вић (три), као и Све тла на
Ни чев ски и Не ве на Ста ни -
шко вић, ко је су по јед ном би -
ле пре ци зне.

Са че ти ри бо да Пан чев ке
тре нут но за у зи ма ју че твр то
ме сто на та бе ли.

Др жав ни шам пи о нат у ди за -
њу те го ва, у ди сци пли ни
бенч-прес, одр жан је 9. ок то -
бра у Ку ли. У при лич но ја кој
кон ку рен ци ји клуб Спар танс
из на шег гра да пред ста вио се
с де вет так ми ча ра, ко ји су и
овог пу та по сти гли за па жен
ре зул тат.

У кон ку рен ци ји се ни о ра, у
ка те го ри ји до 66 кг, Бра ни -
мир Ба бин је осво јио нај сјај -
ни је од лич је. Уз то, он је обо -
рио свој прет ход ни др жав ни
ре корд, ко ји са да из но си
122,5 по диг ну тих ки ло гра ма.
Бра ни мир је злат ну ме да љу
осво јио и у ди сци пли ни бенч-
-прес са опре мом. У ис тој ка -
те го ри ји, али у кон ку рен ци ји
ју ни о ра, нај вред ни ји тро феј
је за слу жио и Да ни јел Ко зло -
вач ки. Алек сан дар Ко лоц ка
је по ста вио нов ју ни ор ски ре -
корд у бенч-пре су, а с по диг -
ну тих 146 ки ло гра ма од бра -
нио је и ти ту лу пр ва ка Ср би је
у ка те го ри ји до 74 кг. У ис тој
ка те го ри ји су се над ме та ли и
Алек сан дар Жив ко вић и
Иван Се ку лић. Алек сан дар

је осво јио брон за на од лич ја
у ди за њу са опре мом и без
ње, а Иван Се ку лић је за ра -
дио сре бро у ка те го ри ји са
опре мом.

Се ни ор Фи лип Вла јић по -
стао је пр вак Ср би је у ка те го -
ри ји до 74 кг у ди за њу са
опре мом, као и Но вак Фи ли -
по вић у ка те го ри ји до 83 кг.
Овај так ми чар Спар тан са је
за ра дио и сре бр ну ме да љу у
ди за њу без опре ме. Ви це -
шам пи о ни др жа ве по ста ли су
и Ни ко ла Ђу ри шић (без
опре ме) и Лу ка Ста ној ков ски
(са опре мом).

На кра ју так ми че ња су до -
де ље не ме да ље за ре ла тив но
и ап со лут но нај ја че так ми -
ча ре, као и за нај у спе шни ји
клуб. Нај леп ши пе хар ни
овог пу та ни је за о би шао
Пан чев це. Спар танс је по -
сти гао нај ве ћи успех у до са -
да шњем ра ду. На ред но так -
ми че ње на ко јем ће на сту пи -
ти на ши су гра ђа ни, је сте др -
жав но пр вен ство у па у ер -
лиф тин гу, ко је ће би ти одр -
жа но 19. но вем бра.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

„ПЉУ САК” РЕ КОР ДА И ТРО ФЕ ЈА

У су бо ту, 8. ок то бра, у Ре -
ков цу је по че ло тра ди ци о -
нал но атлет ско над ме та ње
по зна то као Крос РТС-а.
Пи о ни ри АК-а Та миш су и
овог пу та по сти гли од лич -
не ре зул та те.

Са ња Ма рић је осво ји ла
злат ну ме да љу, а сре бр -
ним од лич ји ма су се оки -
ти ли Ана Дра го је вић и
Сте фан Ма рић.

Сле де ћа тр ка из се ри је
Крос РТС-а би ће одр жа на
на ред ног ви кен да у Шап цу.

КРОС РТС-а

КЛИН ЦИ ТР ЧЕ ЗА МЕ ДА ЉУ

Ватерполисти Младости из
нашега града наступили су
прошле недеље, пету годи-
ну заредом, на великом ме-
ђународном турниру у Мо-
скви. Поред наших сугра-
ђана, на том престижном
такмичењу учествовали су
и клубови: Гомељ (Белору-
сија), Торпедо (Москва),
Ружа Московска, Зборнаја
Татарстан (Грузија), Јунас
(Москва), Пионир (Русија)
и Харков (Украјина).

Тимови су били поде-
љени у две групе, а потом
су се по две првопласира-
не екипе бориле за трофе-
је. Младост је у првом ме-
чу савладала Харков са
18:11, потом је победила
и Јунас са 6:3, да би у по-
следњем мечу у групи
играла нерешено 10:10
против Пионира. Наши

ватерполисти су у полу-
финалу декласирали Ру-
жу Московску са 12:3, а
потом су у борби за по-
беднички пехар савлада-
ли Татарстан са 6:4.

Екипу која је постигла
изванредан успех предво-
дио је тренер Слободан
Станчул, а играли су: Стра-
хиња Велковски, Урош
Радмановац, Огњен Пан-
товић, Данило Бућан, Ог-
њен Тописировић, Лука
Царевић, Марко Овука,
Раде Митровић, Никола
Ивковић, Немања Милић,
Немања Илић, Матеја
Марјановић, Марко Јова-
новић, Ђорђе Ивков и
Драган Рашковић.

За најбољег играча це-
лог турнира проглашен је
капитен ВК-а Младост
Марко Овука.

ВАТЕРПОЛО ТУРНИР У РУСИЈИ

МЛАДОСТ 
„ОСВОЈИЛА” МОСКВУ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Футог: ФУТОГ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН
недеља, 19 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
субота, 20 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПОЖАРЕВАЦ
субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО
петак, 20 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЉА
субота, 16.30
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
недеља, 16 сати
мушкарци

Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–СЛОГА
недеља, 17 сати
Долово: ДОЛОВО–БЕОЧИН
недеља, 18 сати

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ОМЛАДИНАЦ
субота, 21.45

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ
субота, 18 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТСЦ
недеља, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВОЈВОДИНА
субота, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
Б. Црква: БАК–СЛОГА
Омољица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛОНИЈА
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Каћ: ЈУГОВИЋ–ДИНАМО 22:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО 25:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сивац: СИВАЦ–ЈАБУКА 24:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–ДЕРОЊЕ 30:15
Мокрин: МОКРИН–ЈЕДИНСТВО 22:20
мушкарци

Хртковци: СЛОГА–ДОЛОВО 23:42
Футог: МЕТАЛАЦ–ВЛАДИМИРОВАЦ 35:31

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Гај: ГАЈ – ОРК ПАНЧЕВО 15:35

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ 0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Избиште: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ 2:1
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА 2:1
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К) 1:0
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С) 1:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ 1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ 3:0
Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ 2:4
Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ 8:1
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Morphy

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Сјај на утак ми ца 
на Стре ли шту

Ми ло ше вић од лу чио 

Стар то ва ло је но во пр вен ство
у Ко шар ка шкој ли ги Ср би је, а
већ по сле пр вог ко ла по ста ло
је ја сно да је пред на ма ве о ма
ин те ре сант на и не из ве сна се -
зо на. Не ма сум ње да ће би ти
мно го утак ми ца у ко ји ма ће
од лу чи ва ти јед на лоп та, баш
као про шле су бо те у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту. Ко -
шар ка ши Та ми ша су уго сти ли
Мла дост из Зе му на, јед ног од
фа во ри та за пла сман у Су пер -
ли гу, бар по име ни ма. Би ла је
то сјај на утак ми ца, бор бе на,
не из ве сна, са свим уз бу ђе њи -
ма ко ја са мо ко шар ка мо же
пру жи ти. На сре ћу око 500
гле да ла ца, ра до ва ли су се Ни -
ко ла Си мић и ње го ви са и гра -
чи. По бед ник је од лу чен се -
кунд пре кра ја, а хе рој је био
Ду шан Ми ло ше вић: Та ми ш–
Мла дост 68:67, по че твр ти на -
ма 22:15, 18:20, 11:21 и 17:11.

Мом ци ко је пред во ди Бо јан
Јо ви чић сјај но су за по че ли
овај дер би. У пр вој че твр ти ни
су др жа ли све кон це игре у
сво јим ру ка ма, пот пу но су из -
не на ди ли опа сног ри ва ла и та -
ко му на го ве сти ли да га че ка
те жак по сао на Стре ли шту.
Бри љи рао је Игор Ке сар, али
сви ње го ви са и гра чи за слу жу ју
по хва ле.

– Ја ко ва жна по бе да за наш
тим. Иа ко нас шут ни је слу -
жио, по зи тив ном енер ги јом и
бор бе но шћу ус пе ли смо да са -
вла да мо опа сног ри ва ла. Иде мо

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ СТАР ТО ВАО ПО БЕ ДОМСЈАЈ НА АН ДРЕА
Европ ски џу до-ку п у кон ку -
рен ци ји се ни о ра, под на зи вом
„Ср би ја опен”, одр жан је про -
шлог ви кен да у СЦ-у „Шу ми -
це” у Бе о гра ду.

На овом из у зет но ја ком ме -
ђу на род ном тур ни ру уче ство -
ва ло је 330 бо ра ца из 30 зе ма -
ља. У ки мо ну с на ци о нал ним
гр бом Ср би је над ме та ла се и
џу дист ки ња Ди на ма Ан дреа
Сто ја ди нов, ко ја је још увек
ка дет ки ња.

На ша су гра ђан ка се бо ри ла
у ка те го ри ји до 48 кг и по сти -
гла је из ван ре дан успех –
осво ји ла је нај сјај ни је од лич је.
Она је у пр вом ко лу са вла да ла
так ми чар ку из Ма ђар ске, по -
том је три јум фо ва ла над Ру -
ски њом Ана ста си јом Па влен -
ко, а у по лу фи на лу је би ла бо -
ља од још јед не ру ске џу дист -
ки ње – Са би не Гал зо ве. У бор -
би за нај сјај ни је од лич је чла -
ни ца Ди на ма је по ра зи ла и Ру -
мун ку Јо а ну Ма теи.

Ан дреа, сва ка част!

ЗА БЛИ СТАО КО ЛО СЕ УМ
Про шлог ви кен да је одр жан
Отво ре ни куп Ср би је, на ко ме
је уче ство ва ло 530 бо ра ца. У
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји чла -
но ви Те квон до клу ба Ко ло се -
ум из на ше га гра да по сти гли
су из ван ред не ре зул та те.

Нај вред ни је тро фе је су
осво ји ли: Ена Мар ко вић, Ире -

на Пру де ус, Лу ка Ран ђе ло вић,
Ан дре ја По по вић и Вла да Ар -
се но вић. Сре бром су се оки ти -
ли: Сан дра Илић, Ми ња Бо јо -
вић, Ма те ја По по вић, Не ма ња
Вер ме зо вић и Раст ко До ста -
нић, а брон зе су за ра ди ли:
Мар ко Бу ло ван, Алек сан дар
Жи ца, Алек сан дар Ба та ло и
Ни ко ла Ре са но вић.

Чла но ви ТК-а Ко ло се ум
над ме та ће се иду ћег ви кен да у
Но вом Са ду.

ДВА ЛА ЗА РА, 

ДВА ОДЛИЧЈА
Чла но ви ЏК-а Пан че во су
про шлог ви кен да уче ство ва ли
на тур ни ру у Кра ље ву, где су
по сти гли од лич не ре зул та те у
кон ку рен ци ји 300 бо ра ца из
Ма ке до ни је, Ру му ни је, Бу гар -
ске и Ср би је.

Ла зар Ал би ја нић је осво јио
злат ну ме да љу, а Ла зар Ва нев -
ски се оки тио сре бр ним од -
лич јем.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

да ље, пред сто ји нам нов те жак
ду ел, али у на шим ми сли ма је
са мо по бе да – ре као је ка пи тен
Та ми ша Ни ко ла Си мић.

Иа ко су го сти до ми ни ра ли у
дру гој и тре ћој че твр ти ни, чак
и озбиљ но пре ти ли да утак ми -
цу окон ча ју у сво ју ко рист, ко -
шар ка ши Та ми ша су игра ли
сво ју игру. Ану ли ра ли су пред -
ност ри ва ла и сти гли на по ен
за о стат ка (66:67). До кра ја ме -
ча оста ло је још два на ест се -
кун ди, Бо јан Јо ви чић је узео
тајм-аут, јер је следио по след -
њи на пад ње го вог ти ма. Са -
вић је до дао лоп ту Ду ша ну
Ми ло ше ви ћу, усле дио је дри -
блинг, па дру ги, тре ћи... вре -
ме је од ми ца ло... до зву ка си -

ре не ко ја озна ча ва крај оста ла
је још се кун да... шут... Лоп та
је за вр ши ла у ко шу Мла до -
сти, на оп ште оду ше вље ње
пу бли ке на три би ни Ха ле
спор то ва, за пр ву ово се зон ску
по бе ду Та ми ша!

– Од ли чан меч. Иа ко смо
би ли не е фи ка сни при шу ту за
два и три по е на, мо рам да бу -
дем за до во љан. Мом ци су по -
ка за ли сја јан од нос пре ма
игри, оба ве за ма и за да ци ма.
Од лу чи ла је јед на лоп та. Не би
би ло не за слу же но ни да је
Мла дост до би ла, али исто та ко
ми слим да смо ми ап со лут но
за слу же но до шли до ја ко вред -
не по бе де – ис та као је тре нер
Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

У Пр вој срп ској ли ги на
про гра му је би ло дру го ко ло.
Крос-крос је на свом те ре ну
из гу био од Хај ду ка из Ку ле са
77:87, по че твр ти на ма 26:34,
5:23, 23:21 и 23:9.

– Пад у игри то ком дру ге че -
твр ти не ко штао нас је утак ми -
це. И по ред пра вог од го во ра и
бо ље игре у дру гом по лу вре -
ме ну, ко је смо до би ли, те шко
је би ло на док на ди ти то ли ки
ре зул тат ски за о ста так про тив
ис ку сне еки пе Хај ду ка. Иде мо
да ље, вре ме ра ди за нас и си -
гу ран сам да ће мо, ка ко вре ме
бу де од ми ца ло, би ва ти све бо -
љи – из ја вио је по сле утак ми -
це Пе тар Ше шли ја, по моћ ни
тре нер до ма ће еки пе.

Стране припремио

Александар
Живковић

КА РА ТЕ ТУР НИР „БЕ О ГРАД СКИ ПО БЕД НИК”

ПРИ ПРЕ МА ЗА СВЕТ СКИ ШАМ ПИ О НАТ
Про шлог ви кен да у на шем
глав ном гра ду одр жан је пре -
сти жни ме ђу на род ни тур нир у
ка ра теу по знат под на зи вом
„Бе о град ски по бед ник”.

Овог пу та КК Ди на мо ни је
на сту пио с број ном еки пом,
али су сви чла но ви клу ба из
на ше га гра да ко ји су иза шли
на та та ми да ли све од се бе и
још јед ном по сти гли за па же не
ре зул та те. При о ри тет на овом
тур ни ру био је на ступ се ни ор -
ских ре пре зен та ти ва ца на ше
зе мље. Ср би ја је има ла два на -
ци о нал на ти ма, ко ји су од ра -
ди ли по три ме ча про тив се -
лек ци ја из окру же ња, а све у
скло пу при пре ма за Свет ско
пр вен ство.

Сло бо дан Би те вић је ка пи -
тен ски пред во дио пр ви тим

ре пре зен та ци је Ср би је до
злат не ме да ље. Пред на шим
бор ци ма оруж је су мо ра ли да
по ло же ри ва ли из Бу гар ске,
БиХ и Цр не Го ре. Ни ко ла 

Јо ва но вић је на сту пио екип -
но за дру ги тим на ше се лек -
ци је, ко ји је по ра жен у бор би
за тре ће ме сто. Ни ко ла се
над ме тао и у по је ди нач ној

кон ку рен ци ји, у ка те го ри ји
до 75 кг, у ко јој је осво јио
брон за ну ме да љу.

Брон за на од лич ја су за слу -
жи ли и пи о нир Ми љан Вар са -
ко вић и мла ђа се ни ор ка Са ња
Вар са ко вић. Иа ко су се од лич -
но бо ри ли, у ре пер са жу су по -
ра же ни: Ми ња Вар са ко вић,
Ни ко ла Ива но вић, Ми лош
Сте фа но вић, Урош Пе тро вач -
ки и Алек сан дар Зде шић.

За па жен на ступ на јед ном
од нај ја чих тур ни ра на Бал ка -
ну има ли су и чла но ви КК-а
Мла дост из на ше га гра да.

Ја на Кој чић је осво ји ла сре -
бр ну ме да љу, а иа ко су од лич -
но ра ди ли, без тро фе ја су
оста ли: Ми лош Ма ки тан, Ср -
ђан Јо кић, Јо ва на Но ва ков и
Ти бор Ми чик.

Џудо клуб Јединство из Качаре-
ва је за свега годину дана посто-
јања одличним резултатима
скренуо пажњу на себе. Предво-
ђени тренером Сашом Анђело-
вићем, коме у раду помажу
Иван Остојић и Немања Стан-
ковић, мали борци напредују
веома брзо и, што је најважније,
освајају медаље на готово свим
турнирима на којима учествују.

– Имамо преко 30 одличја,
али нисмо ишли на све турни-
ре, јер нисмо имали средства.
Ипак, задовољан сам. У плану
је да купимо клупски комби, а
надамо се да ће нам у томе по-
моћи Месна заједница и Град
– рекао је Саша Анђеловић.

Један од најистакнутијих
бораца је дванаестогодишњи
Михајло Анђеловић, вице-
шампион Војводине и Србије
у конкуренцији млађих пио-
нира, али својим талентом 

пажњу на себе скрећу и: Мак-
сим Стојановски, Сергеј Цвет-
ковић, Кристина Бјелчевић,
Ана Величковски и многи дру-
ги.

Џудисти Јединства трени-
рају у хали у Качареву поне-
дељком, средом и петком од
19 сати. Сви који желе могу да
им се придруже, а детаљније
информације могу добити и

ЏК ЈЕДИНСТВО РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

РАСАДНИК ТАЛЕНТОВАНИХ КЛИНАЦА
У Шап цу је про шлог ви кен -
да одр жан ме ђу на род ни
тур нир у сто ном те ни су
„Лав куп”, на ко јем је уче -
ство ва ло 200 мла дих игра ча
из Ср би је и окол них зе ма ља.

Наш мла ди су гра ђа нин
Мар ко Ми ла но вић, тро -
стру ки ка дет ски пр вак Ср -
би је у ша ху и успе шан сто -
но те ни сер, иа ко у је ку при -
пре ма за Свет ско ша хов ско
пр вен ство, на шао је вре ме -
на да оде и на то так ми че ње.

Као и обич но у сто ном
те ни су, Мар ко је уче ство вао у
две кла се, у сво јој и ста ри јој
гру пи. По сле 12 ме че ва у сво -
јој кла си без из гу бље ног се та је
осво јио злат ну ме да љу, а у ста -
ри јој гру пи је за ра дио брон за -
но од лич је. Са мо дан ра ни је
Мар ко се над ме тао на ме ђу на -
род ном ша хов ском тур ни ру у
Бе о гра ду, где је убе дљи во три -

јум фо вао са 4,5 по е на из пет
пар ти ја.

На да мо се да ће ови нај но -
ви ји ус пе си Мар ку Ми ла но ви -
ћу би ти до дат ни под стрек да
ква ли тет но пред ста вља Пан -
че во и Ср би ју на Свет ском ка -
дет ском пр вен ству у ша ху, ко -
је ће би ти одр жа но у гру зиј -
ском гра ду Ба ту ми ју.

НАДМЕТАЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ

МАР КО НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ...
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Лу ка Ле ма јић,
сред њо шко лац:

– За ви кенд пла ни рам
да иза ђем уве че 
с дру штвом 
и с де вој ком. Та ко ђе,
по што на ви јам за
„Пар ти зан”, ићи ћу у
Бе о град на утак ми цу,
уко ли ко је бу де би ло.

Ни ко ли ја 
Ла у ше вић, 
гим на зи јал ка:
    
– Ићи ћу на тре нинг
рит мич ке гим на сти ке у
су бо ту. С об зи ром на то
да ми је у сре ду 
по ро дич на сла ва, 
ми ће мо је обе ле жи ти 
у не де љу и та да ће мо
до че ка ти го сте.

Ана Ђу кић, 
гим на зи јал ка:
     
– У су бо ту идем са
шко лом на јед но днев ну
екс кур зи ју 
у Те ми швар. Не де љу
ћу ис ко ри сти ти 
за уче ње и од ма ра ње
код ку ће.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Ви дљи ва ле по та
Ор на мент као у не ком ау стро у гар ском гра ду. Бо гат. Де та љи ма.

Раз ба ца но шћу и, исто вре ме но, све де но шћу. Ни је кон тра дик тор -

но, не го је ле по, за око.

    Ау стро у гар ска нам ни је па ла с не ба, из над гла ве у пр вом пла -

ну сто ји нат пис, име: Ау стро у гар ска бан ка. Вре ме про ла зи, љу -

ди се ра ђа ју. И уми ру. Све то не мо др во зна, јер про ма тра.

Не бе ска гра ни ца
Жи во би ће ра сте, ши ри се, цве та, без об зи ра на то да ли се ра -

ди о чо ве ку или, ре ци мо, др ве ту. Раз ли ста но др во на фот ки мно -

го ду же сто ји на овом ме сту од зар ђа лог са те лит ског та њи ра;

све док је де це ни ја про ме на око се бе. Онај не ми.

    И, са свим је си гур но, оста ће ту ду же од пар че та ме та ла. Кад

се ра сте, са мо не бо је гра ни ца...

Мост Са ше Бо жо ви ћа
Мо сто ви по сто је да би спа ја ли: пре све га оба ле, али и љу де и

гра до ве... По што су та ко при сни с на ма што, са исто риј ског гле -

ди шта, у ве о ма крат ком пе ри о ду ства ра мо оно што на зи ва мо ци -

ви ли за ци јом, има мо оби чај да њи ма, не ми ма, да је мо име на.

    Ка ко се зо ве овај мост из над ког пу пи веч ност, об ли ко ва на у

др ве ће и бр до? Ни је Пан че вач ки мост, то је онај пре ко Ду на ва ка

Бе о гра ду. Не ма име? Ево са вр ше ног: Са ша Бо жо вић. Не у мр ли а

по чив ши пе сник то за слу жу је. Да ли тре ба до да ти да је спа јао и

спа ја де цу?

Же ле зни чар до нео бод из
Зре ња ни на

Бран ко Ђо кић но ви шеф 
у Ди на му 1945

Утак ми ца ма де ве тог ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен стве на
тр ка за бо до ве у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”. По сле јед но не дељ не па -
у зе због од у ста ја ња До њег Сре ма од
да љег так ми че ња пан че вач ка „ди зел -
ка” је го сто ва ла у Зре ња ни ну. Ба нат -
ски дер би је био и нај ин те ре сант ни ји
меч ове рун де шам пи о на та. Око 500
по кло ни ка фуд ба ла ви де ло је ле пу
фуд бал ску пред ста ву, у ко јој ни је би -
ло по бед ни ка: Рад нич ки –Же ле зни -
чар 1:1.

Пан чев ци су игра ли у са ста ву: Јев -
тић, Ру ња јић, Цр но мар ко вић, Те ки ја -
шки, Илић, Јо ва но вић, Ша ли пу ро вић,
Си мо но вић, Трип ко вић, Ко ва че вић и
Но ва ков, а при ли ку су до би ли и Сав -
ков, Стај чић и Спа сков ски.

Био је то пра ви пр вен стве ни ду ел.
Игра ло се твр до, бор бе но, му шки...
Ви ше од игре има ли су го сту ју ћи фуд -
ба ле ри, али је гол ман Рад нич ког од -
лич ним ин тер вен ци ја ма спре чио
на па да че Же ле зни ча ра да му за тре су
мре жу.

У дру гом по лу вре ме ну „ди зел ка”
је кре ну ла још агре сив ни је на про -
тив ни ка, а труд се ис пла тио у 59.
ми ну ту. На иви ци ше сна е стер ца до -
ма ћи на обо рен је Да ни ло Ко ва че -
вић, а сло бо дан уда рац је мај стор ски
из вео Но вак Ша ли пу ро вић. Лоп та је
по го ди ла сам угао го ла Рад нич ког и
за вр ши ла иза ле ђа гол ма на Сте фа -
но ви ћа. Ипак, ра дост Пан че ва ца је
тра ја ла ве о ма крат ко. Већ по сле
шест ми ну та Зре ња нин ци су из јед -
на чи ли, а ка сни је ће се ис по ста ви -
ти и по ста ви ли ко на чан ре зул тат:
Рад нич ки –Же ле зни чар 1:1.

„Ди зел ка” је са да на осмом ме сту
на та бе ли, са де сет бо до ва, а на ред ног
ви кен да на СЦ-у „Мла дост” до че ку је
ТСЦ.

Де ве то ко ло је од и гра но и у Вој во -
ђан ској ли ги гру па „Ис ток”. Ди на мо
1945 је на свом те ре ну уго стио Бу дућ -
ност из Срп ске Цр ње, био је ап со лут -
ни фа во рит, имао је при ли ку да се
вра ти на ли дер ску по зи ци ју и ис ко ри -
сти кикс Ко за ре, ко ја је у План ди шту
из гу би ла с 3:1, али ни је ус пео: Ди на -
мо 1945 – Бу дућ ност 0:0.

Би ла је то дру га уза стоп на утак ми -
ца у ко јој Пан чев ци ни су по бе ди ли,
па је од мах до шло до про ме не пр вог
тре не ра.  У су бо ту, 8. ок то бра, ФК Ди -
на мо 1945 је спо ра зум но рас ки нуо са -
рад њу са Ср ђа ном Жи вој но вим, а већ
су тра дан на ме сто ше фа струч ног
шта ба име но ван је ис ку сни фуд бал -
ски струч њак, наш су гра ђа нин, Бран -
ко Ђо кић.

Ђо кић је у сво јој ка ри је ри два пу та
пред во дио „бр зи воз”, а по ред та да -

шњег Ди на ма био је тре нер и у стар -
че вач ком Бор цу, До ли ни из Па ди не,
Вр шцу и ко вин ском Рад нич ком. Ве -
ли ки траг је оста вио и у бе о град ском
фуд ба лу, пре све га у Хај ду ку с Ли о на,
ко ји је пред во дио чак осам пу та (од
Бе о град ске ли ге до Су пер ли ге), а био
је тре нер и у Бе жа ни ји, Рад нич ком из
Обре нов ца, Сла ви ји, Бал кан Бу ко ви -
ци, Рад нич ком из Пи ро та...

Уз ше фа Бран ка Ђо ки ћа, у струч -
ном шта бу Ди на ма 1945 би ће још је -
дан Ђо кић – Ду шан, бив ши играч
Ди на ма, Цр ве не зве зде, Бри жа, Нај -
ра на, Ра да, Зе му на, Бе жа ни је... Не над
Ни ко лић ће на ста ви ти рад с гол ма ни -
ма, а струч ни штаб чи не клуп ски ле -
кар др Ду шан Сто јић и здрав стве ни
рад ник Иво на Ја пун џа.

Ди на мо 1945 је по сле де ве тог ко ла
остао на дру гом ме сту, са 20 бо до ва, а
пред сто је ћег ви кен да опет игра пред
сво јим на ви ја чи ма. На Град ски ста -
ди он до ла зи Вој во ди на из Пер ле за.

А. Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

РЕ МИ ЈИ С РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ УКУ СИ МА

У Шпанији, тачније у малом тури-
стичком месту Ла Херадура, од 4. до
9. октобра одржано је друго Европско
првенство у подводној фотографији.
Учествовало је 15 земаља са по два
подводна фотографа, а репрезентаци-
ју Србије сачињавали су Ивана Орло-
вић Крањц и Јанез Крањц. У изузетно
јакој конкуренцији Ивана је успела да
освоји сребрну медаљу у категорији

„амбијент без модела”, а у категорији
„риба” бронзано одличје јој је измакло
за 0,5 поена. Наш други такмичар, Ја-
нез Крањц, и поред великог труда ни-
је успео да се пласира у финале.

– Ово је било невероватно искуство.
Иако смо први пут наступили на јед-
ном овако великом такмичењу, виде-
ли смо да имамо снаге да се
надмећемо с најбољим подводним фо-
тографима у Европи. Можемо да па-
рирамо и највећим фото-тимовима

Старог континента, као што су Итали-
ја, Шпанија или Немачка. Сигурна сам
да ћемо на такмичењима која долазе
бити противник који се мора респекто-
вати – рекла је Ивана Орловић Крањц.

Чланови клуба „Свет роњења” завр-
шавају летњу сезону експедицијом на
острво Ластово наредног викенда, а по-
сле тога прелазе у јесењи режим актив-
ности, који подразумева тренинге на
панчевачком затвореном базену.

А. Ж.

ПРВЕНСТВО СТАРОГ КОНТИНЕНТА У ПОДВОДНОЈ ФОТОГРАФИЈИ

ИВАНА ВИЦЕШАМПИОН ЕВРОПЕ


