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ЗА НИ МЉИВ ПРО ЈЕ КАТ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ДРУ ШТВА СРП СКО-РУ СКОГ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

ЗА ЈОШ ЈА ЧЕ ВЕ ЗЕ НА ШИХ НА РО ДА

ТРАГОВИ

У на шем гра ду чи та о ни ца
с ру ском ли те ра ту ром, а у
Мо скви сли чан обје кат са
из да њи ма на срп ском

У же љи да до дат но оја ча срп ско-ру ске
кул тур не ве зе и при ја тељ ске од но се из -
ме ђу на ших на ро да, пан че вач ко Дру -
штво срп ско-ру ског при ја тељ ства „До -
си теј Об ра до вић” по кре ну ло је за ни -
мљив про је кат: отва ра ње чи та о ни це с
књи га ма на срп ском у Мо скви и чи та -
о ни це с књи га ма на ру ском у Пан че ву.

Ка ко „Пан че вац” са зна је, ка да у на -
шем гра ду бу де отво ре на чи та о ни ца на
ру ском, у њој ће се нај пре на ћи деч ја
ли те ра ту ра, а он да и ру ски уџ бе ни ци из
ма те ма ти ке и ме ди ци не. За хва љу ју ћи

То ком тра ја ња фе сти ва ла књи ге су
би ле из ло же не на штан до ви ма ко ји су
би ли по ста вље ни на ве ли ком про сто -
ру у цен тру Мо скве, а ор га ни зо ва не су
и број не кул тур не ма ни фе ста ци је, ко -
је су се од ви ја ле на не ко ли ко би на.

На јед ној од њих, под на зи вом „Дво -
је зич на бај ка”, на сту пи ле су ру ска
књи жев ни ца за де цу Та ма ра Бри ко ва
и на ша су гра ђан ка Та ма ра Об ра до -
вић. Ру ска спи са те љи ца је пред ста ви -
ла сво ју књи гу „Је жић у го сти ма код
Тре шњи ца”, а ње на име ња ки ња из на -
шег гра да књи гу бај ки на ше су гра -
ђан ке Гор да не Вла јић „За и стин ска
срп ска бај ка”. То је књи га с бај ка ма о
нај по зна ти јим срп ским ју на ци ма у
исто ри ји и ми то ло ги ји, по пут Кра ље -
ви ћа Мар ка, Ми ло ша Оби ли ћа итд.

Ове две књи ге би ће  оштам па не на
ру ском и срп ском је зи ку, да би де ца из
на ше две зе мље ви де ла ко ли ко су слич -
ни на ши је зи ци, тра ди ци ја и вред ност
и ко ли ко то га има мо за јед нич ког.

Про мо тер ак ци је Дру штва срп ско-
-ру ског при ја тељ ства на кул тур ној ма -
ни фе ста ци ји у Мо скви би ла је на ша
су гра ђан ка Та ма ра Об ра до вић. Она
је про шле го ди не док то ри ра ла на та -
мо шњем Др жав ном уни вер зи те ту за
фи нан си је, ко ји у ру ској пре сто ни ци
спа да ме ђу нај е лит ни је ви со ко школ -
ске ин сти ту ци је.

То ком сту ди ра ња у Мо скви би ла је
сти пен ди ста те шко ле, што до ка зу је да
су Ру си ви де ли њен та ле нат. Нај пре је за -
вр ши ла основ не и ма стер сту ди је на те -
му европ ских ин те гра ци ја, јав не упра ве
и ад ми ни стра ци је, а он да је шко ло ва ње
кру ни са ла док то ри ра њем. За хва љу ју ћи
то ме мо гла је да се без ика квих про бле -
ма и не из ве сно сти за по сли у Мо скви,
али је од лу чи ла да се вра ти у Ср би ју.

На жа лост, за њу у на шој зе мљи ниг -
де ни је би ло по сла, па је од лу чи ла да
се вра ти у Мо скву. Та мо је при хва ти -
ла по ну ду уни вер зи те та на ко ме је док -
то ри ра ла да ту ра ди као про фе сор. 

М. Глигорић
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Мултијезички додатак – на румунском језику 

Supliment multilingv – în limba română » стране I-VIII

то ме сту ден ти Бе о град ског уни вер зи -
те та мо ћи ће ту да до ла зе и да чи та ју
све што их ин те ре су је. Уко ли ко им не -
што не бу де ја сно, мо ћи ће да пи та ју
пре во ди о ца ко ји ће ту стал но ра ди ти и
би ће пла ћен из бу џе та ру ске др жа ве.

По себ но ва жну уло гу у овом про -
јек ту има ће Град ска би бли о те ка Пан -
че во. У то ку је при ку пља ње књи га за
де цу ко је ће би ти по кло ње не Ру ској
деч јој би бли о те ци у Мо скви, а слич не
до на ци је би ће ре а ли зо ва не и у би бли -
о те ка ма у дру гим гра до ви ма ши ром
Ру си је. За ту ак ци ју по сто ји по др шка
ди рек то ра пан че вач ке би бли о те ке Де -
ја на Бо сни ћа и чла на Град ског ве ћа
за ду же ног за кул ту ру Не ма ње Ро та ра.

У окви ру про јек та ко ји је по кре ну -
ло Дру штво срп ско-ру ског при ја тељ -
ства „До си теј Об ра до вић”, ње го ви
пред став ни ци су не дав но уче ство ва -
ли у Мо скви на ху ма ни тар ној и кул -
тур ној ма ни фе ста ци ји „Фе сти вал књи -
ге”. Она је ове го ди не одр жа на че твр -
ти пут, од 31. ма ја до 3. ју на, на Цр ве -
ном тр гу, а би ла је по све ће на обе ле -
жа ва њу да на ро ђе ња по зна тих ру ских
књи жев ни ка Алек сан дра Пу шки на,
Ива на Тур ге ње ва и Алек сан дра Сол -
же њи ци на.

Та ма ра Об ра до вић (де сно) на Цр ве ном тр гу
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Гро зо та на сло во р
Ко ли ко љу ди ко је лич но по зна је те има рак? Ко ли ко је осо ба ко је сте

по зна ва ли пре ми ну ло од не ке ма лиг не бо ле сти? Пре ви ше, зар не?

Ево мог слу ча ја: са мо у про те клих шест ме се ци чак тро је по зна -

ни ка – две же не и је дан му шка рац – са зна ли су да су обо ле ли. Сви

пре мла ди за би ло ка кву бо лест, а по го то во за овај ужас. И ту ни је

крај ло шим ве сти ма. Јед но од њих тро је је ове не де ље, на жа лост, из -

гу би ло бит ку.

И, ка ко то ре дов но би ва кад се не што та ко је зи во де си, ме ђу сви -

ма на ма ко је је до та кла та гро зна вест, по че ло је да од зва ња пи та ње:

да ли је мо гло дру га чи је? Да је на вре ме оти шао код ле ка ра, да се

здра ви је хра нио, да се ма ње нер ви рао... Ех, да је...

Увек је сце на рио сли чан кад рак до ђе по сво је. Поч не та ко што не

во ди мо ра чу на о се би, па се на ста ви та ко што се по ја ве пр ви симп -

то ми, а ми их иг но ри ше мо јер, за бо га, не ма мо вре ме на да при ме ти -

мо да је не што у на ма за штек та ло. Па он да бо лест по ку ца на вра та

ма ло гла сни је. И тад се пре пад не мо, па од стра ха не отва ра мо. Ми -

сли мо, оти ћи ће. За ву че мо гла ву под ће бен це и игра мо се но ја. И та -

ко на кра ју за вр ши мо у ор ди на ци ји спе ци ја ли сте он да ка да је и на -

ма и ле ка ру ма не вар ски про стор то ли ко су жен да нам пре о ста је са мо

да се са мо о кри вљу је мо што ни смо од мах од ре а го ва ли и да се на да -

мо чу ду. И сва ко ме, али баш сва ко ме ко га по пут гро ма по го ди та ква

ди јаг но за, већ у пр вим тре ну ци ма на и ђе јед на те иста ми сао: ка да

бих са мо мо гао/мо гла да вра тим вре ме!

До бро за пам ти те ту ре че ни цу! Јер, ако чи та те ове ре до ве и здра ви

сте, он да сте баш у оној тач ки на вре мен ској ли ни ји у ко ју би обо ле -

ли во ле ли да се вра те ка ко би по пра ви ли ствар и из бри са ли бо лест.

За и ста.

И кад сте већ ту, про бај те да за ми сли те да сте ствар но до пу то ва ли

у овај тре ну так из бу дућ но сти у ко јој су вам упра во са оп шти ли да

има те рак и да са да има те при ли ку да про ме ни те све на ви ке ко је су

вас од ве ле у бо лест. Шта би сте све про ме ни ли? За ста ни те и по гле -

дај те: шта је де те, шта пи је те, због че га се нер ви ра те, ко ли ко спа ва те,

где се тро ши те и где вас бо ли. На пра ви те спи сак нео п ход них ко рек -

ци ја. И по пра ви те из ових сто па све што мо же те. Не мој те, мо лим

вас, да вам из го вор бу де: не ће баш ме не. Баш та ко су го во ри ли и мо -

ја по кој на ба ка и по кој ни де ка и по кој ни ком ши ја. Ја сна вам је по -

ен та, зар не?

Је сте ли већ чу ли шта о ра ку ка жу у Свет ској здрав стве ној ор га ни -

за ци ји? Ка жу да је обо ле ва ње од ма лиг них бо ле сти у све ту по ра сло

са 12,7 ми ли о на у 2008. го ди ни на 14,1 ми ли он љу ди у 2012. го ди ни.

Ипак, има и не што још стра шни је од то га, а то су прог но зе. Пред ви -

ђа ју да ће до 2032. го ди не од ра ка нај ве ро ват ни је у све ту обо ле ти 25

ми ли о на љу ди. Два де сет пет ми ли о на. Не два де сет пе то ро љу ди, не

два де сет пет хи ља да љу ди – два де сет пет МИ ЛИ О НА осо ба ће има -

ти рак. Нај ви ше слу ча је ва оче ку је се у не раз ви је ним и сред ње ра зви -

је ним зе мља ма – та мо где је нај ви ше пат ње, си ро ма штва, ту ге, стре -

са, нер ви ра ња, не за до вољ ства... Ти ме се рак хра ни. За то и во ли да

до ђе у Ср би ју.

На ин сти ту ту „Ба тут” по твр ђу ју да се у на шој зе мљи го ди шње у

про се ку ди јаг но сти ку је око 36.000 но вих слу ча је ва ма лиг них бо ле -

сти, а од ра ка умре ви ше од 20.000 љу ди. Је дан ома њи град... Код

му шка ра ца, ка жу ста ти сти ке, рак нај че шће га ђа плу ћа, де бе ло цре -

во и про ста ту, док су код же на на уда ру та ко ђе плу ћа и де бе ло цре -

во, али и дој ка и гр лић ма те ри це.

Та чан узрок по ја ве ове под му кле га до сти ни је још са си гур но шћу

уста но вљен и гла ве струч не јав но сти углав ном су окре ну те ка ге не -

ти ча ри ма, чи ја ће ис тра жи ва ња мо жда из ро ди ти нај кон крет ни је од -

го во ре. За сад су по зна ти са мо фак то ри ри зи ка ко ји до при но се обо -

ле ва њу. Има их мно го, али су пу ше ње, не пра вил на ис хра на, фи зич ка

не ак тив ност, кон зу ми ра ње ал ко хо ла, ин фек ци је и фак то ри из жи -

вот не и рад не сре ди не нај ва жни ји ме ђу њи ма.

Ле ка ри ис ти чу да се на ви ше од 80 од сто свих ма лиг них бо ле сти

мо же ути ца ти упра во укла ња њем на бро ја них фак то ра. Шта сте ви

ста ви ли на спи сак ства ри ко је тре ба да про ме ни те ка ко би сте би ли

здра ви ји? Од че га ће те по че ти да нас?

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

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

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

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

Идемо. Од 1869.

До каз да је „Панчевaц” од свог осни -
ва ња у апри лу 1869. го ди не, већ у пр -
вих не ко ли ко ме се ци, по стао ве о ма
по пу ла ран у чи та тељ ској пу бли ци и
не за о би ла зан фак тор при ли ком рас -
пра ва о нај ва жни јим те ма ма, пре све -
га за срп ски на род у Пан че ву, Вој во -
ди ни, Ау стро у гар ској, па и ка да је реч
о зби ва њи ма у са мој ма ти ци, је су и
не бро је на обра ћа ња ра зних ми сле ћих
љу ди оног вре ме на. Они су сва ке не -
де ље сла ли пи сма са сво јим сло бо до -
ум ним и про гре сив ним ста во ви ма.

С дру ге стра не, би ло је и ре ак ци ја
на оно што је ра ни је из не то, па се мо -
же ре ћи да је у та да шњем „Пан чев цу”
вла да ла пра ва де бат на ат мос фе ра, на
че му би му мо гли по за ви де ти и мно ги
да на шњи ме ди ји. Све то ре зул ти ра ло

ЧЕ МУ СЕ СПРЕ МА СР БИ ЈА?

Он на по ми ње и то да вла да „се ља -
ку за бра њу је да учи, јер ако не зна чи -
та ти, ка ко ће до исти на до пре ти”.

У на став ку пи сма ње гов ау тор се об -
ру шу је на устав, ко јим је, ка ко ка же,
ус по ста вље на стра хо вла да не са мо над
Ср би ма у гра ни ца ма ма тич не др жа ве
већ и мно го да ље, где год они у озбиљ -
ни јем бро ју жи ве. Ста но је вић је на ро -
чи то гне ван због то га што не ма ни ре -
чи о по ди за њу на род них шко ла и о
бес плат ном и оба ве зном уче њу, као и
што ни шта бо ље ни је ни у до ме ну суд -
ства, сло бо де штам пе, ау то но ми је оп -
шти на, док „на све стра не ца ру ју ули -
зи це”.

„Пан че вац” је на ста вио да об ја вљу -
је и ре дов не ру бри ке, као што су „На -
род на при вре да”, „Раз лич но сти”, „Те -
чај беч ке бер зе”, „До пи си”, за тим
раз не огла се, по зи ве и, ре ци мо, но во -
сти из умет нич ких обла сти, по пут
књи жев но сти.

Ј. Фи ли по вић

Елем, у том тек сту пот пи сник пр -
ви пут „тра жи го сто прим ства у це -
ње ном ли сту” и ис ти че да у то „не -
срет но вре ме пре ва ре не и за му ће не
све сти на род не ка да све про па да
што не ма но ва ца на ру ци, ваш лист
је је ди ни до ма ћин за го лу и глад ну
си ро чад”. Ста но је вић се ба ви ста њем
у са мој Ср би ји, па на во ди да су
Обре но ви ћи и Ка ра ђор ђе ви ћи тур -
ски зу лум за ме ни ли сво јом ти ра ни -
јом, па „си ро мах Ср бин ни је ни шта
дру го до на пу штен, гла дан, же дан и
озе бао су жањ”.

је и по тре бом за уве ћа ва њем штам па -
ног про сто ра, па је лист, од пр во бит не
че ти ри стра не, би вао све де бљи.

Од ша ро ли ких пи са ни ја све ко ли ких
ин те лек ту а ла ца, ме ђу ко ји ма је, по ло -
ги ци ства ри, пред ња чио осни вач и уред -
ник ли ста Јо ван Па вло вић, вре ди из -
дво ји ти јед но отво ре но пи смо у бро ју
26 од 5. сеп тем бра 1869. Ње га је је дан
од виђе ни јих ми сли ла ца др Дра ги ша
Ста но је вић адре си рао упра во на Па -
вло ви ћа, и то с ви ше не го бом ба стич -
ним на сло вом – „Че му се спре ма Ср -
би ја, а шта се при пра вља на За па ду”.
Ин те ре сант но је да је тај до да так об ја -
вљен у да нас го то во не за ми сли вој фор -
ми – ду плој пре кло пље ној стра ни ци.



„Бра зил ска” фе шта
15. и 16. ју на

Мно го до га ђа ја у два
да на

Вре ме је за до бар про вод! Ин -
тер на ци о нал ни пан че вач ки
кар не вал би ће одр жан 15. и
16. ју на, а оно што увек при -
вла чи нај ви ше па жње – ве ли -
ка ме ђу на род на по вор ка – за -
ка за но је за су бо ту, 16. јун, у
20 са ти. Оче ку је се око 2.000
уче сни ка.

Ин тер на ци о нал ни кар не -
вал у Пан че ву је ме ђу на род -
на ма ни фе ста ци ја од ве ли -
ког зна ча ја за Ре пу бли ку Ср -
би ју, јер пред ста вља раз ли -
чи те кул ту ре и кар не вал ске
тра ди ци је из це лог све та. Као
нај ве ћа град ска ма ни фе ста -
ци ја и пр ви ме ђу на род ни кар -
не вал у Ср би ји (од 2003. го -
ди не), одр жа ва се у ор га ни -
за ци ји удру же ња „При ја те љи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

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

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

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

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

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

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

ТО КОМ ОВОГ ВИ КЕН ДА

ВЕ СЕ ЛА КАР НЕ ВАЛ СКА ПА РА ДА 
И СИЛ НЕ ЖУР КЕ

ци ја ко ју то ком одр жа ва ња по -
се ти ви ше од 100.000 љу ди. Сви
про гра ми су бес плат ни за по -
се ти о це.

С. Трај ко вић

Петак, 15. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

Пан че ва”, под по кро ви тељ -
ством Ми ни стар ства тр го ви -
не, ту ри зма и те ле ко му ни ка -
ци ја Ре пу бли ке Ср би је, АП
Вој во ди не, По кра јин ске вла -

де – По кра јин ског се кре та -
ри ја та за при вре ду и ту ри -
зам и Гра да Пан че ва.

Ма ни фе ста ци ја је с вре ме -
ном по ста ла ту ри стич ка атрак -

САМО У „НИКО ДЕН ТУ”

Врхун ски ква ли тет, 
а нај по вољ ни је цене

У цен тру Пан че ва сме -
штен је лук су зно опре -
мље ни цен тар за хит -
ну и ре ста у ра тив ну сто -
ма то ло ги ју „Ни ко дент
ме дик”, ко ји се од са -
мог отва ра ња ис та као
по ква ли те ту услу га,
про фе си о нал ном и љу -
ба зном осо бљу и при -
јат ном ам би јен ту.

Струч ни тим „Ни -
ко ден та” спре ман је
да на јед ном ме сту од -
го во ри на све зах те ве
из обла сти це ло куп не сто ма -
то ло ги је, па се сто га све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва ца
од лу чу је упра во за по се ту
овом цен тру, ко јим ру ко во -

ди др Ђор ђе Ни -
ко лић.

Због ве ли ког
ин те ре со ва ња на -
ших су гра ђа на, у
„Ни ко ден ту” су од -
лу чи ли да по но во
по кре ну мно го број -
не ак ци је у окви ру
ко јих сто ма то ло -
шке услу ге по ста ју
до ступ не сви ма.
Ис ко ри сти те ову
при ли ку и за ка жи -
те пре глед пу тем

те ле фо на 064/21-75-056. Ова са -
вре ме на и мо дер но опре мље на
ор ди на ци ја на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2.

За вр шен је де ве ти тур нир у
ма лом фуд ба лу „Пан че во 2018”,
ко ји се од 8. до 12. ју на одр жа -
вао на СЦ-у „Мла дост”. Че тр -
на ест еки па, по де ље них у че -
ти ри гру пе, бо ри ло се за тро -
фе је, али и вред не нов ча не на -
гра де.

Еки па „Sky sat Бе ли нар цис”
са вла да ла је у по лу фи на лу

„Елек тро Ма ња чу” с 3:1, а по -
том је тим „Car Spa” са 7:4 по -
бе дио еки пу „Ја вор и Ан ђе ла”.

У бор би за тре ће ме сто „Ја -
вор и Ан ђе ла” су би ли бо љи од
„Елек тро Ма ња че”, по бе див ши
је са 6:4, а у ме чу за ти ту лу
шам пи о на „Sky sat Бе ли нар -
цис” са вла дао је „Car Spa” са
2:1.

Нај бо љи играч на тур ни ру
био је Сте фан Бо снић, тро феј
за нај си гур ни јег гол ма на при -

пао је Ми ља ну Рад ма но ви ћу, а
нај е фи ка сни ји стре лац био је
Мар ко Лу кић. А. Ж.

ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ

Не де љу да на 
мај сто ри ја
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Про грам

Пе так, 15. јун

УЛИ ЦА ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 

(Ули ца Ни ко ле Те сле)

Кар не вал га стро – са јам тра ди ци о нал не хра не и пи ћа

18.00 Про дај ни са јам до ма ће хра не, ви на и ру ко тво ри на

CARNIVAL CENTRAL STAGE (Трг Ђор ђа Вај фер та, Ули ца Ни -

ко ле Те сле)

18.00 Фи на ле фе сти ва ла му зи ке за де цу 

„Рас пе ва но про ле ће Ср би је 2018” 

19.00 Деч ји кар не вал ски про грам

21.00 Отва ра ње Ин тер на ци о нал ног кар не ва ла 

– пре да ја кљу че ва гра да

21.15 Кар не вал фест: пред ста вља ње кар не вал ских гру па,

му зич ко-за бав ни про грам

Capoeira Show – Capoeira Пан че во

23.00 Кон церт гру пе „Ођи ла”

„ХЕ ДО НИСТ” STAGE (угао Ње го ше ве ули це и Тр га кра ља Пе -

тра I)

22.00 Кон церт „Скан дал бен да”

„ШТАБ ПО ГОН” STAGE (Трг кра ља Пе тра I)

22.00 DJ Мар ко Ву ко вић (БГ)

„COFFEE SHOP” STAGE (Со ка че)

21.00 Кон церт „Casual Band-а”

CRUISER (Гим на зиј ски трг)

22.00 Бенд „Raleigh Bruce & Boki Dusty Hat”

„BABIS GROOVIE” STAGE (Бра ће Јо ва но вић 1)

22.00 DJ Le Bolle (Ла ос)

Про грам

Су бо та, 16. јун

УЛИ ЦА ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Кар не вал га стро – са јам тра ди ци о нал не хра не и пи ћа

18.00 Про дај ни са јам до ма ће хра не, ви на и ру ко тво ри на

20.00 Ве ли ка ме ђу на род на кар не вал ска по вор ка (глав на

град ска ули ца – Вој во де Р. Пут ни ка)

На кон за вр шет ка кар не вал ске по вор ке – кар не вал ски ва -

тро мет

CARNIVAL CENTRAL STAGE

18.00 Ба лет ска пред ста ва „Пе тар Пан”, ПК „Ба ле ри на” Пан че во

19.00 Про ме над ни кон церт – Брас ор ке стар Му зич ког цен -

тра Пан че во

20.30 Кон церт там бу ра шког ор ке стра „Ба нат ски ки цо ши”

22.30 Mantock Dance International – Brazil Samba Dance Show

23.00 Кон церт бен да „Cubalcanica” (International Cuban

Band)

„ХЕ ДО НИСТ” STAGE

22.00 Кон церт бен да Пе ђе То ма ше ви ћа

„ШТАБ ПО ГОН” STAGE

22.00 RnB Rap: Вук, Пар ке и Ко ле

„COFFEE SHOP” STAGE

21.00 Кон церт Ан ђел ке Си мић и бен да „9”

00.00 Downtown Vibe: DYMO B2B Lobor D

CRUISER

22.00 Бенд „Дру га при ча”

BABIS GROOVIE

22.00 Кон церт гру пе „BD & HR Band” (БГ)



У разговору с новинарима Ни-
кола Ћебић и Дејан Јовановић,
одборници из одборничке гру-
пе „Слободно Панчево”, нагла-
сили су да се противе сваком
поскупљењу комуналних услу-
га у граду.

– Сматрамо да jе животни
стандард наших суграђана и
без поскупљења лош и да сва-
ко наредно поскупљење пред-
ставља нови терет за буџет
обичног човека. Наjновиjе по-
скупљење цене аутобуског пре-
воза у међумесном саобраћаjу,
пре свега на деоници Панче-
во–Београд, по нашем мишље-
њу, не представља реалне по-
требе. Поред тога, наjављено
повећање цене воде за станов-
ништво jе нешто са чиме не
можемо да се сложимо. Под-

сећамо да jе пре мање од го-
дину дана смањен броj запо-
слених у jавном сектору у Пан-
чеву, што би требало да дове-
де до веће ефикасности и сма-
њења трошкова – рекао је Ће-
бић.

Јовановић је додао да је
„наjлакше терет трошкова пре-
бацити на грађане Панчева и
повећањем цена амортизовати
губитке коjи су одраз лоше ка-
дровске политике владаjуће
структуре у граду”.

– Сматрамо да рационалним
коришћењем средстава из бу-
џета и њиховим коришћењем
по приоритетима тако да су на
првом месту грађани, а не стра-
начке потребе, цене могу да
задрже садашњи ниво – закљу-
чио је Ћебић.

Град ће на кон по ста вља ња но -
ве сиг на ли за ци је има ти оба -
ве зу да укло ни ста ру, те да, та -
ко ђе пре ко из во ђа ча ра до ва,
обез бе ди над зор над тим по -
слом. Све оста ле оба ве зе пре -

у зе ће фи нан си јер – НИС а. д.
Но ви Сад.

За тим је да та са гла сност на
пр ву из ме ну фи нан сиј ског
пла на МЗ „Ми та Ву ко са вљев”
До ло во за 2018. На кра ју, До -
му кул ту ре „3. ок то бар” у Ба -
нат ском Но вом Се лу одо бре -
но је да из да два по слов на
про сто ра за оба вља ње тр го -
вач ке, уго сти тељ ске, фар ма -
це ут ске и за нат ске де лат но -
сти. На тај на чин оства рен
при ход би ће усме рен том до -
му кул ту ре, као но си о цу пра -
ва на ко ри шће ње тих не по -
крет но сти.

Ам ба са дор Ру си је у Ср би ји
Алек сан дар Че пу рин у свом све -
ча ном го во ру ка зао је сле де ће:

– Хва ла вам што сте до шли
на 1156. ро ђен дан Ру си је! Са
Ср би јом Ру си ју спа ја хи ља ду
го ди на брат ске љу ба ви и уза -
јам ног раз у ме ва ња. Да нас Ру -
си ја и Ср би ја ве о ма ак тив но
са ра ђу ју, што ће већ у на ред -
ним го ди на ма би ти на још ви -
шем ни воу. Си гу ран сам да ће
то би ти та ко. Ру си ја ће енер -
гич но раз ви ја ти ве зе са Ср би -
јом у по ли тич кој, еко ном ској,
вој но тех нич кој и кул тур ној сфе -
ри, као и ве зе из ме ђу гра до ва
и ре ги о на. Оно што нам тре ба,
је сте ста би лан и без бе дан свет.
Без го спо да ра и ро бо ва. Без
учи те ља и уче ни ка. Свет са рад -
ње и уза јам ног раз у ме ва ња.
Упра во на то ме и хо ће мо да

ра ди мо. Ру си ја је про ву кла
Евро пу, европ ску, хри шћан ску
ци ви ли за ци ју све до Па ци фи -
ка, те са да по ста је све ва жни ја
ка ри ка ко ја по ве зу је Евро а зи -
ју. Сре ћан ро ђен дан, Ру си јо!

Он је до дао да је да нас „нај -
ва жни ји за да так Ру си је два на -
ест про гра ма раз во ја зе мље за
на ред них шест го ди на, ко је је
де фи ни сао Вла ди мир Пу тин”.

– Они пред ви ђа ју тех но ло -
шки на пре дак, но ви ква ли тет
ру ских гра до ва, но ву ин фра -
струк ту ру, по вра так Ру си је у
гру пу од пет нај ве ћих свет ских
еко но ми ја, по ве ћа ње ду жи не
жи во та ста нов ни штва до пре -
ко 80 го ди на, по ве ћа ње бро ја
из гра ђе них ста но ва, дра стич -
но сма ње ње ни воа си ро ма штва
и на гло по ве ћа ње при хо да. То
су сло же ни, али оства ри ви за -

Град ски од бор СНС-а у Пан че ву је дан је од нај бо љих у Ср би -
ји, као и оста ли од бо ри на ше стран ке у ју жном Ба на ту.

(Дар ко Гли шић, пред сед ник Из вр шног од бо ра Срп ске 
на пред не стран ке, у из ја ви за РТВ Пан че во, 11. јун)

* * *
Пре не ко ли ко да на СНС је ана ли зи ра ла рад свих 169 на ших
од бо ра, ко ли ко их има мо у Ср би ји. Пре ла зну оце ну ће до би -
ти њих 160, а из стран ке ће би ти из ба че ни сви ко ји ма се
утвр ди кри ви ца и бу ду пра во сна жно осу ђе ни.

(Дар ко Гли шић на про шло не дељ ној сед ни ци Из вр шног
од бо ра СНС-а, одр жа ној у Но вом Са ду)

* * *
За кон о јав ном оку пља њу пред ви ђа ка зну у из но су од 20.000
до 40.000 ди на ра за во за че ко ји за у ста ве или пар ки ра ју во зи -
ло на ау то-пу ту у са о бра ћај ној тра ци, а 10.000 до 20.000 ди -
на ра за оне ко ји у за у став ној тра ци пар ки ра ју во зи ло на ау то-
-пу ту. Љу ди мо ра ју да бу ду све сни да чи не пре кр шај За ко на
о јав ном оку пља њу уко ли ко пар ки ра ју ау то мо бил на ули ци
или на ау то-пу ту.

(Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар уну тра шњих по сло ва
Ср би је, у ин тер вјуу за те ле ви зи ју „Пинк”, 12. јун)

* * *
Гра ђа ни ко ји про те сту ју не за до вољ ни це на ма го ри ва у Ср би -
ји има ју пра во на спон та на оку пља ња. Власт не раз у ме су -
шти ну њи хо вог про те ста и стра ху је да би та ква оку пља ња
мо гла би ти мо дел бун та про тив не ких бу ду ћих те шких од лу -
ка ко је мо ра да до не се.

(Адво ка ти Бо жо Пре ле вић и Ни ко ла Ба ро вић у из ја ва ма
за те ле ви зи ју Н1, 11. јун)

* * *
Ре зо лу ци ја 1244 је на ша Би бли ја. Ми смо ов де на осно ву ње
и док је она на сна зи, ни шта се не ће про ме ни ти. Што се ти че
без бед но сне си ту а ци је, она је на чи та вом Ко со ву мир на и
ста бил на и не ма раз ли ке из ме ђу се ве ра и ју га Ко со ва.
(Ге не рал Сал ва то ре Ку о чи, ко ман дант КФОР-а, у ин тер вјуу

за ко сов ску те ле ви зи ју РТК 2)

* * *
По ред свих ових ва ших де струк тив них про гра ма ко је је мо -
гу ће и да ље гле да ти у овој зе мљи, још увек у сред њем сло ју
има нор мал них оче ва и мај ки ко ји хо ће да од га ја ју де цу. То
су они ко ји са ња ју да бу ду фи ни и че сти ти љу ди, да ра ђа ју,
ра де и пра ве сре ћу уну тар сво јих по ро ди ца, а не са мо на
овим ва шим ла жним све тли ма у ри ја ли ти еми си ја ма. Ја не
знам ка ко ћеш ти умре ти, чо ве че, због то га што ра диш. Код
нас ка жу: „По је шћеш јор ган кад бу деш уми рао”. Не ки гре си
ко је си на пра вио ће ти за пре чи ти гр ло. Не мој ово да ра диш.

(Обра ћа ње муф ти је и по сла ни ка Му а ме ра Зу кор ли ћа 
Ми ло ми ру Ма ри ћу, уред ни ку те ле ви зи је „Хе пи”, у еми си ји

„Ћи ри ли ца”, 11. јун)

* * *
Кад поч не Свет ско пр вен ство у фуд ба лу, на гло ће не ста ти за -
ин те ре со ва ност за ак ци зе.

(Не бој ша Кр стић, мар ке тин шки струч њак, „Тви тер”, 
11. јун)

Страну 
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КОНЦЕПТ

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН НЕ ЗА ВИ СНО СТИ РУ СИ ЈЕ

ТРЕ БА НАМ СТА БИ ЛАН 
И БЕЗ БЕ ДАН СВЕТ

„На ша др жа ва ће
енер гич но раз ви ја ти
ве зе са Ср би јом у 
по ли тич кој, 
еко ном ској, 
вој но тех нич кој 
и кул тур ној сфе ри”,
ре као Че пу рин

И Пан чев ци ме ђу
зва ни ца ма

По во дом Да на Ру си је, у ам ба -
са ди те зе мље, 12. ју на, одр жан
је при јем. Пра зник ко ји се обе -
ле жа ва и као Дан не за ви сно -
сти Ру си је сла ви се од 12. ју на
1990. го ди не, ка да је усво је на
Де кла ра ци ја о др жав ном су ве -
ре ни те ту Ру си је. У том ак ту је
де фи ни сан циљ про гла ша ва ња
ру ског су ве ре ни те та као „обез -
бе ђи ва ње сва ком чо ве ку нео ту -
ђи вог пра ва на до сто јан ствен
жи вот и сло бо дан раз вој”.

Пре драг Об ра до вић, пред -
сед ник Дру штва срп ско- ру ског
при ја тељ ства „До си теј Об ра до -
вић” из на шег гра да, био је на
том до га ђа ју ме ђу зва ни ца ма.

– Ово ни је са мо др жав ни пра -
зник, већ и пра зник свих гра ђа -
на Ру си је, јер су се и осе ћа ња у
зе мљи про ме ни ла. Са да је по но -
во при су тан по нос и за то се овом
пра зни ку по кла ња по себ на па -
жња. Гра ђа ни са за до вољ ством
ис ти чу ру ске за ста ве на бал ко -
ни ма и ау то мо би ли ма, а ра ни је
то га ни је би ло. Мен та ли тет, исти
ко ре ни и ве ли ко ср це, то је оно
што је за јед нич ко Ср би ма и Ру -
си ма – ре као нам је Об ра до вић.

КОН ЗУ ЛАР НИ ДАН

Оства ри ти пра ва

Одр жан ва жан 
са ста нак с 
пред став ни ком 
Ам ба са де Сло ве ни је

У ор га ни за ци ји пан че вач ког
Удру же ња Сло ве на ца „Ло гар -
ска до ли на”, 8. ју на у згра ди
Град ске упра ве одр жан је кон -
зу лар ни дан. То је био дру ги
са ста нак пан че вач ких Сло ве -
на ца с пред став ни ци ма Ам ба -
са де Сло ве ни је у про те кле две
го ди не. Удру же ње има ду го го -
ди шњу успе шну са рад њу с њом.

Ми ха Ви лар, шеф кон зу лар -
ног оде ље ња и опу но мо ће ни
ми ни стар, овом при ли ком је
раз го ва рао с два де се так за ин -
те ре со ва них чла но ва Удру же -
ња, а те ме су углав ном би ле
ве за не за оства ри ва ње ра зних
пра ва, али су и раз ме ње не ин -
фор ма ци је о мо гућ но сти ма
при вред не са рад ње и сту ди ра -
ња у Сло ве ни ји. На кра ју са -
стан ка, за кон зу ла и чла но ве
Удру же ња упри ли чен је при -

јем код гра до на чел ни ка Пан -
че ва Са ше Па вло ва. Гра до на -
чел ник је том при ли ком уру -
чио кон зу лу при ме рак но ве фо -
то-мо но гра фи је о на шем гра -
ду, ко ја је не дав но иза шла из
штам пе. Ви лар је за хва лио до -
ма ћи ни ма и гра до на чел ни ку,
ис та кав ши да је био за до во љан
ор га ни за ци јом и да ће се ова
прак са на ста ви ти.

Ина че, у по не де љак, 18. ју -
на, Удру же ње Сло ве на ца „Ло -
гар ска до ли на” ор га ни зо ва ће
при го дан про грам по во дом Да -
на др жав но сти Ре пу бли ке Сло -
ве ни је. У 18 са ти у Цр кви Све -
тог Кар ла Бо ро меј ског би ће
одр жа на ми са на сло ве нач ком
је зи ку, а пред во ди ће је жуп -
ник Цр кве Све тих Ћи ри ла и
Ме то ди ја у Бе о гра ду Лој зе Ле -
то ња и жуп ник Цр кве Све тог
Кар ла Бо ро меј ског у Пан че ву
Ро берт Па шчик.

Истог да на, у 19 са ти, у На -
род ном му зе ју би ће при ка за -
ни про мо тив ни ту ри стич ки
фил мо ви о Сло ве ни ји.

да ци. И они су упра во по ме ри
Ру си је – ре као је Че пу рин.

Ру ски ам ба са дор се на кра ју
освр нуо и на Свет ско пр вен ство
у фуд ба лу, ко је је упра во по че ло.

– Ве ру је мо да за ре пре зен та -
ци је Ру си је и Ср би је на овом пр -
вен ству, до ма ћем за Ру си ју и ско -
ро до ма ћем за Ср би ју, про ла зак
гру пе ни је нај ве ћи сан. На да мо
се да ће нас на ши фуд ба ле ри при -
јат но из не на ди ти. Све утак ми це
ре пре зен та ци ја Ру си је и Ср би је
би ће при ка за не у ве ли кој са ли на
ве ли ком плат ну у Ру ском до му –
на гла сио је Че пу рин.

При је му су при су ство ва ли
нај ви ши срп ски зва нич ни ци,
цр кве ни ве ли ко до стој ни ци, као
и пред став ни ци дру шта ва ру -
ско-срп ског при ја тељ ства, не -
вла ди них ор га ни за ци ја и ди -
пло мат ског ко ра.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Спо ри ја во жња код Ра фи не ри је
Дом кул ту ре из Но вог
Се ла из да је по слов ни
про стор

На про шло не дељ ној сед ни ци
Град ског ве ћа би ле су че ти ри
тач ке днев ног ре да. Рас пра вља -
ло се нај пре о го ди шњем из ве -
шта ју о ра ду Град ског шта ба
за ван ред не си ту а ци је за 2017,
па је од бор ни ци ма пре по ру че -
но да га на сле де ћем за се да њу
Скуп шти не гра да усво је.

Већ ни ци су по том при хва ти -
ли Пред лог уго во ра о за јед нич -
ком фи нан си ра њу из во ђе ња ра -
до ва на уна пре ђе њу без бед но -
сти са о бра ћа ја на де о ни ци Спољ -
но стар че вач ке ули це ис пред Ра -
фи не ри је наф те Пан че во, ко ји
ће за кљу чи ти Град и НИС. Ср -
ђан По ло ви на из Ко ми те та за
без бед ност са о бра ћа ја гра да том
при ли ком је ре као:

– Ра до ви би об у хва ти ли по -
ста вља ње но ве са о бра ћај не сиг -
на ли за ци је, но вих тех нич ких
сред ста ва за успо ре ње са о бра -
ћа ја и бр зин ских де тек то ра, као
и уре ђе ње раз дел них остр ва.

ОДБОРНИЧКА ГРУПА „СЛОБОДНО ПАНЧЕВО”

Поскупљења терет за буџет обичног човека
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Још пре две го ди не на ја вље но је да
би Пан че во мо гло да до би је три јав -
на то а ле та. Сви се си гур но се ћа ју оног
ко ји је био ис пред ста ре роб не ку ће,
на Тр гу Зо ра на Ђин ђи ћа, или код „Бе -
лих ме две да”. Он већ го ди на ма не
ра ди.

Пред лог за дру ги, но ви, био је да
се на ла зи у Град ском пар ку, а тре ћа
оп ци ја је да се не ки од град ских ло -
ка ла ко ји се те шко из да ју ре кон стру -
и шу, ка ко би се ко ри сти ли за ту на -
ме ну.

Про шле го ди не смо раз го ва ра ли с
на шим су гра ђа ни ма, ко ји су по твр -
ди ли да су јав ни то а ле ти за и ста нео -
п ход ни на шем гра ду, али се и да ље
ни шта не де ша ва у том по гле ду.

У про те клих не ко ли ко да на град је
био пун љу ди ко ји су по се ти ли ма ни -
фе ста ци ју „Да ни Вај фер та”. Бу ду ћи
да се до ста пи ло, по тре бе по се ти ла ца
за то а ле том би ле су ве ће. Без об зи ра
на то што је би ло по ста вље но не ко -
ли ко мон та жних то а ле та, ма ло је ре -
ћи да су ско ро сви ула зи у згра де,
про ла зи и мрач ни де ло ви у цен тру
гра да по слу жи ли за вр ше ње ну жде.
Али то ни је слу чај са мо ка да се одр -
жа ва ју ма ни фе ста ци је. На ши су гра -
ђа ни, у не до стат ку ме ста за оба вља -
ње сво јих при род них по тре ба, ко ри -
сте не што што се мо же на зва ти за -
јед нич ким дво ри шти ма и на тај на -
чин на ру ша ва ју ква ли тет жи во та ста -
на ра. Мо жда је ипак вре ме да град -
ска власт озбиљ но раз ми сли о ре ша -
ва њу овог про бле ма.

Ле то је, сви смо углав ном на по љу,
де ца се игра ју по пар ко ви ма, на род
ше та по ред ре ке и ни ко ме ни је при -
јат но да гле да дру ге ка ко вр ше ну -
жду та мо где они је ду сла до лед или
ужи ва ју у сло бод ном вре ме ну. За то
смо још јед ном пи та ли на ше су гра -
ђа не ко ли ко су за и ста нео п ход ни јав -
ни то а ле ти у на шем гра ду.

ЉИ ЉА НА ТЕ КИ ЈА ШКИ, пен зи о нер ка:
– Ра ни је је по сто јао јав ни то а лет у

цен тру гра да. Мо гли би да га по пра -
ве, ка ко би љу ди има ли при стој но
ме сто за вр ше ње ну жде.

ИВА НА ЈУ НИ ЧИЋ, ра ди е сте зи ста:
– На рав но да нам не до ста ју јав ни

то а ле ти. У свим ве ћим гра до ви ма по -
сто је јав ни то а ле ти. То по ка зу је и од -
ре ђе ни ни во кул ту ре жи вље ња и ста -
но ва ња. С дру ге стра не, има те ма лу
де цу ко ју ро ди те љи не ма ју где да од -
ве ду у то а лет ка да се на ла зе у цен тру
гра да. Ту су и ста ри је осо бе ко је има -
ју од ре ђе не здрав стве не про бле ме и
нео п ход на им је та ква си гур ност, да
зна ју да има ју то а лет у бли зи ни. Ви -
де ће мо ка ко ће би ти за вре ме кар не -
ва ла. Љу ди одав но ма сов но ко ри сте
то а ле те у јав ним уста но ва ма; сна ла зе
се, јер не ма ју бо ље ре ше ње.

ШЕФ КО КА СА НО ВИЋ, пен зи о нер:
– Да зна те да је по тре бан. Ка да

иза ђе те с де цом, не ма те где да их во -
ди те у то а лет, не го сви оба вља ју ну жду
у жбу њу у пар ку и слич но. Ствар но би

тре ба ло не што на пра ви ти. Има и мно -
го ста ри јих љу ди ко ји јад ни не ма ју
где, па ко ри сте сва ме ста где мо гу да
оба ве ну жду. Шта ће ту ри сти ко ји до -
ђу са стра не и не сна ла зе се до бро?

ЈЕ ЛИ ЦА МО РИ ШАН, пен зи о нер ка:
– Тре ба ло би ба рем ре кон стру и са -

ти ста ри јав ни то а лет. Пан че во је ве -
ли ки град и сра мо та је да не ма та кав
про стор. По го то во што се са да де ша -
ва ју ма ни фе ста ци је и тај је дан би био
ма ли за ово ли ки свет. Ни је ле по да
се на род са кри ва по пар ко ви ма. Ми -
слим да то тре ба хит но сре ди ти. Не
са мо због тих ма ни фе ста ци ја не го
због са мих гра ђа на Пан че ва.

МИ ЛО РАД ЖИВ КО ВИЋ, же ле зни -
чар у пен зи ји:

– Ка ко да не тре ба. Не ма ни јед ног
тре нут но. Ви ше не ра ди онај код „Бе -
лих ме две да”, па чо век мо же са мо да
ста не уз др во. Јед на мо ја ком ши ни -
ца, на при мер, ка же да не сме да кре -
не у град јер има здрав стве них про -
бле ма и то а лет јој је че сто по тре бан.

СЛАВ КО ТРИ ВУ НО ВИЋ, ге о дет:
– Нео п ход ни су јав ни то а ле ти. Љу -

ди не ма ју где да оду у ве-це, па ве ћи -
на њих оба вља ну жду у пар ку. При ме -
тио сам да љу ди ула зе у ај нфо ре и где
све стиг ну, а то ствар но ни је у ре ду.

Ан ке ти ра ла Мир ја на 

Ма рић Ве лич ко вић

Ј. МОРИШАНШ. КАСАНОВИЋ М. ЖИВКОВИЋ С. ТРИВУНОВИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО ЈЕ ПАН ЧЕ ВУ ПО ТРЕ БАН ЈАВ НИ ТО А ЛЕТ?

Ула зи у згра де на уда ру

И. ЈУНИЧИЋЉ. ТЕКИЈАШКИ

ХРОНИКА

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА СНЕ ЖА НЕ ЈОВ ЧИЋ ОЛ ЂЕ И ЖЕЉ КА КО МО СА РА

ПЕЈ ЗА ЖИ НА ПА ПИ РУ

хо ва ња у чи стој игри ли ков них еле -
ме на та.

Зах тев не сли кар ске тех ни ке ко ји ма
се они ба ве, је су аква рел, па стел, гваш
и ком би но ва не тех ни ке. Ово дво је умет -
ни ка су про фе со ри на умет нич ким фа -
кул те ти ма: Сне жа на Јов чић Ол ђа је до -
цент на пред ме ту зид но сли кар ство –
мо за ик на ФЛУ у Бе о гра ду, а Жељ ко
Ко мо сар је ре дов ни про фе сор на Ака -
де ми ји СПЦ и АЛУМ у Бе о гра ду. Обо је
има ју жи ву умет нич ку ак тив ност и лич -
ни умет нич ки иден ти тет, пре по зна тљи -
вост и ру ко пис, а њи хо ви ра до ви ко ре -
спон ди ра ју кроз уз бу дљив умет нич ки
ди ја лог. М. Марић Величковић

Ова два ау то ра по ве зу ју
слич ни умет нич ки ста во ви

Зах тев не сли кар ске 
тех ни ке ко ји ма се они 
ба ве, је су аква рел, па стел,
гваш и ком би но ва не 
тех ни ке

Пан че вач ки ау то ри Сне жа на Јов чић
Ол ђа и Жељ ко Ко мо сар из ло жи ли су
сво је ра до ве у Га ле ри ји СКЦ-а на Но -
вом Бе о гра ду у окви ру на град ног из -
ла гач ког тер ми на за ау то ре на гра ђе -
не на Би је на лу аква ре ла и мо за и ка.

Ова два ау то ра по ве зу ју слич ни
умет нич ки ста во ви, а из над све га уве -
ре ње да умет ност, ма о ко јој тех ни ци
се ра ди ло, мо ра да по чи ва на уте ме -
ље ним вред но сти ма цр те жа и до бр -
ом вла да њу за ко ни то сти ма тех ни ка,
на осно ву ко јих се ства ра и над гра ђу -
је лич на умет нич ка по е ти ка. Су ве ре -
но вла да ње тех ни ком омо гу ћа ва не -
сме та но и не спу та но из ра жа ва ње соп -
стве них ли ков них по сту ла та. То, на -
рав но, под ра зу ме ва и стал но ис тра -
жи ва ње у обла сти тех но ло ги је ма те -
ри ја ла ра ди оса вре ме њи ва ња ме то да
и при сту па, а опет с ци љем жи вог
упо ред ног раз во ја и обо стра ног ути -
ца ја на ства ра лач ки чин.

Јед на је од ме то да умет нич ког ис -
тра жи ва ња ових ау то ра је сте ко му ни -
ци ра ње с про шло шћу и из у ча ва ње
тра ди ци о нал них умет нич ких вред но -
сти. Исто та ко ва жна ме то да је про у -

ча ва ње при ро де, тј. ви ђе ног, као нај -
ја чег по ри ва у по кре та њу ства ра лач -
ких им пул са, на осно ву ко јих се се ћа -
њем гра ди лич ни умет нич ки из раз,
че сто у не пред ви ђе ним прав ци ма, од
опи са, до не пре по зна тљи во сти мо ти -
ва као по кре та ча, до пот пу ног ап стра -

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА НА ТЕ СЛИ

Не ста ла 83-го ди шња 
ста ри ца

Пан че вач ка по ли ци ја тра га за 83-
го ди шњом Мил ком Ба лог ко ја је не -
ста ла 8. ју на. По след њи пут је ви ђе -
на на Те сли, у свом ста ну, у пре по -
днев ним ча со ви ма, ода кле је оти -
шла без тра га.

Пре ма опи су ко ји је ме ди ји ма дао
њен син Иви ца, она је ви со ка око

155 цен ти ме та ра, има там не очи, а

ко са јој је се до-цр на. Уко ли ко је не -

ко ви ди, мо же то да ја ви ње ном си -

ну Иви ци на те ле фон 061/173-94-

67, ћер ки Ве сни на број 069/244-

33-70, или пан че вач кој по ли ци ји.

М. Г.

ПО ВО ДОМ ЈЕД НЕ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ

Мо гућ спас за АТП?
Не дав на ини ци ја ти ва пре во зни ка из
По жа рев ца „Ари ва Ли та са” упу ће на
град ским вла сти ма у Пан че ву за јав -
но-при ват но парт нер ство са АТП-ом
мо гла би да бу де спа со но сна за ову
пан че вач ку фир му.

Њен ди рек тор Не бој ша Га јић из -
ја вио је за „Пан че вац” да АТП не ма
ни шта про тив те по ну де и до дао да
град ска власт као осни вач АТП-а
тре ба да се из ја сни о њој до по чет ка
иду ћег ме се ца. У слу ча ју да она бу -
де при хва ће на, то би олак ша ло по -
сло ва ње пан че вач ког пре во зни ка, a
под ра зу ме ва ло би и об но ву ње го вог
за ста ре лог во зног пар ка.

– „Ари ва Ли тас” је део не мач ке
фир ме „Дој че Бан”, под ди рект ном
је кон тро лом не мач ке вла де и де лу је
на на шем тр жи шту већ де се так го -
ди на, на кон што је ку пи ла је дан број
на ших ау то-пре во зни ка. Парт нер ство
с том фир мом омо гу ћи ло би ре струк -
ту ри ра ње АТП-а и на ста вак по сто ја -
ња на ше фир ме, осно ва не пре се -
дам де сет го ди на, у ис тој или слич -
ној прав ној фор ми. Под се ћам да ми
као јав но пред у зе ће оба вља мо пре -
воз пут ни ка, али да смо на тр жи шту
у истом по ло жа ју и из ло же ни смо
истим ути ца ји ма као и фир ме пре -
во зни ци ко је су у пот пу но сти у при -
ват ном вла сни штву. То ком прет ход -
не де це ни је та пред у зе ћа су оја ча ла
и по сто ји по тен ци јал на опа сност да
АТП, ако не бу де мо гао да пра ти
трен до ве на тр жи шту, из гу би бит ку
с њи ма због сво је пре ди мен зи о ни ра -
но сти, за ста ре лог во зног пар ка, оба -
ве за ко је нам на ме ћу ко лек тив ни уго -
во ри итд. – ре као је Га јић.

Он је на гла сио да би при ват но-
-јав но парт нер ство са „Ари ва Ли та -
сом” омо гу ћи ло АТП-у на ста вак
функ ци о ни са ња и на ста вак ба вље -
ња де лат но шћу ко ја му је би ла при -
мар на то ком свих се дам де сет го ди -
на од осни ва ња. Ме ђу тим, до дао је
да са ма по ну да по жа ре вач ке вла сти
не зна чи ни шта уко ли ко ко нач на

ре ак ци ја пан че вач ке град ске вла сти
на њу не бу де по зи тив на.

Ина че, у За ко ну о јав но-при ват -
ном парт нер ству пи ше да се под тим
под ра зу ме ва ду го роч на са рад ња из -
ме ђу јав ног и при ват ног парт не ра ра -
ди обез бе ђи ва ња фи нан си ра ња, из -
град ње, ре кон струк ци је, упра вља ња
или одр жа ва ња ин фра струк тур них и
дру гих обје ка та од јав ног зна ча ја, као
и пру жа ња услу га од јав ног зна ча ја.

За АТП је нај ва жни је да јав но-
при ват но парт нер ство под ра зу ме ва
оба ве зе при ват ног парт не ра да од
јав ног пре у зме из град њу од но сно ре -
кон струк ци ју јав не ин фра струк ту ре
и ње но одр жа ва ње, као и оба вља ње
услу га ко је су од јав ног зна ча ја.

Још је зна чај ни је то да у за ко ну
ја сно пи ше да би при хва та ње по ну -
де о јав но-при ват ном парт нер ству
под ра зу ме ва ло и оба ве зу при ват ног
парт не ра да уло жи но вац у фи нан -
си ра ње објек та јав но-при ват ног парт -
нер ства. За то је по ну да „Ари ва Ли -
та са” шан са АТП-у да се ста би ли зу -
је, гра ђа ни ма да има ју бо љи пре воз,
а град ској вла сти да се осло бо ди из -
два ја ња ми ли он ских су ма из град -
ског бу џе та за по сло ва ње АТП-а.

М. Г.

ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ПАНЧЕВЦЕ

Отворен конкурс за 120 
чувара у новом затвору

Управа за извршење кривичних санк-
ција расписала је конкурс за пријем у
радни однос 120 затворских стражара
– приправника у новом Казнено-по-
правном заводу у Панчеву, чије отва-
рање је планирано до краја године –
саопштило је Министарство правде.

За овај посао у обзир долазе млађи
од 30 година, као и они старости до
35 година који су завршили средњу
школу и психички и физички су спо-
собни за вршење затворске службе.
Кандидати обавезно треба да прило-
же оригинал или фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, као и уверење
о држављанству и уверење из суда да
се против њих не води кривични по-

ступак за дела која се гоне по службе-
ној дужности, не старије од 30 дана.

Важно је напоменути да неће бити
примљена лица која су осуђена на
безусловну казну затвора дужу од три
месеца, као ни особе за које се током
провере утврди да имају неке безбед-
носне сметње.

Рок за подношење пријава је 15 да-
на од објављивања овог конкурса, а
детаљнија обавештења о конкурсу мо-
гу се добити од Биљане Станишић и
Сање Пешић Дамљановић, на теле-
фон 011/363-11-93, или на сајту
www.mprav de.gov.rs.

М. Г.



У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у не де љу, 17. ју на, од
19 са ти, би ће одр жан кон церт
ин стру мен тал ног са ста ва „Cla-
ir de Jazz”. На ступ је ор га ни зо -
ван у окви ру се дам на е стог Ме -
ђу на род ног фе сти ва ла хар фе,
ко ји се одр жа ва од 12. до 26.
ју на у Бе о гра ду, у ор га ни за ци -
ји Удру же ња хар фи ста и при -
ја те ља хар фе Ср би је, под сло -
га ном „Double Temps” („Дво -
стру ко вре ме”).

Овај не сва ки да шњи кул тур -
но-умет нич ки до жи вљај љу би -
те љи ма му зи ке ће при ре ди ти
из у зет ни со ли сти на хар фи, кла -
ви ру, бас-ги та ри и пер ку си ја ма,
уз по себ но кон ци пи ран про грам.

Ивана Пејоска, магистар хар-
фе и лидер овог састава, рекла
је да се инспирација за овакав
концепт концерта јавила пре
неколико година, а подстакну-
та је не само личним афини-
тетом према класичној и џез

музици већ и увидом у зане-
мареност ове врсте музике. Та-
ко се родила идеја да се попу-
ларна дела из опуса класичне
музике „споје” звуком и бојом
са џез музиком, кроз аутентич-
не аранжмане који су изнедри-
ли нов „музички производ”.

Састав чине професионални
музичари који својим ентузија-
змом и љубављу према музици,

као и новим и другачијим углом
посматрања доприносе разно-
ликости домаће музичке сце-
не, а то су: мр Ивана Пејоска
(харфа), Никола Кнежевић (бас-
гитара), Горан Милошевић
(перкусије) и Владимир Нико-
лов (клавијатуре).

Ово го ди шњи Ме ђу на род ни
фе сти вал хар фе пре вас ход но ће
се одр жа ва ти у бе о град ским кон -

церт ним про сто ри ма: Сту дент -
ском кул тур ном цен тру, Му зе ју
на у ке и тех ни ке, Цен тру ле пих
умет но сти „Гвар не ри јус”, Му -
зич кој шко ли „Стан ко вић”, До -
му кул ту ре „Сту дент ски град”,
гар ни хо те лу „Ар го” и ре сто ра -
ну „Ба шта” у Ми шар ској.

Фе сти вал се од ви ја под по -
кро ви тељ ством Ми ни стар ства
кул ту ре и ин фор ми са ња РС, уз
по др шку Се кре та ри ја та за кул -
ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра -
да, „Со ко ја”, Ау стриј ског кул -
тур ног фо ру ма, Ита ли јан ског
ин сти ту та за кул ту ру и Фа кул -
те та му зич ке умет но сти.

Улаз на све кон цер те је бес -
пла тан.

У прет ход них не ко ли ко не -
де ља пи са ли смо о јед ној
ви ше стру ко зна чај ној биљ -
ној фа ми ли ји, о фа ми ли ји
ле гу ми но за, по зна тој још
под на зи вом фа ми ли ја леп -
тир ња ча (овај на зив по ти че
од из гле да цве та ње них
пред став ни ца), фа ми ли ја бо -
бо ва (јед на од вр ста ове фа -
ми ли је је и биљ ка боб, о ко -
јој смо пи са ли у бро ју од
16. мар та ове го ди не) или
фа ми ли ја ма ху нар ки (овај
на род ни на зив фа ми ли ја је
до би ла по ка рак те ри стич -
ном пло ду, ма ху ни). Ова фа -
ми ли ја (ла тин ски на зив Fa-
baceae) јед на је од нај број -
ни јих фа ми ли ја ди ко ти ле -
до них скри ве но се ме ни ца,
ко ја у све ту об у хва та око
730 ро до ва са око 19.500 вр -
ста. Фа ми ли ја је рас про стра -
ње на ши ром све та, од но сно
ко смо по лит ска је. У ову фа -
ми ли ју би ља ка спа да ју мно -
ге еко ном ски зна чај не биљ -
ке, као и оне из обла сти хор -
ти кул ту ре. Зна ча јан број
пред став ни ка су ме до но сне
и ле ко ви те биљ ке. Не ке од
њих су отров не. Вр сте из

спон та не фло ре су че сте на
су вљим ста ни шти ма, у ли -
вад ским фи то це но за ма, а
мно ге се ја вља ју као ко ро ви
и ру де рал не вр сте. У фло ри
Ср би је за сту пље но је три -
де сет де вет ро до ва са око
две ста пе де сет вр ста, рас -
про стра ње них на раз ли чи -
тим ти по ви ма ста ни шта.

Ако по ђе мо од чи ње ни це
да су биљ ке је ди не спо соб -
не да, уз по моћ сун че ве енер -
ги је, син те ти шу про те и не,
угље не хи дра те, ли пи де и
дру га ор ган ска је ди ње ња ко -
ри сте ћи во ду и ми не рал не
со ли из зе мљи шта и угљен-
-ди ок сид из ва зду ха, фа ми -
ли ја ма ху нар ки је јед на од
мо жда нај зна чај ни јих за жи -
вот чо ве ка, али и за жи ви
свет у це ли ни. Нај ве ћи и нај -
ви дљи ви ји зна чај ове фа ми -
ли је огле да се у то ме што
биљ ке из ове фа ми ли је љу -
ди ма и га је ним жи во ти ња ма

обез бе ђу ју ве ли ке ко ли чи не
про те и на, и то не са мо про -
те и на већ и дру гих гра див -
них ма те ри ја, као што су
биљ на уља, ко јих у ве ли ким
ко ли чи на ма има у ки ки ри -
ки ју, со ји, ле бле би ји...

Ме ђу тим, по сто ји још јед -
на из у зет но ве ли ка до бро -
бит од по сто ја ња би ља ка из
ове фа ми ли је, а то је при -
су ство на ко ре но ви ма леп -
тир ња ча зе мљи шних бак те -
ри ја (азо то фик са то ра) ко је
ат мос фер ски азот ве зу ју у
је ди ње ња до ступ на биљ ка -
ма. Ове бак те ри је сво јим
„ра дом” одр жа ва ју плод ност
зе мљи шта, па се та ко у од -
ре ђе ној ме ри сма њу је по -
тре ба за до дат ном ис хра -
ном га је них би ља ка азо том,
што је по себ но ко ри сно у
ор ган ској про из вод њи, где
ни је до зво ље на при ме на
син те тич ких ми не рал них
хра ни ва. Ове бак те ри је жи -
ве у сим би о зи с биљ ка ма из
фа ми ли је ма ху нар ки, што
се мо же ви де ти на ве ћи ни
пред став ни ца ове фа ми ли -
је. С тим у ве зи по треб но је
из вр ши ти ино ку ла ци ју (за -

ра жа ва ње) се ме на азо то фик -
си ра ју ћим бак те ри ја ма пре
се тве се ме на ма ху нар ки. У
по вољ ним усло ви ма бак те -
ри је азо то фик са то ри мо гу
ве за ти зна чај не ко ли чи не
азот них со ли – у не ким слу -
ча је ви ма је за бе ле же но да
оста ве и до 450 кг азо та по
хек та ру. Ове биљ ке су ма ње
осе тљи ве на ки се лост зе -
мљи шта, па се ак тив ност
азо то фик са то ра не сма њу је
на зе мљи шти ма чи ји је pH
из над 5,5. Нај ви ше азо та
пре ко бак те ри ја азо то фик -
са то ра усва ја ју лу пи не, цр -
ве на де те ли на, бе ла де те ли -
на, ин кар нат ска де те ли на и
ма ља ва гра хо ри ца. Она од
по чет ка мар та па на да ље
фик си ра два ки ло гра ма азо -
та днев но, што је ве ли ки
еко ло шки и еко ном ски ре -
зул тат, а ти че се ње ног га је -
ња и ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 15. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Биљ ке 
азо то фик са то ри

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

СТРУЧ НИ СКУП У РПК ЈУ ЖНО БА НАТ СКОГ УПРАВ НОГ ОКРУ ГА

БЕЗ БЕД НОСТ ПРИ ВРЕД НИХ СУ БЈЕ КА ТА
И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Превентивне мере 
заштите и спа са ва ња
на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је

При вред на ко мо ра Ср би је – Ре -
ги о нал на при вред на ко мо ра Ју -
жно ба нат ског управ ног окру га
са Ју жно ба нат ским управ ним
окру гом, а у са рад њи с Цен -
тром за ана ли зу ри зи ка и упра -
вља ње кри за ма, ор га ни зу је
струч ни скуп на те му „Без бед -
ност при вред них су бје ка та и
ло кал не за јед ни це”. Скуп ће
би ти одр жан у че твр так, 14 .
ју на, у 13 са ти, у про сто ри ја ма
ПКС–РПК Ју жно ба нат ског
управ ног окру га.

У скла ду са За ко ном о ван -
ред ним си ту а ци ја ма, сви су -
бјек ти си сте ма за шти те и спа -
са ва ња (ор га ни др жав не упра -
ве, ор га ни ау то ном не по кра ји -
не и ор га ни је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве, при вред на дру штва,
дру га прав на ли ца и пред у зет -
ни ци, гра ђа ни, удру же ња, про -
фе си о нал не и дру ге ор га ни за -

Сло вач ко кул тур но-про свет но
дру штво „Ђе тван” оства ри ло је
зна чај не успе хе у про те клом
пе ри о ду. Чла но ви сек ци ја фол -
кло ра, по зо ри шта и руч них ра -
до ва уче ство ва ли су на ра зним
фе сти ва ли ма ка ко у на шој зе -
мљи, та ко и у Ре пу бли ци Сло -
вач кој.

Је дан од нај зна чај ни јих успе -
ха би ло је пла си ра ње ме шо ви -
тог фол клор ног ан сам бла у фи -
на ле фе сти ва ла „Zem spieva” у
Бра ти сла ви на др жав ној сло -
вач кој те ле ви зи ји РТС1. Ан -
самбл је та ко ђе по сти гао ве -
ли ки успех на по кра јин ском
фе сти ва лу „Тан цуј, тан цуј”, на
ко јем је осво јио пр во ме сто и

по стао ла у ре ат. За ове на сту пе
су их при пре ма ли ко ре о гра фи
Вла ди мир Ко ла рик и Ми хал
Спиш јак.

Та ко ђе, од 1. до 3. ју на, на
Смо три сло вач ког деч јег по зо -
ри шног ства ра ла штва „3 x Ђ”,
ко ја је одр жа на у Ста рој Па зо -
ви, нај мла ђи по зо ри шни ан -
самбл пред ста вио се ко ма дом
„Пе тар Пан”, у ре жи ји чла ни -
це дру штва Али се Ора вец. Они
су за слу же но осво ји ли пр во ме -
сто и по ста ли ла у ре а ти фе сти -
ва ла. Ко сти ми глу ма ца су оце -
ње ни као нај леп ши, као и глу -
ма тро је „ђе тва но ва ца” (Фи лип
Би сак, Ми хал Ма рек и Ан дреа
Ко ла рик).

УСПЕ ШНА ПО ЛО ВИ НА ГО ДИ НЕ СКПД-а „ЂЕ ТВАН”

При зна ња на фе сти ва ли ма

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

ци је) ду жни су да спро во де пре -
вен тив не ме ре за шти те и спа -
са ва ња на те ри то ри ји Ре пу бли -
ке Ср би је. У скло пу пре вен тив -
них ме ра, оба ве за ор га на ло -
кал не са мо у пра ве и свих при -
вред них дру шта ва је и из ра да
про це не угро же но сти од еле -
мен тар них не по го да и дру гих
не сре ћа, као и пла но ва за шти -
те и спа са ва ња. Исто вре ме но,
на осно ву За ко на о при ват ном

обез бе ђе њу, про пи са на је оба -
ве за из ра де ак та о про це ни ри -
зи ка и за шти ти ли ца, имо ви не
и по сло ва ња. Шти ће ни објек ти
за ко је је про пи са на оба ве за да
из вр ше ка те го ри за ци ју и из ра -
де акт о про це ни ри зи ка у за -
шти ти ли ца, имо ви не и по сло -
ва ња, бли же су де фи ни са ни за -
кон ским про пи си ма. Циљ струч -
ног ску па је да се уче сни ци упо -
зна ју са оба ве за ма ко је про ис -

ти чу из на ве де них про пи са, као
и на ко ји на чин њи хо ва при ме -
на до при но си без бед но сти при -
вред них су бје ка та, гра ђа на и
ор га на ло кал не са мо у пра ве ка -
да су у пи та њу раз не вр сте опа -
сно сти. Та ко ђе, уче сни ци ће мо -
ћи да се упо зна ју с ме то до ло -
ги јом за про це ну ри зи ка, ко ја
је ујед но и про пи са на ме то до -
ло ги ја за ка те го ри за ци ју шти -
ће них објек та и из ра ду ак та о
про це ни ри зи ка у за шти ти ли -
ца, имо ви не и по сло ва ња.

Овом при ли ком ће др Зо ран
Ке ко вић, пред сед ник Цен тра
за ана ли зу ри зи ка и упра вља -
ње кри за ма у Бе о гра ду, пред -
ста ви ти те му „Ути цај при ме не
про пи са из обла сти ван ред них
си ту а ци ја и при ват ног обез бе -
ђе ња на по ве ћа ње без бед но сти
при вред них су бје ка та и ло кал -
не за јед ни це”, а Сла ви ца Па -
вло вић „Осно ве ме то до ло ги је
за из ра ду ак та о про це ни угро -
же но сти и пла но ва за шти те и
спа са ва ња, и ак та о про це ни
ри зи ка у за шти ти ли ца, имо -
ви не и по сло ва ња”.

У ОКВИ РУ СЕ ДАМ НА Е СТОГ ФЕ СТИ ВА ЛА ХАР ФЕ

Кон церт и за Пан чев це

ДАНИ СЛОВЕНСКЕ КУЛТУРЕ

Промоција културних вредности
У Градској библиотеци Панче-
во у понедељак, 11. јуна, почела
је манифестација „Дани словен-
ске културе”, у организацији Дру-
штва српско-руског пријатељ-
ства „Словенска унија”. Циљ овог
фестивала јесте да карактером
својих програма представи гра-
ђанкама и грађанима Панчева и
околине најрепрезентативније

културне вредности и обрасце
словенске културе.

Манифестација је почела из-
ложбом слика Неле Радомиро-
вић, која је постављена у фоајеу
Градске библиотеке и трајаће
до 17. јуна, а на свечаном отва-
рању, 13. јуна, представљена је
књига „Сликовни буквар право-
славља” Олгице Стефановић.

У петак, 15. јуна, у 20 сати, у
дворани Културног центра Пан-
чева биће одржан свечани кон-
церт на ком ће учествовати Дан-
ка Стојиљковић (мецосопран),
Војислав Спасић (тенор) и АВИА
„Архангели” Крагујевац, КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
КУД „Абрашевић” Панчево, Ми-
рослав Жужић Жуле, оркестар

Дома културе „Михал Бабинка”
Падина и Тамбурашки оркестар
Панчева.

Културна манифестација
„Дани словенске културе” про-
мовише сарадњу словенских
земаља кроз јачање културне
размене и унапређење мобил-
ности уметника између свих
словенских земаља.
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În ce le două zi le, când To ra cul a fost cen trul
mu zi cii co pi i lor, am avut pri le jul de a ne bu -
cu ra de măreţia jo cu ri lor și mu zi cii po pu la re
românești, am urmărit ti ne re ta len te ca re au
in ter pre tat me lo dii românești, dan su ri tra -
dițio na le și sti li za te, su i te or che stra le, me lo dii
co ra le și obi ce i u ri. În ca drul ce lor două con -
cer te ale fe sti va lu lui, pe sce na ma re a Cămi-
nului Cul tu ral din To rac, au par ti ci pat în jur
de 600 de co pii din 13 localităţi, ca re au do -
ve dit că sunt păstrători ai co mo ri lor cântecu-
lui po pu lar în spi ri tul tra diţiei  bănăţene.

Fe sti va lu lui de fol clor românesc al co pi i lor
To rac – 2018, s-a desfășurat în pe ri o a da 12 -
13 mai cu rent. Și de această dată, co pi ii ta -
len taţi din sa te le no a stre bănăţene, au do ve -
dit că păstrează spe ci i cu l fol clo ru lui româ-
nesc și iden ti ta tea națională, cultivând dra -
go stea faţă de mu zi ca româneacsă. An de an,
asistăm la ine sti ma bi le va lo ri, muzi ca le ale
co pi i lor în ca drul ace stei manifestări de am -
plo a re  din Vo i vo di na, la ca re își dau apor tul
ele vi de vârstă preșcolară cât și ele vi ai șco li -
lor no a stre românești. Iată că ediţia din acest
an a fe sti va lu lui, după o perioadă lungă de
două de ce nii s-a or ga ni zat di nou la To rac.
Pe sce na Căminului cul tu ral, au evo lu at so -
liști  vo ca li și in stru men tiști , for mații de dan -
su ri, gru pu ri vo ca le, co ru ri, or che stre, ta ra fu -
ri, iar pu bli cul nu me ros din to a te localităţile

FE STI VA LUL DE FOL CLOR ROMÂNESC AL CO PI I LOR DIN VO I VO DI NA – TO RAC 2018 

PRO MO VA REA TRA DIŢIEI  BĂNĂŢENE

ORGANIZATORII
Fe sti va lul de Fol clor Românesc al Co pi i lor din Vo i vo di na a fost or ga ni zat de

Șco a la Generală ”Ge or ge Coșbuc” din To rac, în co la bo ra re cu Aso ciația pen tru
Artă și Cultură Românească ”Vic hen tie Pe tro vi ci Bocăluț”, Grădiniţa școlară
împreună cu părinții, Aso ciația fe me i lor ”Bănățene le”, Clu bul Pen si o na ri lor din
To rac, Co mu ni ta tea locală To rac cu spri ji nul Con si li u lui Naţio nal al Minorităţii
Naţio na le Române din Ser bia, Mi ni ste rul Cul tu rii și Informării Re pu bli cii din
Ser bia, Mi ni ste rul pen tru Românii de Pre tu tin de ni – România, Sec re ta ri a tu lui
Pro vin cial pen tru Cultură, In for ma re Publică și Re lații le cu Comunitățile Con -
fe si o na le, Sec re ta ri a tul Pro vin cial pen tru Învățământ, Reglementări, Ad mi ni -
strație  și Minoritățile Națio na le – Comunitățile Națio na le, In sti tu tul de Cultură
al Românilor din Vo i vo di na, Mu ni ci piul Ji tiște , Ca sa de Presă și Editură ”Li -
ber ta tea” din Pan ci o va, Ra dio Te le vi zi u nea Vo i vo di nei No vi Sad, Or ga ni zația
de Au to ri za re a drep tu ri lor de au tor mu zi cal ”So koj”, Ti po gra fia ”Si to print” și
Întreprinderea particulară „Sf. Va len tin”.

no a stre bănăţene, a urmărit cu viu in te res, re -
spect și apre ci e re pro gra me le fe sti va lu lui. 

Dat iindcă fe sti va lul a avut ca rac ter com -
pe ti tiv, ju riul, în com po nența: con fe rențiar
uni ver si tar dr. Ve ro ni ca La u ra De me ne scu
(Romănia), co re gra fa Da ni e la Pe tro vi ci și
prof. Le ri Meng her, au avut sar ci na de a de -
ci de  ca re sunt cei mai bu ni in ter preţi  și anu -
me: so liști  vo ca li și in stru me tiști , or che stre

de muzică populară, for maţii co ra le, for maţii
de dan su ri sti li za te, for maţii de dan su ri tra -
diţio na le și mon ta je fol clo ri ce. 

Ediţia a VII-a a Fe sti va lu lui de Fol clor Ro-
mânesc al Co pi i lor din Vo i vo di na va rămâne
în amin ti re trainică, atât în ce ea ce pri vește
desfășura rea ace stu ia, cât și datorită calitîţii
ar ti sti ce și in ter pre ta ti ve. 

Spec ta to rii au urmărit cu viu int ze res fru -
mu seţea jo cu ri lor și splen do a rea co stu me lor
po pu la re românești, ce ea ce conirmă că  et -
nia noastră păstrează și promovează va lo ri le
cântecului, jo cu lui și por tu lui no stru, tran -
smiţându-le ne al te ra te ge ne raţii lor ca re vin. 

Fe sti vi ta tea de ina u gu ra re
La fe sti vi ta tea de ina u gu ra re a Fe sti va lu lui,
au fost in cluși apro a pe toți ele vii Șco lii Ge ne -
ra le ”Ge or ge Coșbuc” din To rac, pre cum și
preșco la rii, ca re s-au pre zen tat  cu obi ce i u ri
și dan su ri bănățene, dând dovadă de un înalt
ni vel ar ti stic, pregătiți și îndrumați cu simț
este tic și bun gust de pro fe so rii șco lii și co re -
gra i torăceni. 

În ca drul pro gra mu lui de sâmbătă  (12 mai
cu rent), s-au pre zen tat so liști  vo ca li și in stru -
men tiști , or che stre, co ru ri, gru pu ri vo ca le, for -
mații de dan su ri și mon ta je fol clo ri ce din To -
rac, Ov cea, Eci ca, Uzdin, Petrovasâla și De li -

bla ta. Mon ta je le fol clo ri ce din To rac și Eci ca,
pe ca re le-am urmărit în pri mul pro gram, au
fost co or do na te de Di a na De jan și Ma ri na Bu -
gar, re spec tiv La vi ni ca Bren da, iar ce le de du-
minică, din Coștei și Sa tu Nou, de Vi o rel Bălă-
gean, re spec tiv Io nel Ba ba. So liști i vo ca li și in -
stru men tiști  au fost acom pa niați de Or che stra
de muzică populară a Con si li u lui Națio nal al
Minorităţii Naţio na le Române din Ser bia, sub
bag he ta di ri jo ru lui mr. Ro man Bu gar. 

Pro gra mul de duminică
Pro gra mul de duminică a adus pe sce na to-
răceană, ti ne re ta len te din Ni co linț, Vârșeț,
Sa tu Nou, Coștei, Gre be naț, Sărcia și Ian caid.
S-au pre zen tat so liști  vo ca li și in stru men -
tiști , co ru ri și gru pu ri vo ca le, for mații de
dan su ri și mon ta je fol clo ri ce. 

Par ti ci panții au fost con duși în am be le zi le
de ca dre le di dac ti ce ale șco lii ge ne ra le, și de re -
pre zen tanți  ai Societăților Cul tu ral Ar ti sti ce
din sa te le din ca re au ve nit la festival, iar la
desfășura rea pro gra mu lui spri jin preţios au
ofe rit ca dre le di dac ti ce ale ȘG ”Ge or ge
Coșbuc” din Torac și mem brii secției de dan -
sa to ri ai Aso ciației  pen tru Artă și Cultură Ro-
mănească ”Vic hen tie Pe tro vi ci Bocăluț” din
To rac, ca re de ase me nea au con tri but în ma re
măsură la or ga ni za rea fe sti va lu lui.
Torăcenii au ști ut întodeauna să găzduiască
manifestările cul tu ra le, să cul ti ve mu zi ca și
dan sul și să pro mo ve ze cul tu ra romănească
de pe ace ste me le a gu ri. 

Timp de două zi le cât a du rat această ma -
ni fe sta re de am plo a re, To ra cul a fost cen trul
mu zi cii po pu la re românești. Pu bli cul nu me -
ros  a asi stat  și a urmărit in ter pre ta rea artis-
tcă a ti ne re lor ta len te ca re au dovedit că mă-
iestria me lo diilor po pu la re românești, jo cul
po pu lar românesc in ter pre tat cu pri ce pe re
de co piii noștri, păstrează da ti ni le, obi ce i u ri -
le și por tul din străbuni, promovând creaţia
fol clo ru lui românesc. 

De-a lun gul ani lor, în sa tul de pe Be ga, au
avut loc o mulţime de eve ni men te de seamă
din viaţa culturală a românilor din Ba na tul
sârbesc, ast fel că și de da ta ace a sta, torăcenii
au do ve dit că le-a fost o ma re ono a re să găz-
duiască această ma ni fe sta re de am plo a re. 
Pro gra mul a fost pre zen tat de cra i ni ce le Pa -
u la Pe tro vi ci și Ma ri na Ur su.



De par ta men tu lui de Stu dii de
Rumunistică din No vi Sad din ca -
drul Facultăţii de i lo so ie din No vi
Sad, a fost îniinţat la da ta de 1 no -
i em brie 1974. În apri lie 1979, lec to -
ra tull  a de ve nit par te a In sti tu tu lui
de Pe da go gie, ca la sfârșitul ace lu -
iași an, să înceapă pregătirile pen -
tru îniinţarea unui grup de stu diu
pen tru lim ba și li te ra tu ra română.

în anul uni ver si tar 2006-2007,
Ca te dra de Lim ba și Li te ra tu ra Ro-
mână,  rămâne De par ta ment de Ro-
mânistică,  iar stu di i le se realizează
în con for mi ta te cu si ste mul Bo log na.

De atun ci și până azi, au fost ac -
re di ta te mai mul te pro gra me de
stu dii. Ul ti mul, a cărui apli cație în-
cepe în anul uni ver si tar 2015-2016 ,
ca re pe lângă stu di e rea lim bii ro-
mâne și lim ba latină obli ga to rie, se
in tro du ce și  un stu diu pa ra lel al
lim bi lor ro ma ni ce  (italiană sau
spaniolă), în toți cei pa tru ani de
stu dio. Tre bu ie re mar cat fap tul că
cur ri cu lum-ul este con ce put ast fel
încât can di dații ca re do resc să-și
încheie stu di i le după ab sol vi rea
stu di i lor uni ver si ta re de pa tru ani,
în ca zu ri le re le van te, li se per mi te
pro i la rea și in stru i rea  ace sto ra în
in sti tuții le cul tu ra le, în mij lo a ce le
de mass-me dia, în com pa ni i le mul -
ti națio na le ș.a.m.d.

Pe de altă par te, se pre ve de ca can -
di dații ca re do resc să se ocu pe cu pro -
fe sia didactică, să înscrie stu di i le de
ma ster, două se me stre, în sco pul de a
se pregăti cât mai bi ne,  pen tru pre da -
rea di sci pli ne lor re spec ti ve într-un
mod cât mai pro fe si o nal.Pe lângă
activitățile de bază, tre bu ie re mar cat și
cer ce ta re științiică și in ter națională.

Mem brii De par ta men tu lui de
Rumunistică sunt pre zenţi la nu -
me ro a se con fe rințe științii ce, atât
în ţară cât și în străinătate, partici-
pând la pu ne rea în apli ca re a pro i -
ec te lor națio na le, pro vin ci a le  pre -
cum și a ce lor in ter națio na le.

De ase me nea, este ne ce sar să se
su bli ni e ze co la bo ra rea tra dițională
cu de par ta men te le co ne xe de la
universitățile din România. Această
co la bo ra re este intensiicată în ca -
drul pro gra mu lui Era smus, pro gram
ca re pre ve de schim bul de stu denți la
to a te ni ve lu ri le (stu dii de ni vel uni -
ver si tar (li cenţă, ma ster și doc to rat),
ale pro fe so ri lor. ast fel încât să permi-
tă o acor da a re de bur se  și stu di re la
in sti tuții le de învățământ su per i or, și
vi ce-ver sa - ca za rea stu dentţilor și
co le gii de la al te universități la Uni -
ver si ta tea din No vi Sad și,
bineînțeles,  la De par ta men tul pen -
tru Rumunistică. 

Dr. Laura Spăriosu

Izabela Lupulescu este absolventă
a Liceului „Mihajlo Pupin” din
Covăcița. Cea mai mare iubire a ei
este tenisul de masă pe care îl antre-
nează de când avea 5 ani la Clubul de
Tenis de Masă „Unirea” din Uzdin. 

De la primii pași până acum a
înșirat doar succese. S-a înscris în
istoria Cupei Balcanice pentru cel
mai tânăr campion (16 ani și 9 luni)
în categoria vârstnicilor mai tineri

(până la 21 de ani) la proba indivi-
duală. Este câștigătoarea TOP 16
pentru seniori feminin în Serbia,
precum și a mai multor medalii la
Campionatul Sârb de seniori (aur,
argint și 3 medalii de bronz).

A câștigat peste 30 de medalii la
Cupele mondiale individual, în
echipă și perechi în categoria cade-
telor și juniorilor feminin, apoi
campionul republican individual și
pe echipă în competiția elevilor
școlilor primare și medii. La fel, a
câștigat mai multe medalii la Cam-
pionatul Balcanic în categoria
cadeților, juniorilor și seniorilor sub
21 de ani. În colecția sa există peste
100 de cupe și peste 250 de medalii.

În prezent,  se găsește în Super
Liga Serbiei pentru CTM „Obilić
Aleva” din Novi Kneževac, cu care
anul trecut a câștigat titlul de cam-
pion. În acest an, în luna iunie în-
cep jocurile pentru titlu, iar echipa
din care face parte începe de la lo-
cul I. La înregistrarea dublă, joacă
pentru ACS „Dumbravița” din Ro-
mânia, pentru care joacă inalele

play-of-ului pentru titlul de cam-
pioană a României.

Cele mai importante rezultate
sunt: medalia de bronz la Campio-
natul Mondial de Juniori în catego-
ria dublu mixt cu Darko Jorgić din
Slovenia, 6 medalii la Campionatul
European pentru cadete și juniori
feminin individual, echipă și pe-
rechi. Este cea mai bună jucătoare
din Super Liga Serbiei în ultimul se-

zon (fără înfrângere) și pentru
această sezonă. A parcurs toate
selecțiile din echipa națională a Ser-
biei și la momentul de față este
membru al echipei naționale. A apă-
rat culorile echipei naționale la
Campionatele Mondiale și Europe-
ne, precum și la Campionatele Mon-
diale Individuale. Izabela Lupulescu
este cea mai bună jucătoare a clubu-
lui „Unirea”, pentru care a jucat de
două ori semiinala play of pentru
titlul de campioană a Serbiei.

Timp de trei ani consecutiv, a
câștigat titlul de campion național
pentru juniori feminin individual.
Este foarte mândră de toate titlurile
pe care le-a câștigat, printre care vom
menționa titlul de campion al țării în
categoria tinerilor cadeți și cadete.

Cea mai bună poziție în Clasa-
mentul European este locul 4 cadeți
feminin și locul 5 juniori feminin.
Având în vedere că acesta este pri-
mul sezon în clasamentul de se-
niori, Izabela Lupulescu ocupă în
prezent locul 149 în clasamentul
mondial seniori.

De ta lii de spre viețile no a stre, cum ar
i du la pu ri le, fe re stre le, fațade le ca se -
lor, relectă ex pe ri ențelor ar ti sti ce ale
pic to ru lui Emil Sfe ra, o nouă di men -
si u ne. Întotdeauna a pre fe rat ca ace -
ste mi nu na te frag men te ale vieții, în
ca re ci ne va a de pus un efort sem ni i -
ca tiv pen tru a le crea în urmă cu
mulţi ani,  să le pic te ze cu dra go ste și
adu ce re amin te.

Ar ta se schimbă, se apro pie tot mai
mult de oa me nii sim pli, aducându-
ne ace le va lo ri adevărate, re a le ca re
ne înobilează viaţa. Ome ni rea de se o -
ri este uimită de une le din tre no i le
idei și  cercetări în anu mi te do me nii
de in te res, ca re se asumă, până în i -
nal, tot la ar ta în si ne. Oa me nii sunt
dor ni ci de fru mu sețea pic tu ri de
esenţa ei. Do va da este că în mu ze e le
lu mii de pictură clasică, iu bi to rii de
artă, așteaptă ore întregi să in tre și să
se bu cu re de fru mu sețea de aco lo.
Pic tu ra este me reu nouă și nu este
su i ci ent de epuizată pre cum su le tul
uman ca re do rește  să se ex pri me. În
acest sens, mo dul de pre zen ta re a
gândurilor ar ti stu lui pe hârtie sau
pânză nu are sfârșit.

Pic to rul Emil Sfe ra a avut o do -
rință ex tra or di nară de a stăpâni va -
lo ri le cla si ce ale per for manțelor vi -
zu a le ca re l-au dus la Aca de mia de
Ar te Pla sti ce din Bel grad, creându-i
pro priul stil datorită ex pe ri ențelor
pe ca re le-a obţinut, “hrăninude-se”
cu creaţia maeștri lor pic to ri în mu -
ze e le ita li e ne și a ce lor din Pa ris, un -
de a avut oca zia de a rămâne o pe-
rioadă oa re ca ee de timp.

Cu această oca zie, Emil Sfe ra su-
bliniază următoarele:

– Tot ce ea ce fac și ce ea ce sunt, es-
te o lu me a mea, ex pe ri ența și vi zi u -
nea pro prie asu pra lu mii pe ca re am
con tem plat-o cu deosebită bu cu rie,
cu spe ranţa într-un vi i tor mai fru -
mos. Întreaga lu me a sim bo lu ri lor pe
ca re le-am cre at, au apărut din tr-o
ma re iu bi re faţă de pic tu ra clasică, fa-
ţă de ce le bre le ope re ale pic tu rii cla si -
ce, ca re mi-au înobilat su le tul cu
emoții și cu do rinţa ca to a te ace ste
cu noști nţe acu mu la te să le aplic în
practică, să le pic tez pe pânzele me le.

Cre a ti vi ta tea mea se de o se bește
de al te ste re o ti pu ri ar ti sti ce dat iin-
dcă am re a li zat că nu e suf i ci ent do -
ar să pic te zi, ci tre bu ie să cre e zi o lu -
me pro prie, speciică ca re să te re -
pre zin te, un uni vers pro priu. Îmi
amin tesc, era o zi ploioasă și la oră
tre bu ia să pictăm na tu ra moartă cla-
sică. Eu mi-am îndreptat pri vi rea în
altă di recţie  și am pic tat um bre le le în
di fe ri te cu lo ri, ca re erau într-un colţ

su let cu rat ca apa lim pe de. Fru me -
seţea su le te lor ne-o oferă prin tr-o
gamă largă de cu lo ri și for me. În i e -
ca re zi sunt cu co pi ii și i e ca re zi este
frumoasă și diferită ie că pictăm sau
ne prezentăm la Cen trul Cul tu ral al
Co pi i lor ca re există  timp de 12 ani.

Emil Sfe ra a co lo rat copilăria în
ce le mai fru mo a se cu lo ri mul tor ge -
ne raţii  de co pii dat iindcă de ja de 21
de ani con du ce Co lo nia de ar te pla -
sti ce a co o pi i lor. De ase me nea, mai
mult de două de ce nii, durează ate li e -
rul de artă pen tru co pii ta len tați ca -
re visează ce le mai fru mo a se mo -
men te din viaţa lor prin pictură.

Un mo ment nou în creaţia sa ine-
puizabilă sunt mo ti ve le din Hi lan dar,
ca re nu lasă pe ni me ni in di fe rent. 

Iată ce ne-a spus ar ti stul de spre ace a sta:
– Datorită ce lor două mo ti ve, în

pri mul rând este vi zi ta mea la Mă-
năstirea Hi lan dar, lăcașului sfânt
sârb, iar celălalt este pri e te nia cu ar -
ti stul Raj ko Ka ri šić ca re a cre at ce le
mai fru mo a se mo no gra ii a ace stei
sanctități sârbe, a apărut do rința ca
tot en tu zi a smul meu să îl re pre zint
prin mo ti ve din Hi lan dar. În acest
mod, de ja de câțiva ani, pic tez lu mi -
na so a re lui ca re luminează această
fru mu sețe într-un mod ex trem de
im pre si o nist. În no ap tea de 19 mai
când a fost deschisă No ap tea Mu ze e -
lor, la Vârșeț, a fost venisată cea de a

68-a ex po ziţie  a mea, ex po ziție  per-
sonală de pictură, ca re tran smi te
fru mu sețea ace stui loc san ctu ar sârb
al crești ni smu lui cu no scut în întrea-
ga lu me. Ace eași ex po ziţie  va i pre-
zentată și la Ti mișoa ra, Ba nia Lu ka,
Za greb și Bel grad.

Există oa me ni ca re do resc să aju te
în ori ce mo ment. Unul din tre acești
oa me ni de o se biţi este și ar ti stul Emil
Sfe ra, ca re datorită priceperii și ta -
len tu lui său, înfrumuseţează aspe tul
orașului no stru. Pen tru că el, ca ar -
tist consideră o viaţă împlinită dacă
ajută pe alții și cre de că ace sta este
sin gu rul dacă nu unul din tre ce le
mai im por tan te sco pu ri ale vieții, de
a fa ce  une le mo men te ale vieţii al to -
ra mai fru mo a se. De a ofe ri aju tor
prin artă și de a îmbogăți viața  al to -
ra ce ea este ar ta  în esență.

Cu acet pri lej, ar ti stul mărturisește:
– Întreaga artă a apărut din ne vo -

ia omu lui de a-și ex pri ma emoții le.
Avem emoții pe ca re tre bu ie să le dă-
ruim al to ra, să le multipliicăm  și să
im par tașim  pro pri i le emoţii. 
În această or di ne de idei, ar ti stul a
air mat că în tim pul ve rii, va luc ra în
ca drul ate li e re lor cu co pi ii bol na vi și
speră că o ast fel de muncă nobilă le
va fa ce viața mai frumoasă. Pen tru
că, po tri vit ar ti stu lui, în ori ce mo -
ment merită și tre bu ie  să sărbătorim
viața.

al sălii de clasă, ce ea ce a fost o ima -
gi ne perfectă.

Ar tistl Emil Sfe ra este încântat de
fru mu seţii le Ba na tu lui și de pa tri -
mo niul no stru cul tu ral  din orașele și
sa te le din această re gi u ne. Pic tu ri le
sa le sunt încărcate cu mo ti ve uni ver -
sa le și lo ca le, de o a re ce în acest mod
încearcă ca fru mu sețea Vo i vo di nei
să o reducă la sim bo lu ri ca re sunt
gra va te în noi.

La întrebarea de spre ex pe ri ența sa
în artă, Emil Sfe ra a răspuns:

– Am trăit întotdeauna ar ta într-
un mod ro man tic, ca o ne vo ie uma-
nă de a spu ne cât de mult iu besc
această lu me. În vie amin ti re mi-au
rămas ima gi ni le copilăriei, străzile
lar gi, prăfuite, gâște le fru mo a se, ca -
se le ma gi ce de la ţară, bi cic le te le ma -
ri, sca u ne le dărăpănate, vi o ri le și pe -
pe ne le ver de proaspăt. Ace a sta este
lu mea mea intimă și ima gi nea lu mii
în ca re trăiesc, pe ca re în i e ca re zi
când mă tre zesc o co lo rez cu cu lo ri -
le me le.

Ar ti stul Emil Sfe ra cu ușurință și
iu bi re înobilează lu mea co pi i lor cu
cu lo ri și multă dra go ste. 

De spre mun ca sa cu co pi ii ne-a
vor bit cu mult en tu zi asm:

– Luc rez cu co pi ii, ad mir ta len tul
de ca re co pi ii dau dovadă. Pi ca so a
spus ,, Aș do ri să pic tez ca un co pil.".
Co pi ii sunt ar tiști  pen tru că au un

Vineri, 15 junie 2018

pancevac@pancevac-online.rs
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SCHIŢĂ DE POR TRET: EMIL SFE RA PIC TOR

FRAG MEN TE MI NU NA TE DIN VIAŢĂ

La data de, 18 mai a.c., la sediul
Biroului Teritorial al Consilului
Naţional al Minorităţii Române
din Vârșeţ, a avut loc semnarea
contractelor pentru acordarea sur-
selor inaciare societăţilor cultu-
ral-artistice din satele românești,
în baza concursului Consiliului
Naţional Român. Reprezentanţii
societăţilor cultural-artistice, care
au primit sprijit inanciar, au
menţionat, între altele, că  sursele
inanciare pe care le-au primit, le
înseamnă mult în ceea ce privește
promovarea și airmarea valorilor
culturale românești. 

La întrevederea președintelui
Consilului Naţional Român, Da-
niel Petrovici, cu reprezentanţii
societăţilor culturale românești,
au fost abordate problemele și
provocările cu care se confruntă
societăţile cultural-artistice din
satele noastre. S-a spus că activi-
tatea societăţilor cultural-artisti-
ce se desfășoară în cadrul mai
multor secţii cum sunt formaţiile
de dansatori, teatru, оrchеstrе,
fanfare, cor etc, însă din cauza
mijloacelor inanciare insuicien-
te, multe societăţi se bazează doar
pe o secţie. 

La ședinţă s-a subliniat că orice
efort al  reprezentanţilor societă-

ţilor culturale în vederea promo-
vării valorilor culturale româ-
nești va i susținut de Consiliul
Naţional. Societăţile culturale nu
primesc surse inanciare din par-
tea autoguvernării locale, iar din
buget nu se acordă nimic. În
această perioadă de criză, cultura
este primul domeniu în care sta-
tul reduce fondurile.

Contractele au fost semnate de
președintele  Consilului Naţional
al Minorităţii Naţionale Române
din Serbia, Daniel Petrovici și de
reprezentanţii celor  29 de societăţi
culturale-artistice care s-au anun-
ţat la concurs. Au fost prezenți

Marcel Drăgan, Anișoara Ţăran,
Ion Cizmaș și Nicu Ciobanu. 
Consilului Naţional al Minoritţii
Naţionale Române din Serbia are
o colaborare amplă cu toate so-
cietăţile culturale din Banat în ca-
re sens a deschis pentru prima
dată un concurs cu scopul de a
sprijini inanciar toate societăţile
cultural-artistice românești din
cadrul căminelor culturale. Con-
diţile de participare la concurs au
constat în faptul că societăţile
culturale să participe la manifes-
tările de nivel regional și  la eve-
nimentele culturale cum sunt:
Marele Festival de Folclor si mu-

zică a românilor din Voivodina,
Zilele de Teatru, Festivalul Copii-
lor, Trompeta bănăţeană etc.

Este vrednic de subliniat faptul
că toate cele 29 de societăţi cultu-
ral-artistice au primit ajutor i-
nanciar. Este vorba de o sumă de
2.250.000 de dinari, sumă menită
activităţilor din cadrul acestor
societăţi culturale care s-au anun-
ţat la concurs. Societățile au con-
curat în baza secţilor care acti-
vează, însă nu toate societăţile au
primit aceeași sumă de bani ci în
funcție de câte secţii activează în
cadrul unei anumite asocietăţi
culturale. Pe secţie, au primit pâ-
nă la 50.000 de dinari. Unele so-
cietăţi au primit jumătate din su-
mă, din cauză că nu au participat
anul trecut la manifestările cultu-
rale ci vor participa anul acesta. 
Datorită sursele acordate, societă-
ţile vor putea să desfășoare  activi-
tăţi mult mai ample decât până în
prezent dispunând de un buget si-
gur cu care să își poată planiica
activităţile Aceasta este ideea de
bază în ceea ce privește coinanţa-
rea societăţilor. S-a subliniat,
printre altele, că ar i de dorit ca
societăţile să concureze și pentru
alte surse din partea autoguvernă-
rii locale, provinciei sau republi-
cii, dar și la concursuri europene.

SEMNAREA CONTRACTELOR CU REPREZENTANŢII SOCIETĂŢILOR CULTURALE DIN BANAT 

Valorile culturale ale românilor

SPORTIVĂ DE SUCCES: IZABELA LUPULESCU

Titlul de campion al
țării la tenis de masă

DE PAR TA MEN TU LUI DE STU DII DE RUMUNISTICĂ

Co la bo ra rea cu 
universitățile din România
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Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Лепи фрагменти
живота
» страна IV

Ученици показали
знање на 
завидном нивоу
» страна V

У знаку културних
и спортских
манифестација
» страна V 

Музика – 
саставни део
живота
» страна VI

То ком два да на То рак је био цен тар деч јег
фол кло ра, ка да смо има ли при ли ку да чу -
је мо и ви ди мо ле по ту ру мун ске му зи ке и
фол кло ра и мла де та лен те у из во ђе њу ру -
мун ских пе са ма, тра ди ци о нал них и сти -
ли зо ва них ига ра, ин стру мен тал них, во -
кал них и хор ских пе са ма и оби ча ја. На ве -
ли кој по зор ни ци До ма кул ту ре у Тор ку на -
сту пи ло је око 600 де це из три на ест ме -
ста, до ка зав ши да чу ва ју тра ди ци ју на -
род них пе са ма из Ба на та.

Фе сти вал ру мун ске му зи ке и фол кло ра
де це из Вој во ди не одр жан је у Тор ку 12. и
13. ма ја. Де ца су и овог пу та до ка за ла да
чу ва ју спе ци фич ност ру мун ског фол кло -
ра и на ци о нал ни иден ти тет, не гу ју ћи љу -
бав пре ма фол кло ру. Из го ди не у го ди ну
све до ци смо ле пих деч јих пер фор ман са у
окви ру ове гран ди о зне му зич ке ма ни фе -
ста ци је де це из Вој во ди не, че му до при но -
се пред школ ци и уче ни ци из на ших шко -
ла. На кон ду гог пе ри о да од две де це ни је
ове го ди не је одр жан фе сти вал у Тор ку.

Уче ство ва ли су во кал ни и ин стру мен -
тал ни со ли сти, фол клор ни ан сам бли, во -
кал не гру пе, хо ро ви и ор ке стри на род не
му зи ке. Број на пу бли ка из свих се ла у Ба -
на ту пра ти ла је с ве ли ким ин те ре со ва -
њем, по што ва њем и по себ ном за хвал но -
шћу про грам фе сти ва ла.

По што је фе сти вал имао так ми чар ски
ка рак тер, жи ри у чи јем са ста ву су би ли
про фе сор др Ве ро ни ка Ла у ра Де ме не ску
(Ру му ни ја), ко ре о граф Да ни је ла Пе тро -
вић и про фе сор Ле ри Мен гер имао је за -
да так да од лу чу је о на гра да ма за нај бо ље
из во ђа че, тј. во кал не и ин стру мен тал не
со ли сте, ор ке стре на род не му зи ке, хор ске
ан сам бле, фол клор не ан сам бле сти ли зо -

ва них пле со ва и фол клор не ан сам бле тра -
ди ци о нал них пле со ва и фол клор них еле -
ме на та.

Сед мо из да ње деч јег фе сти ва ла оста ће
сви ма у се ћа њу, ка ко у по гле ду пер фор -
ман са, та ко и због из ван ред не и ква ли тет -
не умет нич ке ин тер пре та ци је де це.

Ду ше су обо га ће не ле по том ига ра и сја -
јем ру мун ских но шњи, чи ме се чу ва ју и
про мо ви шу вред но сти на род них пе са ма и
ига ра, ко је се пре но се ге не ра ци ја ма што
до ла зе.

Све ча но отва ра ње
Све ча ном отва ра њу су при су ство ва ли
ско ро сви уче ни ци Основ не шко ле „Ђор -
ђе Кош бук” из Тор ка, као и пред школ ци,
ко ји су пред број ном пу бли ком пред ста -
ви ли ба нат ске оби ча је и игре, на ви со ком
умет нич ком ни воу, об у че ни у на род не
но шње. Упа дљи ва је би ла есте ти ка, ко ју су
ство ри ли на став ни ци шко ле и ко ре о гра -
фи из Тор ка.

У окви ру су бот њег про гра ма (12. ма ја),
пред ста ви ли су се во кал ни и ин стру мен -
тал ни со ли сти, ор ке стри, во кал не гру пе и
ор ке стри на род не му зи ке из Тор ка, Ов че,
Еч ке, Уз ди на, Вла ди ми ров ца и Де ли бла та.

Фол клор ни ан сам бли из Тор ка и Еч ке
има ли су за ко ре о гра фе Ди ја ну Де жан и
Ма ри ну Бу гар од но сно Ла ви ни ку Брен ду.
Ко ре о гра фи фол клор них ан сам ба ла из
Ку шти ља и Ба нат ског Но вог Се ла би ли су
Ви о рел Ба ла ђе ан од но сно Јо нел Ба ба. Во -
кал ни и ин стру мен тал ни со ли сти на сту -
пи ли су уз му зич ку прат њу на род ног ор -
ке стра На ци о нал ног са ве та ру мун ске на -
ци о нал не ма њи не у Ср би ји, под ди ри -
гент ском па ли цом мр Ро ма на Бу га руа.

Про грам у не де љу
На ред ног да на, у не де љу, на сце ни у Тор ку
на сту пи ли су мла ди та лен ти из Ни ко ли -
на ца, Вр шца, Ба нат ског Но вог Се ла, Гре -
бен ца, Су тје ске и Јан ко вог Мо ста. Пред -
ста ви ли су се во кал ни и ин стру мен тал ни
со ли сти, хо ро ви и во кал не гру пе и фол -
клор ни ан сам бли.

Уче сни ке су оба да на во ди ли на став ни -
ци основ них шко ла и пред став ни ци кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва, а ве ли ки
до при нос ор га ни за ци ји фе сти ва ла да ли
су на став ни ци шко ле „Ђе ор ђе Кош бук”,
као и чла но ви фол клор не сек ци је Удру -
же ња ру мун ске умет но сти и кул ту ре „Ви -
кен ти је Пе тро вић Бо ка луц” из Тор ка.

То ком два да на, ка да је То рак био цен -
тар деч јег фол кло ра, ра до ва ли смо се ле -
по ти ру мун ске му зи ке и оби ча ја, пра ти -
ли смо мла де та лен те у из во ђе њу ру мун -
ских пе са ма, тра ди ци о нал них и сти ли зо -
ва них ига ра, ин стру мен тал них, во кал -
них и хор ских пе са ма и оби ча ја. Ме шта -
ни Тор ка су увек зна ли да бу ду до бри до -
ма ћи ни сва кој кул тур ној ма ни фе ста ци -
ји, да не гу ју му зи ку и игру и да про мо ви -
шу ру мун ску кул ту ру са ових про сто ра.

У овом се лу крај Бе ге ја то ком го ди на су
се одр жа ва ли мно ги до га ђа ји у кул тур -
ном жи во ту Ру му на из срп ског Ба на та.
Овог пу та су ме шта ни Тор ка до ка за ли да
је ве ли ка част би ти до ма ћин овог ма сов -
ног ску па од из у зет не ва жно сти за на шу
де цу, ко ја чу ва ју оби ча је на ших пре да ка и
про мо ви шу ства ра ње сцен ске умет но сти
ру мун ског фол кло ра.

Во ди тељ ке про гра ма би ле су Па у ла Пе -
тро вић и Ма ри на Ур су.

ФЕСТИВАЛ РУМУНСКЕ МУЗИКЕ И ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ

ПРОМОВИСАЊЕ БАНАТСКЕ ТРАДИЦИЈЕ

ОР ГА НИ ЗА ТО РИ

Фе сти вал ру мун ске му зи ке и фол кло ра де це из Вој во ди не ор га ни зо ва ла

је ОШ „Ђор ђе Кош бук”, у са рад њи са Удру же њем ру мун ске умет но сти и

кул ту ре „Ви кен ти је Пе тро вић Бо ка луц”, као и са пред школ ском уста но -

вом, ро ди те љи ма, Удру же њем же на „Ба на ћан ке”, Клу бом пен зи о не ра из

Тор ка и ме сном за јед ни цом То рак, уз по др шку На ци о нал ног са ве та ру -

мун ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји, Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми -

са ња Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ства за Ру му ни је у расејању,

По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и ин фор ми са ње, По кра јин ског се -

кре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не за јед ни це, За -

во да за кул ту ру Ру му на из Вој во ди не, Оп шти не Жи ти ште, Из да вач ке ку ће

„Ли бер та теа” из Пан че ва, Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не из Но вог Са да,

„Со ко ја”, штам па ри је „Си то принт” и при ват не фир ме „Све ти Ва лен тин”.



Де та ље из на ших жи во та као
што су кре ден ци, про зо ри и фа са -
де ку ћа осли ка ва сво јим до жи вља -
ји ма, ко ји има ју не ку но ву ди мен -
зи ју. Увек је во лео те ле пе фраг мен -
те жи во та у ко је је не ко уло жио
огро ман труд да их ство ри пре
мно го го ди на, а да нас мо гу да нас
об ра ду ју.

Умет ност се ме ња, она се при бли -
жа ва чо ве ку, ла га но се и си гур но
вра ћа ју оне пра ве вред но сти ко је
кра се сли ку. Љу ди су жељ ни ле по -
те сли кар ства она квог ка кво оно у
осно ви је сте. Чи ње ни ца је да у
свет ским му зе ји ма кла сич ног сли -
кар ства љу ди че ка ју са ти ма да уђу
и да се ди ве ле по ти. Сли кар ство је
увек но во и ни ка да ни је до вољ но
ис тро ше но, као и људ ска ду ша,
ко ја те жи да се из ра зи. У том сми -
слу ни на чин пред ста вља ња умет -
ни ко ве ми сли на па пи ру или плат -
ну не ма кра ја.

Сли кар Емил Сфе ра имао је
огром ну же љу да са вла да кла сич не
вред но сти ви зу ел не пред ста ве, ко -
је су га од ве ле до Ли ков не ака де -
ми је у Бе о гра ду и ста са ва ња на ис -
ку стви ма ко ја је сти цао „хра не ћи”
се ве ли ким мај сто ри ма у ита ли јан -
ским му зе ји ма и у Па ри зу, где је
имао при ли ке да ду же бо ра ви.

Овом при ли ком Емил Сфе ра је
ис та као:

– Све ово што ра дим, је сте је дан
свет мо је ин ти ме, мој до жи вљај
ово га све та, ко ји ви дим као ве ли -
ку ра дост и огром ну на ду у бо ље
су тра. Чи тав свет сим бо ла ко је
сам ство рио, на стао је из ве ли ке
љу ба ви пре ма кла сич ном сли кар -
ству. Са уз бу ђе њем сам упи јао и
гу тао ве ли ка де ла кла сич ног сли -
кар ства, же лео сам да све то и сам
на цр там. Мо је ства ра ла штво се,
мо гу та ко ре ћи, отр гло од оног чи -
сто за нат ског и од уме ћа, јер сам
схва тио да то ни је до вољ но – мо -
ра те има ти свој свет ко ји го во ри
из вас. Се ћам се, био је ки шни дан
и у кла си смо сли ка ли кла сич ну
мр тву при ро ду, а ја сам био „на о -
пач ке” и сли као сам пре див не ки -
шо бра не раз ли чи тих бо ја ко ји су
се це ди ли у дру гом де лу про сто -
ри је и то је би ла од лич на сли ка.

Умет ник је оду ше вљен на шим
Ба на том и ле по том кул тур ног на -
сле ђа ко је је сву да око нас, у гра до -
ви ма и се ли ма. Ње го ви сли кар ски
мо ти ви су и уни вер зал ни и ло кал -
ни, јер ти ме по ку ша ва да сву ле по -
ту Вој во ди не све де на сим бо ле ко -
ји су уре за ни у на ма.

На пи та ње ка ко до жи вља ва умет -
ност, Емил Сфе ра нам је од го во рио:

– Увек сам умет ност до жи вља -
вао на ро ман ти чан на чин, као
људ ску по тре бу да се ка же ко ли ко
се во ли овај свет. Оста ле су ми из
де тињ ства сли ке пра шња вих ши -
ро ких ули ца, ле пих гу са ка, ча роб -
них ку ћи ца, ве ли ких би ци ка ла,
по не ке тро шне сто ли це, ви о ли не
и све же на се че не лу бе ни це. То је
свет мо је ин ти ме и то је сли ка све -
та у ко ме жи вим и ко ји сва ког да -
на кад се про бу дим, бо јим не ким
но вим бо ја ма.

Умет ник с ла ко ћом и љу ба вљу
бо ји деч ји свет бо ја ма и љу ба вљу.
О то ме нам је го во рио с пу но ен -
ту зи ја зма:

– Ра дим с де цом и мо гу са мо да
се ди вим ко ли ко та лен та има у де -
ци. Пи ка со је ре као: „Же лео бих
да сли кам као де те”. Де ца су умет -
ни ци, јер има ју чи сту ду шу као
би стра во да и њо ме нас да ру ју ве -
ли ком ле по том бо ја и об ли ка.
Сва ког да на сам с де цом и сва ки је
дан леп и дру га чи ји: из ло жбе у
Деч јем кул тур ном цен тру ор га ни -
зу је мо већ два на ест го ди на.

Емил Сфе ра већ два де сет јед ну
го ди ну во ди ли ков ну ко ло ни ју
пред шко ла ца, ко ја је мно гој де ци
обо ји ла де тињ ство леп шим бо ја -
ма. Та ко ђе, ви ше од две де це ни је
тра је ли ков на ра ди о ни ца за та лен -
то ва ну де цу ко ја сво је нај леп ше
тре нут ке са ња ју кроз сли кар ство.

дру шта ва с ци љем про мо ви са ња
кул тур них вред но сти Ру му на би -
ти пот по мог нут од стра не На ци о -
нал ног са ве та. Та ко ђе је ре че но да
ве ћи на дру шта ва не до би ја фи -
нан сиј ску по моћ од ло кал не са мо -
у пра ве, као ни из бу џе та. Они су
све сни да је у овом кри зном пе ри -
о ду кул ту ра пр ва област ко ја оста -
је без сред ста ва.

Уго во ре су пот пи са ли Да ни јел
Пе тро вић, пред сед ник На ци о нал -
ног са ве та Ру му на из Ср би је, и
пред став ни ци два де сет де вет кул -

тур но-умет нич ких дру шта ва.
При сут ни су би ли и Мар ћел Дра -
ган, Ани шо а ра Ца ран, Јон Чи -
змаш и Ни ку Чо ба ну.

На ци о нал ни са вет Ру му на има
до бру са рад њу са свим кул тур но-
умет нич ким дру штви ма и у ову
свр ху пр ви пут је отво рио кон -
курс с ци љем да фи нан сиј ски по -
др жи ак тив но сти ко је се од ви ја ју
у окви ру до мо ва кул ту ре. Усло ви
за апли ци ра ње са сто ја ли су се у
то ме да кул тур на дру штва уче -
ству ју на ма ни фе ста ци ја ма на ре -

ги о нал ном ни воу, као и на кул -
тур ним ма ни фе ста ци ја ма као што
су „Фе сти вал ру мун ске му зи ке и
фол кло ра”, „По зо ри шни да ни Ру -
му на”, „Фе сти вал де це”, „Ба нат ска
тру ба”...

На кон курс се при ја ви ло два де -
сет де вет кул тур но-умет нич ких
дру шта ва и сва ко од њих је до би -
ло фи нан сиј ску по моћ. Ра ди се о
укуп ном из но су од 2.250.000 ди на -
ра, а кул тур но-умет нич ка дру -
штва су кон ку ри са ла на осно ву
сво јих ак тив но сти од но сно сек ци -
ја ко је су нај ак тив ни је. Вред но је
на по ме ну ти да ни је свим дру -
штви ма до де љен исти из нос нов -
ца. Не ка од њих су по сек ци ји до -
би ла 50.000 ди на ра, а дру га по ло -
ви ну нов ца, за то што ни су уче -
ство ва ла на кул тур ним ма ни фе -
ста ци ја ма про шле го ди не, али ове
го ди не ће се пред ста ви ти ра зним
ак тив но сти ма.

За хва љу ју ћи овој фи нан сиј ској
по мо ћи, дру штва ће мо ћи да ра де,
јер има ју од ре ђе ни бу џет, на осно -
ву ко га ће мо ћи да пла ни ра ју ак -
тив но сти. Ово је, уо ста лом, и
осно ва за фи нан си ра ње дру шта ва.
Под ву че но је да не би би ло ло ше
да спо ме ну та дру штва кон ку ри шу
за фи нан сиј ску по моћ и код ло -
кал не са мо у пра ве, по кра ји не или
ре пу бли ке, као и да се при ја ве на
европ ске кон кур се.

Тим по во дом умет ник ка же:
– Чи та ва умет ност на ста ла је из

чо ве ко ве ле пе по тре бе да сво је
емо ци је из ра зи дру ги ма. Ми има -
мо емо ци је као дар, па за то и тре -
ба да их про сле ди мо и да их уве ћа -
ва мо де ље њем.

Емил Сфе ра нам је ре као да ће
овог ле та ра ди ти у окви ру ра ди о -

Но ви мо ме нат у ње го вом не -
пре су шном ства ра ла штву су сјај -
ни мо ти ви из Хи лан да ра, ко ји ни -
ко га не оста вља ју рав но ду шним.
Ево шта нам је умет ник ре као о
то ме:

– За хва љу ју ћи мо јим бо рав ци -
ма у ма на сти ру Хи лан да ру, Све тој
срп ској цар ској ла ври, као и дру -
же њу са умет ни ком фо то гра фи је
Рај ком Ка ри ши ћем, ко ји је ство -
рио нај леп ше мо но гра фи је ове
срп ске све ти ње, у ме ни се ја ви ла
же ља да све то сво је оду ше вље ње
и пред ста вим, та ко да већ не ко ли -
ко го ди на осли ка вам све тлост
сун ца ко ја оба сја ва ову ле по ту, на
је дан крај ње им пре си о ни стич ки
на чин. У „Но ћи му зе ја”, 19. ма ја, у
Вр шцу је отво ре на мо ја ше зде сет
осма са мо стал на из ло жба сли ка
ко је но се ле по ту ове ве ли ке срп ске
све ти ње и све ти ње це ло га хри -
шћан ства. Хи лан дар ће би ти
пред ста вљен и у Те ми шва ру, Ба -
ња лу ци, За гре бу и Бе о гра ду.

По сто је љу ди ко ји га је до бро ту
и же ле да у сва ком тре нут ку по -
мог ну. Је дан од та квих по себ них
љу ди је и Емил Сфе ра, ко ји сво јим
уме ћем и та лен том улеп ша ва наш
град. Ње га као умет ни ка чи ни ис -
пу ње ним да ро ва ње и по ма га ње
дру ги ма. Он ми сли да је је дан од
нај ва жни јих ци ље ва жи во та учи -
ни ти не ке тре нут ке дру ги ма леп -
шим, по мо ћи кроз умет ност и
обо га ти ти жи вот пле ме ни то шћу.
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЕМИЛ СФЕ РА, СЛИ КАР

ЛЕ ПИ ФРАГ МЕН ТИ ЖИ ВО ТА

Ове го ди не, 18. ма ја, у те ри то ри -
јал ној кан це ла ри ји На ци о нал ног
са ве та ру мун ске ма њи не у Вр шцу
пот пи сан је уго вор о до де љи ва њу
фи нан сиј ске по мо ћи кул тур но-
умет нич ким дру штви ма из ру -
мун ских се ла у Ба на ту, на осно ву
кон кур са ко ји је об ја вио На ци о -
нал ни са вет Ру му на. Пред став ни -
ци кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва ко ји су до би ли ову фи нан -
сиј ску по моћ ре кли су, из ме ђу
оста лог, да им ова по моћ мно го
зна чи, јер ће ти ме мо ћи да про мо -
ви шу и афир ми шу ру мун ске кул -
тур не вред но сти.

Пред сед ник На ци о нал ног са ве та
Ру му на Да ни јел Пе тро вић и пред -
став ни ци кул тур них дру шта ва из
ру мун ских се ла на овој сед ни ци су
ди ску то ва ли о про бле ми ма и иза -
зо ви ма у ама те ри зму уоп ште и раз -
мо тре ни су про бле ми с ко ји ма се
ова дру штва су о ча ва ју. Ре че но је да
се ак тив ност кул тур них дру шта ва
од ви ја у окви ру ви ше сек ци ја, као
што су фол клор на сек ци ја, драм -
ска сек ци ја, ор ке стар ду ва ча, хор
итд. и да, због не ре дов них фи нан -
сиј ских сред ста ва, мно га дру штва
не мо гу да ра де са свим сек ци ја ма,
не го се њи хо ва ак тив ност од ви ја
са мо у окви ру јед не сек ци је.

На сед ни ци је ре че но да ће сва -
ки на пор пред став ни ка кул тур них

ПОТ ПИ СИ ВА ЊЕ УГО ВО РА С ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА ИЗ БА НА ТА

Кул тур не вред но сти Ру му на

Изабела Лупулеску је мату-
ранткиња Гимназије „Михајло
Пупин” из Ковачице. Њена нај-
већа љубав је стони тенис, који
тренира од своје пете године у
СТК-у „Униреа” из Уздина. 

Од првих корака до сада низа-
ла је само успехе. Уписана је у
анале балканских првенстава
као најмлађа шампионка (са ше-
снаест година и девет месеци) у
категорији млађих сениорки (до
21 године) појединачно. Осваја-
чица је такмичења „ТОП 16” за
сениорке Србије, као и више ме-
даља на сениорском појединач-
ном Првенству Србије (златна,
сребрна и три бронзане).

Освојила је преко 30 медаља
на светским куповима  поједи-
начно, екипно и у паровима у ка-
тегорији кадеткиња и јуниорки и
била републички првак поједи-
начно и екипно у такмичењу уче-
ника основних и средњих школа.

У својој колекцији има преко 100
пехара и преко 250 медаља.

Тренутно наступа у Суперли-
ги Србије за СТК „Обилић Але-
ва” из Новог Кнежевца, с којим
је прошле године освојила шам-

пионску титулу. Ове године у ју-
ну почиње разигравање за титу-
лу, при чему њена екипа стартује
с првог места. На двојну реги-
страцију наступа за АЦС „Дум-
бравита” из Румуније, с којом
игра финале плеј-офа за титулу
првака Румуније.

Најзначајнији њени резултати
су: бронзана медаља на Светском
Првенству за јуниоре у категори-
ји мешовитих парова с Дарком
Јоргићем из Словеније, шест ме-
даља са Европског првенства за
кадеткиње и јуниорке појединач-
но, екипно и у паровима.

Три године заредом освајала је
титулу првака државе за јуниор-
ке појединачно. Веома је поносна
на све титуле које је освојила, ме-
ћу којима је и титула првака др-
жаве у категорији млађих кадет-
киња и кадеткиња.

Њен најбољи пласман на
европској ранг-листи било је че-

тврто место код кадеткиња и пе-
то место код јуниорки. С обзи-
ром на то да јој је ово прва сезо-
на у сениорској категорији, тре-
нутно заузима 149. место на
светској ранг-листи за сениорке.

УСПЕШНА СПОРТИСТКИЊА: 

ИЗАБЕЛА ЛУПУЛЕСКУ

Првакиња државе
у стоном тенису

О ОДСЕКУ ЗА РУМУНИСТИКУ

Сарадња са 
универзитетима у Румунији

Одсек за румунистику Фило-
зофског факултета у Новом Саду
основан је 1. новембра 1974. До
октобра 1975. године на Фило-
зофском факултету у Новом Са-
ду румунски језик се изучавао
факултативно, а од октобра исте
године изучава се као изборни
предмет. Априла 1979. године
Лекторат прелази у састав Ин-
ститута за педагогију, а пред крај
исте године почињу припреме за
оснивање студијске групе за ру-
мунски језик и књижевност.

Као последица тога, академске
1981/1982. године уписана је пр-
ва генерација студената, а ака-
демске 2006/2007. године Кате-
дра за румунски језик и књижев-
ност постаје Одсек за румуни-
стику и студирање се одвија по
болоњском систему.

Најновијим студијским про-
грамом, чија примена почиње
академске 2015/2016. године, по-
ред студирања румунског језика
и обавезног латинског, уводи се
и паралелно студирање другог
романског језика (италијанског
или шпанског), на све четири го-
дине студија. На тај начин студи-
је румунистике постају тражени-
је и атрактивније. Треба још на-
поменути да је курикулум кон-
ципиран тако да се кандидатима
који желе да своје школовање

окончају после апсолвирања че-
творогодишњих основних сту-
дија, одабиром релевантних
предмета, омогућава профилиса-
ње и оспособљавање за рад у ин-
ституцијама културе, средстви-
ма мас-медија, мултинационал-
ним компанијама итд.

С друге стране, предвиђено је
да кандидати који желе да се баве
наставничким позивом упишу
двосеместралне мастер-студије,
које, с циљем што боље припреме,
обилују стручним педагошким
предметима. Поред примарне, пе-
дагошке делатности, треба иста-
ћи и научно-истраживачку функ-
цију и међународну сарадњу.

Неопходно је нагласити и тра-
диционалну сарадњу са сродним
одсецима на универзитетима у
Румунији. Ова сарадња је више-
струко интензивирана у оквиру
програма „Еразмус”, који предви-
ђа размену студената на свим ни-
воима студија (основним, ма-
стер, докторским), наставног и
ненаставног особља, тако што се
омогућава стипендирана мобил-
ност и боравак на страним висо-
кошколским установама и обрат-
но – боравак студената и колега с
других универзитета на Универ-
зитету у Новом Саду и, наравно,
на Одсеку за румунистику.

Др Лаура Спариосу

ни ца с бо ле сном де цом и на да се
да ће им та кав рад улеп ша ти жи -
вот. Јер, ка ко ка же, жи вот мо ра мо
сла ви ти.



Уз по моћ ви ше ор га ни за ци ја и ин -
сти ту ци ја из Ба нат ског Но вог
Се ла, као и уз по др шку ло кал не за -
јед ни це и До ма кул ту ре, гра ђа ни
Ба нат ског Но вог Се ла про сла ви ли
су се о ску сла ву ра зно вр сним ма ни -
фе ста ци ја ма.

Про сла ва је отво ре на 19. ма ја до -
бро твор ним до га ђа јем у ви ду уре -
ђи ва ња деч јег пар ка. Истог да на је
одр жа но так ми че ње у сто ном те -
ни су на те ре ну по ро ди це Ве ли ја,
као и 22. ме ђу на род ни тур нир у
бри џу, у ор га ни за ци ји бриџ клу ба
БНС, у хо лу основ не шко ле. При -
ре ђе на је и све ча на сед ни ца удру -
же ња „На ше Но во Се ло”, на ко јој
је би ло ди ску си је о бу ду ћим про -
јек ти ма.

Сле де ћег да на у ру мун ској пра -
во слав ној цр кви све ту ли тур ги ју
је слу жио све ште ник Ге ор ге Ја -
неш. Том при ли ком је на сту пио
по зна ти му шки хор под ди ри гент -
ском па ли цом про фе со ра Гра ци ја -
на Пе тро ви ћа.
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Че твр ти Ме ђу на род ни фе сти -
вал ду хов не хор ске му зи ке „Te De-
um Laudamus” одр жан је 16. и 17.
ма ја у пра во слав ној ру мун ској ка -
те дра ли „Ваз не се ња го спод њег”.
Ор га ни зо ва ли су га Ме ђу на род но
дру штво за му зич ке сту ди је из Те -
ми шва ра, Кул тур но дру штво „Ба -
на тик арт” из Вр шца и Удружење
„Ду ша за ду шу” из Те ми шва ра, а
бла го слов је дао Ње го ва све тост
Си лу ан, епи скоп Ру мун ске пра во -
слав не епар хи је Ма ђар ске и по -
гла вар Ру мун ске пра во слав не
епи ско пи је „Да чи ја Фе ликс”.

Пр вог да на фе сти ва ла пред ста -
ви ли су се: цр кве ни хор „Св. Те о -
дор Вр шач ки” (ди ри гент: Ол га
Шин ко вић), хор „Ас” из Вр шца
(ди ри гент: проф. Ан ђел ка Су че -
вић), хор „Рас пе ва ни про фе со ри”
(ди ри гент: проф. Ма ри на Кли -
ска), Хор пен зи о не ра Вр шац (ди -
ри гент: Би ља на Пе тро вић), хор
Фа кул те та за му зи ку и по зо ри ште
За пад ног уни вер зи те та из Те ми -

шва ра (ди ри гент: Да ри јус Јор да -
не ску), хор ска гру па „Ша гу ни ја -
на”, Пра во слав ни ру мун ски про -
то по пи јат из Си би јуа (ди ри гент:
све ште ник Алек сан дру Сас), ду -
хов ни хор „Све ти Је рарх Ни ко ла -
је” Те о ло шког фа кул те та За пад ног
уни вер зи те та из Те ми шва ра (ди -
ри гент: ђа кон до цент Јон Алек -
сан дру Ар де леа ну) и Му шки хор
На ци о нал ног са ве та ру мун ске на -
ци о нал не ма њи не из Ср би је (ди -
ри гент: проф Ле ри Мен гер).

О зна ча ју овог фе сти ва ла по -
све ће ног ка те дра ли „Ваз не се ња
го спод њег” го во ри ли су др Адри -
јан Баба и из вр шни од но сно по ча -
сни пред сед ник фе сти ва ла др
Емил Лу чи јан Ро шка.

У дру гом де лу фе сти ва ла је уче -
ство вао хор Му зич ке шко ле „Ма -
рин ко вић” из Вр шца, под вођ ством
ди ри ген та проф. Та тја не Гер дец
Мрђа, ко ји се пред ста вио стра ним
ре пер то а ром ду хов них пе са ма. Уче -
ство вао је и ме шо ви ти хор „Дој на
Ба на та” Ру мун ске пра во слав не па -
ро хи је „Ро ђе ње Пре све те Бо го ро -
ди це” из Те ми шва ра (ди ри гент:
проф. Фло рин Ни ко ла је Шин ка ри).

На фе сти ва лу је на сту пио и хор
Ме ђу на род ног дру штва за му зич -
ке сту ди је из Те ми шва ра, ко ји је с
ве ли ким про фе си о на ли змом
пред ста вио му зич ки ре пер то ар
ду хов них пе са ма. Два де сет хор -
ских пе ва ча, ује ди ње них под ди -
ри гент ском па ли цом Ју ли је Ро -
ман, оду ше ви ло је пу бли ку вр хун -
ском из вед бом ду хов них пе са ма.

Са истом ве шти ном и та лен -
том, пу бли ци су се пред ста ви ли
хор Те о рет ске гим на зи је „Тра јан
Ву ја” из Фа ђе та (Ру му ни ја), ко ји је
из вео шест ду хов них пе са ма. То -

ком два да на, ко ли ко је фе сти вал
тра јао, вер ни ци из Вр шца и дру -
гих ме ста мо гли су да слу ша ју вр -
хун ске умет нич ке на сту пе ду хов -
них хо ро ва. Ор га ни за то ри су до -
де ли ли ди пло ме за уче шће свим
хор ским гру па ма при сут ним на
фе сти ва лу.

Др Еу ђен Чинч, у уло зи пред -
сед ни ка фе сти ва ла, др Емил Лу ћи -
јан Ро шка, по ча сни пред сед ник
фе сти ва ла, проф. др Адри јан Ба ба,
из вр шни ди рек тор, и ва нр. проф.
др Ве ро ни ка Де ме не ску, умет нич -
ки ди рек тор, за хва ли ли су Ми ни -
стар ству за Ру му не у ра се ја њу и
вер ни ци ма пра во слав не ру мун ске
ка те дра ле из Вр шца за по др шку
при ор га ни зо ва њу овог до га ђа ја.

Пра во слав на ру мун ска цр ква
у Пан че ву до би ла је но ви ико но -
стас од Ру мун ске пра во слав не па -
ро хи је „Св. про рок Или ја” из Те -
ми шва ра. Ова зна чај на до на ци ја
ре а ли зо ва на је уз по моћ све ште -
ни ка Мир че Мун те а нуа. Из ме ђу
оста лог, па ро хи ја је до ни ра ла и
ко ма де на ме шта ја ко ји кра се про -
сто ри је цр кве из Пан че ва.

Па ро хиј ски са вет из Пан че ва
ан га жо вао се у по ста вља њу ико -
но ста са, као и на ра зним гра ђе -
вин ским ра до ви ма, ре кон струк -
ци ји и кре че њу про сто ри ја цр кве
пре по ста вља ња ико но ста са. Ове
ра до ве су пот по мо гли вер ни ци,
али обез бе ђе на је и фи нан сиј ска
по моћ На ци о нал ног са ве та Ру му -
на из Ср би је и Гра да Пан че ва.

У Основ ној шко ли „Ол га Пе тров
Ра ди шић” у Вр шцу, 26. ма ја, одр -
жа но је ре ги о нал но так ми че ње из
ру мун ског је зи ка и кул ту ре из ра -
жа ва ња, за ко је се ква ли фи ко ва ло
пет на е сто ро уче ни ка. Ово так -
ми че ње је од из у зет ног зна ча ја
због то га што уче ни ци не гу ју љу -
бав пре ма ма тер њем је зи ку.

Основ на шко ла „Ол га Пе тров Ра -
ди шић” у Вр шцу има ла је ту част
да ор га ни зу је ре ги о нал но так ми -
че ње из ру мун ског је зи ка и књи -
жев но сти , ко је је од ве ли ког зна -
ча ја за то што уче ни ци усва ја ју
зна ња из обла сти је зи ка, кул ту ре и
ру мун ске књи жев но сти.

На овом ре ги о нал ном так ми че -
њу уче ство ва ло је де вет уче ни ка
сед мог раз ре да, и то: Ма ну е ла Гло -
ри ја Бар бу, Ла у ра Бун да, До ри јан
Ери на и Га бри јел Ште фан Пен ца
(ОШ „1. мај”, Вла ди ми ро вац), Ан -
ђе ла Ђур ка и Еле на Сто ја (ОШ
„Св. Ге ор ге”, Уз дин), Еми ли јан
Блаж (ОШ „Жар ко Зре ња нин”,
Но во Се ло) и Ксе ни ја Ву че тић
(ОШ „До си теј Об ра до вић”, Ба ри -
це), као и уче ни ци осмог раз ре да:
Адри јан Да ни јел Бо жин (ОШ „Ол -
га Пе тров Ра ди шић”, Вр шац), Ла у -
ре а на Ал ма жан и Ме ли са Ма ран
(ОШ „Св. Ге ор ге”, Уз дин), Ан дре ја
Кер чо бан и Еми на Кер чо бан (ОШ
„2. ок то бар”, Ни ко лин ци) и Ма ри -
на Ве реш (ОШ „3. ок то бар”, Ло -
кве). Мен то ри ових уче ни ка су
про фе сор ке Ро ман ца Глан да Кра -
чун, Еле на Ко жо кар, Ле ну ца Ур зе -
ску, Ма ри не ла Га та јанц, Ро ди ка
Ца пар ђа, Фи ру ца Блаж и про фе -
сор Јо нел Ага ди шан.Те сто ве је са -
ста ви ла ко ми си ја у са ста ву: проф.
др Ма ри на Пу ја Ба де ску, ко ор ди -
на тор про јек та, мр Ро ди ка Ур су ле -
ску Ми ли чић и проф.др Со рин
Вин ти ла с Фи ло зоф ског фа кул те -
та у Но вом Са ду, с Ка те дре за ру -
мун ски је зик и књи жев ност. На
ре а ли за ци ји те ста, по ред спо ме -
ну тих про фе со ра, уче ство ва ла је и
проф. др Ла у ра Спа ри о су.

У ка те го ри ји уче ни ка сед мог
раз ре да пр ва ме ста су осво ји ли:

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ХОР СКЕ МУ ЗИ КЕ

Ква ли тет на ду хов на
му зи ка

РЕ ГИ О НАЛ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ИЗ РУ МУН СКОГ ЈЕ ЗИ КА

УЧЕ НИ ЦИ ПО КА ЗА ЛИ ЗНА ЊЕ НА 
ЗА ВИД НОМ НИ ВОУ

Ан ђе ла Ђур ка из Уз ди на и Еми ли -
јан Блаж из Но вог Се ла, с мак си -
мал них 20 по е на. Дру го ме сто је за -
у зе ла Еле на Сто ја из Уз ди на (19,75
бо до ва), а тре ће ме сто је осво јио
Га бри јел Ште фан Пен ца из Вла ди -
ми ров ца, са 18 по е на. У ка те го ри ји
уче ни ка осмог раз ре да пр во ме сто
је осво ји ла Еми на Кер чо бан из Ни -
ко ли на ца, са 19 по е на, дру го Ме ли -
са Ма ран из Уз ди на (17,75), а тре ће
ме сто је при па ло Адри ја ну Да ни је -
лу Бо жи ну из Вр шца (16 по е на).

Сви уче ни ци су до би ли књи ге
као на гра ду од НИУ „Ли бер та теа”,
као и од Ру мун ског ин сти ту та за
кул ту ру, ко је им је уру чи ла Ани -
шо а ра Ца ран, ко ор ди на тор ка за
обра зо ва ње На ци о нал ног са ве та
Ру му на.

Еми ли јан Блаж, уче ник сед мог
раз ре да ОШ „Жар ко Зре ња нин” из
Но вог Се ла, до бит ник пр ве на гра де,
ре као је да је ве о ма сре ћан због по -
бе де и по твр де да се до бро при пре -
мио с про фе сор ком ру мун ског је зи -
ка, Родика Цапрђа. И Еми на Кер чо -
бан, уче ни ца осмог раз ре да ОШ „2.
ок то бар” из Ни ко ли на ца, на по ме -
ну ла је да је из у зет но за до вољ на
осво је ним пр вим ме стом, јер је мно -
го ра ди ла с про фе сор ком Ро ман цом
Глан дом Кра чун. Они су до да ли да
тест ни је био те жак јер су пи та ња
би ла из гра ди ва ко је су са вла да ли на
ча со ви ма ру мун ског је зи ка.

На по слет ку је за кљу че но да је
так ми че ње до каз да се у на шим
шко ла ма озбиљ но ра ди и да за слу -
ге за успех при па да ју ка ко са мим

СЕ О СКА СЛА ВА ДУ ХО ВИ У БА НАТ СКОМ НО ВОМ СЕ ЛУ

У зна ку кул тур них и спорт ских ма ни фе ста ци ја

По не де љак је та ко ђе био у зна ку
кул тур них и спорт ских ак тив но -
сти. При ре ђен је кон церт ор ке стра
ду ва ча „Ти не ре тул”, у ор га ни за ци ји
Ру мун ске пра во слав не цр кве, ко ји
је по стао већ тра ди ци о на лан. Ма -
ни фе ста ци ја „Фи ја ке ри ја да” оку -
пи ла је де се ти не уз га ји ва ча ко ња,
као и љу би те ља фи ја ке ра из ви ше
ме ста.

Нај бо љи су до би ли на гра де –
ди пло ме и пе ха ре. До га ђај је ор га -
ни зо вао Ко њич ки клуб „Бу дућ -
ност” из Но вог Се ла, а љу би те љи
спор та пра ти ли су и тур нир у ша -
ху, ко ји је ор га ни зо вао Ша хов ски
клуб „Бо ра Ив ков”.

Пред ве че, на пла тоу ис пред До -
ма кул ту ре, гру па „По лу мрак”
оду ше ви ла је пу бли ку сво јим на -
сту пом.

То ком овог да на од ви ја ле су се
раз не спорт ске ак тив но сти. Ор га -
ни зо ван је тур нир у ма лом фуд ба лу
– спорт ске игре мла дих Ср би је „Ко -
ка-ко ла ку па”. Уче сни ци су би ли уз -

ра ста од се дам до че тр на ест го ди на,
а одр жа но је и над ме та ње у бо ћа њу.

Љу би те љи ду вач ких ин стру ме -
на та пра ти ли су де фи ле ор ке стра
ду ва ча „Ти не ре тул” кроз цен тар се -
ла. У До му кул ту ре је отво ре на
про сто ри ја за љу би те ље руч них ра -
до ва, ко ји су пр ви пут до шли у Ба -
нат ско Но во Се ло. У га ле ри ји До ма
кул ту ре отво ре на је из ло жба фо то -
гра фи ја Вла ди ми ра Ва ле шин ског, а
ак ти вист ки ње Удру же ња же на
„Но во се љан ке/Бо бо а ће ле” при ка -
за ле су тра ди ци о нал ну но шњу из
ме ста, као и руч не ра до ве у про сто -
ри ја ма До ма кул ту ре „3. ок то бар”.

Ис пред спо ме ни ка у цен тру се -
ла одр жа ни су на сту пи фол клор -
ног ан сам бла, ба ле та и бо ри лач ких
ве шти на, где су се углав ном пред -
ста ви ла та лен то ва на де ца из се ла.

уче ни ци ма, та ко и про фе со ри ма
ко ји су их при пре ма ли. Овом так -
ми че њу је зна чај ну по др шку пру -
жио На ци о нал ни са вет Ру му на.

Од лу чено је да ће у ав гу сту уче -
ни ци ко ји су осво ји ли јед но од пр ва
три ме ста кре ну ти на уса вр ша ва ње
ру мун ског је зи ка у Те ми шва ру од
тра ја њу од не де љу да на. Сва ке го ди -
не Ми ни стар ство Ру му на у ра-
сејавању из Румуније, ор га ни зу је
камп у Су ли ни у Ру му ни ји за уче ни -
ке ко ји су осво ји ли пр ва три ме ста.
За њих ће би ти при ре ђен при јем у
Ам ба са ди Ру му ни је у Бе о гра ду.

На ред не го ди не ова так ми че ња
би ће ор га ни зо ва на на Ка те дри за
ру мун ски је зик и књи жев ност
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом
Са ду.

РУ МУН СКА ПРА ВО СЛАВ НА ЦР КВА У ПАН ЧЕ ВУ

По ста вљен но ви 
ико но стас



Петак, 15. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

VI

за вр ши ла на Фа кул те ту му зич ке
умет но сти у Бе о гра ду.

По ред кла сич не му зи ке, ба ви ла
се и ру мун ском на род ном и за -
бав ном му зи ком, те је уче ство ва -
ла на ра зним фе сти ва ли ма као
во кал на со лист ки ња. Осим то га,
Ал би на сви ра кла вир, а не ко ли ко
го ди на је би ла ди ри гент жен ске
во кал не гру пе „Сла ву ји” („Privig-
hetorile”) из Уз ди на, с ко јом је та -
ко ђе има ла ве ли ке успе хе на Фе -
сти ва лу ру мун ске на род не му зи ке
и фол кло ра из Вој во ди не.

Ал би на Кре цу Шу бља под јед на ко
во ли кла сич ну, на род ну и за бав ну
му зи ку, те је као во кал на со лист -
ки ња не ко ли ко го ди на уче ство ва -
ла и на фе сти ва лу ру мун ске за бав -
не му зи ке. Већ не ко ли ко го ди на ра -
ди као про фе сор у Му зич кој шко ли
„Јо ван Бан дур” у Пан че ву.

Ал би на Кре цу Шу бља је за вр ши ла
основ ну шко лу у Уз ди ну, а упо ре -
до и ни жу му зич ку шко лу „Јо ван
Бан дур” у Пан че ву.

По но сно ис ти че да по ти че из
по ро ди це му зи ча ра. Њен отац
Кра чун је за вр шио сред њу му зич -
ку шко лу и сви ра ви о ли ну. Ду ги
низ го ди на је био ди ри гент ор ке -
стра, али и пред сед ник КУД-а
„Хо ра” из Уз ди на. Ал би нин брат
Кра чун сви ра кла ри нет. За вр шио
је сред њу му зич ку шко лу „Јо ван
Бан дур” у Пан че ву и ве о ма ак тив -
но се ба ви му зи ком, иа ко је по
стру ци док тор ве те ри нар ске ме -
ди ци не. Ње на мај ка Ми ре ла је це -
ње на ме ђу Уз дин ци ма јер ра ди ве -
о ма пле ме нит по сао, као аку шер -
ска се стра (ба би ца), и при сут на је
у сва кој по ро ди ци у ко јој при но ва
до ла зи на свет. Мај ка има та ко ђе
афи ни тет пре ма му зи ци. Као де те
је сви ра ла хар мо ни ку, а ка сни је је
игра ла у фол клор ном ан сам блу и
пе ва ла у хо ру До ма кул ту ре из Уз -
ди на.

Ал би на је од у век во ле ла му зи ку,
та ко да је би ло ло гич но да упи ше
ни жу му зич ку шко лу „Јо ван Бан -
дур” у Пан че ву. Схва ти ла је да му -
зи ка пред ста вља нај ве ћу ин спи ра -
ци ју у ње ном жи во ту, те је на ста ви -
ла му зич ко обра зо ва ње у већ по ме -
ну тој шко ли. Упи са ла је сред њу му -
зич ку шко лу, а по том и основ не
сту ди је на Ака де ми ји умет но сти у
Но вом Са ду, док је ма стер-сту ди је
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Ане та Га шпар је сту дент ки ња на
Фа кул те ту за ди зајн За пад ног
уни вер зи те та у Те ми шва ру. Ве о -
ма је та лен то ва на у раз ли чи тим
обла сти ма, као што су му зи ка,
по зо ри ште, књи жев ност, сли кар -
ство, но ви нар ство, те ле ви зи ја,
ани ма ци је, спорт... То су обла сти
ње ног ин те ре со ва ња.

Они ко ји су има ли при ли ку да чу -
ју пе сме у из во ђе њу Ане те Га шпар,
би ли су оду ше вље ни ле по том из -
вед бе пе са ма ка ко на ру мун ском,
та ко и на срп ском, ма ђар ском, ен -
гле ском, фран цу ском, не мач ком и
ита ли јан ском је зи ку, уз прат њу
ги та ре, ин стру мен та ко ји је за во -
ле ла од ра ног де тињ ства.

И ка ко све по чи ње у по ро ди ци,
као да су нам сви пу те ви жи во та
пред о дре ђе ни упра во у де тињ -
ству, све је по че ло ка да је Ане та за
Бо жић до би ла од ро ди те ља ги та ру
на по клон. Та да је от кри ла чу де -
сни свет му зи ке. Твр ди да је та ле -
нат на сле ди ла од мај ке Те ре зе.

Му зи ка је од у век би ла са став ни
део ње ног сва ко днев ног жи во та.
Под јед на ко во ли џез и рок, а спа да
у пр ву ге не ра ци ју уче ни ка ко ји су
упи са ли џез од сек Сред ње му зич -
ке шко ле „Јо сиф Ма рин ко вић” у
Вр шцу, што је успе шно за вр ши ла.

Члан је гру пе „Start Making Sen-
se”, ко ја се не ка да зва ла „AII the

О ЊОЈ ЋЕ СЕ ТЕК ЧУ ТИ: АНЕ ТА ГА ШПАР ИЗ ВРА ЦА

МУ ЗИ КА – СА СТАВ НИ ДЕО ЖИ ВО ТА
Сто но те ни ски са вез Ср би је
ор га ни зо вао је у Бе че ју 20. и 21.
ма ја 2017. го ди не по след ње так -
ми че ње у 2016/2017. го ди ни,
ТОП 12 у ка те го ри ји мла ђих ка -
дет ки ња, на ко јем је уче ство ва ло
12 так ми чар ки нај бо ље ран ги ра -
них у др жа ви.

На том над ме та њу су уче ство -
ва ле се стре Лен ка и Со фи ја Ни -
ко лић из Сто но те ни ског клу ба
„Ђур ђев град” из Сме де ре ва, Ка -
та ри на Гво зде но вић (СТК „Дом -
бош” из Ма лог Иђо ша), Ани та
До бо (СТК „До жа” из Ско ре нов -
ца), Све тла на Сла де чек (СТК
„Сла ви ја” из Ко ва чи це), Јо ва на
Ко зар ски (СТК „Вој во ди на” из
Бач ког Гра ди шта), Ми ња Вла ди -
ми ров и Ема По по вић („Спарк”
из Бе о гра да), Алек сан дра Та маш
(СТК „Уни реа” из Уз ди на) и Ва -
ња Ву це ља (СТК „Че ла ре во” из
Че ла ре ва), а из СТК-а „Ра пид” из
Ни ко ли на ца на сту пи ле су Та ма -
ра Тур ко ње и Ма ри на Пин ку. По
пра ви лу, игра ла је сва ка са сва -
ком так ми чар ком, тј. у 12 ета па.

Та ма ра Тур ко ње је ушла у
ТОП 12 у ка те го ри ји мла ђих ка -

дет ки ња. Оства ри ла је из ван ре -
дан ре зул тат, с де сет по бе да и уз
са мо је дан из гу бљен меч, и за у зе -
ла пр во ме сто. Дру го ме сто је
осво ји ла Лен ка Ни ко лић, а тре ће
Со фи ја Ни ко лић. Ма ри на Пин ку
је с пет по бе да и шест из гу бље -
них ме че ва ус пе ла да за у зме сед -
мо ме сто.

Сто но те ни ски клуб „Вој во ди -
на” ор га ни зо вао je у Бе че ју по -
кра јин ски екип ни тур нир за
мла ђе ка дет ки ње, на ко јем су
уче ство ва ле так ми чар ке из сто -
но те ни ских клу бо ва: „Ра пид”,
„Вој во ди на” из Бач ког Гра ди шта,
„Дом бош” из Ма лог Иђо ша, „Че -
ла ре во” из Че ла ре ва, „До жа” из
Ско ре нов ца и „Бе чеј” из Бе че ја.
На овом тур ни ру так ми чар ке
„Ра пи да” осво ји ле су тре ће ме -
сто, из гу бив ши од СТК „До жа”

из Ско ре нов ца с ре зул та том 3:1,
а пр во пла си ра на еки па „Дом бо -
ша” из Ма лог Иђо ша из гу би ла је
с ре зул та том 3:2, та ко да је на

кра ју еки па „Дом бо ша” из Ма лог
Иђо ша за у зе ла пр во ме сто, „До -
жа” из Ско ре нов ца дру го, а на
тре ћем ме сту је био „Ра пид” из
Ни ко ли на ца.

Жен ска так ми чар ска еки па
„Ра пид” игра ла је у са ста ву: Та -
ма ра Тур ко ње, Ма ри на Пин ку и
Але си ја Тур ко ње. Сле де ће так -
ми че ње би ће одр жа но у Бе че ју, у
ка те го ри ји мла ђих ка дет ки ња, за
ранг Б ма стерс.

На пред сто је ћем шам пи о на ту
Сто но те ни ски клуб „Ра пид” из
Ни ко ли на ца уче ство ва o je у три
ди ви зи је, и то са ста ри јом жен -
ском еки пом у Пр вој ре пу блич -
кој ди ви зи ји, с мла ђом жен ском
еки пом у Вој во ђан ској ди ви зи ји,
а с му шком еки пом у Пр вој вој -
во ђан ској ди ви зи ји.

У Пр вој на ци о нал ној ди ви зи -
ји ће се так ми чи ти вр ло мла да
еки па, у са ста ву Ла у ра Ко жо кар
(ју ни ор ка), Та ма ра Тур ко ње (ка -
дет ки ња), Еми на Кер чо бан (ка -
дет ки ња) и Ма ри на Пин ку (мла -
ђа ка дет ки ња). У пи та њу је мла -
да, али ам би ци о зна и пер спек -
тив на еки па што се ти че сто ног

те ни са. На жа лост, Ан ђе ла Мен -
гер је пре шла у клуб „Цр ве на
зве зда” у Бе о гра ду, а Та тја на Тур -
ко ње у сто но те ни ски клуб у Вр -
шцу.

Так ми чар ке Але си ја Тур ко ње
(мла ђа ка дет ки ња), Ана бе ла Ко -
жо кар (мла ђа ка дет ки ња) и ју ни -
ор ке Те о до ра Ми ул, Ва не са Бон -
чо кат и Кри сти на Чо ло ка так ми -
чи ће се у Вој во ђан ској ди ви зи ји,
а де ча ци ће за др жа ти про шло го -
ди шњу еки пу, у са ста ву: Адри јан
Ам бруш, Ма ри јан Пин ку, Ан дреј
Мен гер и Да ни јел Пин ку.

Та ма ра Тур ко ње је уче ство ва ла
на ви ше ме ђу на род них так ми че -
ња, и то у Не мач кој, Ита ли ји, Ру -
му ни ји и у За гре бу. На Ме ђу на -
род ном так ми че њу под на зи вом
„За ги пинг”, игра ју ћи за јед но с Јо -
ва ном Ан тић из До ба но ва ца у на -

ци о нал ној ре пре зен та ци ји, у ка -
те го ри ји мла ђих ка дет ки ња, за у -
зе ла је пр во ме сто, до нев ши Ср -
би ји пр во ме сто.

СТО НО ТЕ НИ СКИ КЛУБ „РА ПИД” 

ИЗ НИ КО ЛИ НА ЦА

Из ван ред ни ре зул та ти

АЛ БИ НА КРЕ ЦУ ШУ БЉА

Не пре су шна ин спи ра ци ја
мун ске му зи ке и фол кло ра, „Рас -
пе ва но про ле ће” и др.), а ка сни је
је та ко ђе као во кал на со лист ки ња
уче ство ва ла на ра зним фе сти ва -
ли ма ру мун ске на род не и за бав не
му зи ке, ка ко у Ср би ји, та ко и у Ру -
му ни ји. Као во кал на со лист ки ња
не ко ли ко го ди на је уче ство ва ла и
на фе сти ва лу ру мун ске за бав не
му зи ке „Мла дост пе ва” („Тinе -
rеţеа  cânтă”), а по том и као ком по -
зи тор и члан жи ри ја на по ме ну -
том фе сти ва лу.

У по след ње вре ме је по све ће на
по ро ди ци и пе да го шком ра ду.
Обо жа ва рад с де цом и ула же
мно го љу ба ви у по сао ко ји ра ди.
Тру ди се да сво јим уче ни ци ма на
нај леп ши мо гу ћи на чин при бли -
жи ча ри и пле ме ни тост му зи ке, да
им пре не се сво је му зич ко зна ње,
да их на у чи да му зи ка мо же да бу -
де не пре су шна ин спи ра ци ја.

Обо жа ва пе да го шки рад. Ве -
ли ку по моћ и по др шку у жи во ту
има од су пру га Жа ни је ла Шу бље,
ко ји је та ко ђе за вр шио Фа кул тет
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду и
ве о ма је успе шан про фе сор, му -
зи чар, ин стру мен тал ни со ли ста
на хар мо ни ци и ди ри гент На род -
ног ор ке стра из Ба нат ског Но вог
Се ла.

Ал би на да је све од се бе да сво је
уче ни ке на у чи да му зи ка за и ста
мо же да им бу де не што нај леп ше у
жи во ту.

President’s Man”. С том гру пом је
на сту па ла на мно гим до га ђа ји ма у
Вр шцу, али и на по зна тим по зор -
ни ца ма у зе мљи и ино стран ству.

С хо ром Му зич ке шко ле „Јо сиф
Ма рин ко вић” у Вр шцу уче ство ва -
ла је на так ми че њу хо ро ва у Би је -
љи ни, где је хор осво јио две пр ве
на гра де, у ка те го ри ји ме шо ви тих
и жен ских хо ро ва.

Као уче ни ца Гим на зи је „Бо ри -
слав Пе тров Бра ца” у Вр шцу би ла је
члан књи жев ног кру жо ка „Tinerele
condeie”, с про фе со ром Јо нон Бер -
ло ва ном на че лу. У гим на зи ји је би -
ла члан му зич ке гру пе „Џез бенд”, с
ко јом се пред ста ви ла на фе сти ва лу
„Jazztronic” на „Ко лар цу”, као и на
дру гим му зич ким до га ђа ји ма.

Го ди не 2012. на сту пи ла је као
де би тант ки ња на сце ни фе сти ва -
ла „Мла ди пе ва ју” у Уз ди ну, с пе -
смом „Још је дан дан”, као кан та у -

тор, а му зич ки аран жман је ура -
дио Алек сан дар Ду ра јин. До бит -
ни ца је пр ве на гра де као де би тант.

Му зич ки до ла зи до пу ног из ра -
жа ја као члан хо ра „Merry Gospel
Choir” из Бе о гра да, с ко јим је на -
сту па ла на ме ђу на род ним фе сти -
ва ли ма у Бе чу и у мно гим гра до -
ви ма у на шој зе мљи, ме ђу ко ји ма
су и Зре ња нин и Но ви Сад, пе ва -
ју ћи го спел.

Ане та је по ха ђа ла и ча со ве глу -
ме у кла си про фе со ра Ива на Ђор -
ђе вић ìа, а пр ву уло гу је до би ла у
пред ста ви за де цу „Стра ши ло”, у
ко јој је игра ла „па мет ну со ву”.
Ишла је и на на ста ву ли ков не
умет но сти код про фе сор ке Ра мо -
не Маг де.

У ле то 2012. го ди не по ха ђа ла је
Шко лу за уса вр ша ва ње у но ви -
нар ству ко ју је ор га ни зо вао Цен -
тар за но ви нар ство у Ро ма не шти -

Као ма ла се по ја вљи ва ла на ра -
зним деч јим фе сти ва ли ма као во -
кал на со лист ки ња и осва ја ла број -
не на гра де (Деч ји фе сти вал ру -

ју (Ру му ни ја), а за мен то ра је има -
ла по зна тог но ви на ра Ма ри ја на
Одан ђи јуа.

Ане та уче ству је и у ху ма ни тар -
ним ак ци ја ма. Са сво јим бен дом
„Ти ра ми су” у Вр шцу ор га ни зу је
ху ма ни тар не кон цер те.

По ред све га то га, ба ви се и спор -
том, тре ни ра у Клу бу бо ри лач ких
ве шти на „Јиу Јит су” и има бра он
по јас. Ве жба и брејк денс. Ба ви ла се
ак тив но и про стор ном ори јен та -
ци јом. Не ки то на зи ва ју „ло вом на
ли си це”, јер се са сто ји од тра га за
пет ста ни ца пре но са сиг на ла скри -
ве них на не по зна тим ме сти ма. За
ве жба ње овог спор та по тре бан је
уре ђај да би се от кри ло где се сиг -
на ли еми ту ју.

Као сту дент ки ња на је сен или у
про ле ће 2019. ићи ће у Пор ту га ли -
ју у окви ру сту дент ске раз ме не
„Ера змус”.



Ce a  de-a IV-a ediție a Fe sti va lu lui
de Muzică Corală Religioasă „Te De -
um La u da mus”  s-a desfăţurat în pe -
ri o a da 16 și 17 mai a.c., la Ca te dra la
Or to doxă Română „Înălţarea Dom -
nu lui” din Vârșeţ. Ma ni fe sta rea a
fost organizată de So ci e ta tea In ter -
naţională de Stu dii Mu zi ca le din Ti -
mișoa ra, Aso ciaţia Culturală „Ba na -
tic Art” din Vârșeţ și Aso ciaţia „Su -

let pen tru Su let” din Ti mișoa ra, bi-
necuvântată de Pre as inţitu lui Si -
luan, Epi scop al Epar hi ei Or to do xe
Române din Un ga ria și ad mi ni stra -
tor al Epi sco pi ei Or to do xe Române
„Da cia Fe lix”.

În pri ma zi a Fe sti va lu lui, s-au
pre zen tat: co rul bi se ri cesc „Sf. Te o -
dor de Vârșeț” (di ri jor: prof. Ol ga
Šin ko vić), co rul  „AS” din Vârșeț
(di ri jor: prof. An đel ka Su če vić), co -
rul „Pro fe so rii cântători” (di ri jor:
prof. Ma ri na Kli ska), co rul pen si o -
na ri lor din Vârșeț (di ri jor: Bi lja na
Pe tro vić), co rul Facultății de Muzică
și Te a tru al Universității de Vest din
Ti mișoa ra (di ri jor: drd. Da ri us Ior-
dănescu), for mația corală „Șagu ni a -
na” a Pro to po pi a tu lui Or to dox Ro-
mân din Si biu (di ri jor: pre ot Ale -
xan dru Szasz), gru pul psal tic „Sfân-
tul Ie rarh Ni co lae” al Facultății de
Te o lo gie a Universității de Vest din
Ti mișoa ra  (di ri jor: di ac. lect. univ.
dr. Ion Ale xan dru Ar de le a nu) și Co -
rul Bărbătesc al Con si li u lui Națio nal
al Minorității Națio na le Române din
Ser bia (di ri jor: prof. Le ri Meng her). 
De spre im por tanța ace stui fe sti val
de di cat sărbătoririi Înălțării Dom -
nu lui la Cer, ca re este hra mul Ca te -
dra lei, au vor bit dr. Adrian Ba ba și
dr. ha bil. Emil Lu cian Roșca, exe cu -

tiv, re spec tiv președin te le de ono a re
al Fe sti va lui. 

Par tea a do ua a fe sti va lu lui a fost
inaugurată de co rul  Șco lii de Muzi-
că „Jo sif Ma rin ko vić“ din Vârșeţ,
sub bag he ta di ri jo ru lui prof. Ta tja na
Ger dec –Mr đa, ca re s-a pre zen tat cu
un re per to riu de pi e se re li gi o a se
străine.  A par ti ci pat și Co rul mixt
,,Do i na Ba na tu lui” al Pa ro hi ei Or to -

do xe Române „Naște rea Ma i cii Dom -
nu lui” din Ti mișoa ra – Io se in (di ri -
jor prof. Flo rin- Ni co lae Șin ca ri). 
La fe sti val a par ti ci pa și co rul Socie-
tăţii In ter naţio na le de Stu dii Mu zi -
ca le din Ti mișoa ra,  ca re a pre zen tat
cu emoţie și pro fe si o na lism un re -
per to riu de pi e se re li gi o a se. Cei 20
de co riști , re u niți într-o for mație  de
Iu lia Ro man, au încântat pu bli cul cu
in ter pre ta rea impecabilă. 

Cu ace eași pri ce pe re și ta lent, în
fața pu bli cu lui s-a pre zen tat și co rul
Li ce u lui Te o re tic „Tra ian Vu ia” din
Făget (România) ca re a in ter pre tat
șase pi e se co ra le du hov ni cești . Timp
de două zi le cât a du rat fe sti va lul,
eno riașii din Vârșeț și din al te locali-
tăţi, au asi si tat la adevărate interpre-
tări ar ti sti ce. Or ga ni za to rii au acor -
dat di plo me de par ti ci pa re tu tu ror
for maţii lor co ra le pre zen te la fe sti val.

Dr. Eu gen Cin ci, în ca li ta te de
președin te al Fe sti va lu lui, dr. ha bil.
Emil Lu cian Roșca, președin te de
ono a re, prot. dr. Adrian Ba ba, di rec -
to rul exe cu tiv și conf. univ. dr. Ve ro -
ni ca Dem ne ne scu, di rec tor ar ti stic,
au mulţumit Mi ni ste ru lui pen tru
Românii de Pre tu tin de ni și eno -
riașilor Ca te dra lei Or to to xe Române
din Vârșeț pen tru spri ji nul acor dat
la or ga ni za rea ace stui eve ni ment. 

Din urmă cu câteva săptămâni, Ca -
pe la Or to doxă Română din Pan ci o -
va are un nou ico no stas mi nu nat,
do nat de  Pa ro hia  Or to doxă Româ-
nă ,,Sf. Pro roc Ilie” din Ti mișoa ra.
Această do nație  importantă, ca re s-a
re a li zat cu con tri buția  pre o tu lui
Mir cea Mun te a nu, in clu de și pi e se

de mo bi li er ca re  înfrumusețează  in -
ter i o rul  bi se ri cii.

Con si li u lui Pa ro hial din Pan ci o va
s-a anga jat din plin, alături de pre o -
tul lor, la mon ta rea ico no sta su lui.
Amintim și  lucrări de con strucție,

re con strucție  și zugrăveală ca re au
pre ce dat montării ico no sta su lui.
Ace stea s-au re a li zat cu aju to rul cre -
din cioșilor, dar  și cu ba nii obținuți
din di fe ri te sur se. Menționăm, în
mod apar te,  aju to rul i nan ci ar din
par tea Con si li u lui Națio nal al
Minorității Națio na le Române din

Ser bia și  Mu ni ci pi u lui Pan ci o va la
mon ta rea și împodobirea ico no sta -
su lui.

Fără do ar și po a te,  acest  pro i ect
este un pas isto ric, îndreptat către
po ste ri ta te. 

Vineri, 15 junie 2018

pancevac@pancevac-online.rs

VII

Cu apor tu l mai mu l tor or ga n i zații  și
in sti tuții  din Sa tu-No u, cu spri ji nul
Comunității Lo ca le și al Ca sei de Cul-
tură , cetățenii din Sa tu Nou au săr-
bătorit  Ne de ia sa tu lui prin tr-o va ri e -
ta te de manifestări,  me ni te lo cal ni ci -
lor  și in vi taților. 

Pro gra mul eve ni men te lor a început
pe da ta de 19 mai,  prin tr-o pe tre ce -
re  cu scop ca ri ta bil în ve de rea ame-
najării par cu lui  co pi i lor. În ace eași
zi s-au de ru lat tur neul de te nis pe te -
re nul fa mi li ei Ve lia și cea de-a XXII-
a ediție a Tur ne u lui In ter națio nal de
Bri gi ,,Ru sa li i le”, or ga ni zat de Clu bul
de bri gi ,,BNS”. Tot sâmbătă a  avut
loc ședința festivă a Aso ciației  ,,Na še
No vo Se lo”, la ca re a fost pre zen tat
bi lanțul  de până în pre zent și au fost
di scu ta te pro i ec te le de vi i tor.

Zi ua de duminică a început, cu
sfânta li tur gie la Bi se ri ca Or to doxă
Română, oiciată de pro tul Ghe org -
he Ia neș.  Mărețul eve ni ment a pri -

La da ta de 26 mai a.c., la Șco a la Ge-
nerală „Ol ga Pe trov-Ra di šić” din
Vârșeț, au avut loc Com pe tiții le re gi -
o na le la lim ba română și cul tu ra ex -
prim ării, pen tru ca re s-au ca li i cat 15
ele vi. Această com pe tiție este un eve -
ni ment de o se bit, de ma re am plo a re,
pen tru că  ele vii își cultivă și păstrea-
ză lim ba maternă iar în ace eași mă-
sură me ri te le le re vin și pro fe so ri lor și
învățătorilor ca re i-au in stru it.

Șco lii Ge ne ra le „Ol ga Pe trov-Ra di -
šić” dinVârșeț, i-a re ve nit ono a rea de
a  or ga ni za atât com pe tiții le re gi o na -
le cât și ce le re pu bli ca ne. 

La Com pe tiția regională la lim ba
română și cul tu ra ex prim ării s-au
ca li i cat nouă ele vi din cla sa a VII-a
și anu me: Ma nu e la Glo ria Bar bu,
La u ra Bun da, Do rian Eri na și Ga -
briel Ște fan Pența ( de la Ș.G. „Întâi
Mai” din  Petrovasâla ),An ge la Gi ru -
ca și Ele na Sto ia (Ș.G. „Sfântul Ghe -
org he”, Uzdin), Emi lian Blaj (Ș.G.
„Žar ko Zre nja nin”, Sa tu-No u) și
Kse ni ja Vu če tić (Ș.G. „Do si tej Ob ra -
do vić, Sân-Ia neș”), pre cum și șase
ele vi din cla sa a VI II-a: Adrian Da -
niel Bojn (Ș.G. „Ol ga Pe trov-Ra di šić,
Vârșeț”), La u re a na Almăjan și Me li -
sa Măran (Ș.G. „Sfântul Ghe org he”,
Uzdin), An drea Cher ci o ban și Emi -
na Cher ci o ban (Ș.G „2 Oc tom brie”,
Ni co linț) și Ma ri na Ve reș (Ș.G. „3
Oc tom brie”, Sân-Mi hai). Men to rii
ace stor ele vi au fost pro fe so a re le Ro -
manța Glan da Crăciun, Ele na Co jo -
car, Le nuța Ur ze scu, Ma ri ne la
Gătăianț, Ro di ca Țăpârgea, Fi ruța
Blaj și pro fe so rul Io nel Aga dișan. 

Te ste le au fost eva lu a te de o co mi -
sie în com po nența: prof. dr. Ma ri na
Pu ia Bădescu, co or do na to rul pro i ec -
tu lui, mr. Ro di ca Ur su le scu Mi li čić și
prof. dr. So rin Vintilă, de la Fa cul ta -
tea de Fi lo so ie din No vi Sad, De par -
ta men tul de Lim ba și Li te ra tu ra Ro-
mână. La re a li za rea te ste lor, pe lângă
cei amin tiți a con tri bu it și prof. dr.
La u ra Spăriosu. 

În ca te go ria ele vi i lor cla sei a VII-
a, pe lo cu ri le de frun te s-au cla sat:
An ge la Gi ur ca din Uzdin și Emi lian
Blaj din Sa tu-No u, cu pun cta jul ma -

FE ST I VA LU LUL IN T ER NAŢIO NAL DE MUZICĂ 
CORALĂ RELIGIOASĂ 

Interpretări ar ti sti ce de
va lo a re

COM PE TIȚIA REPUBLICANĂ LA LIM BA ROMÂNĂ ȘI CUL TU RA EX PRIMĂRII 

CU NOȘTI NȚE TE ME I NI CE ȘI BUNĂ 
PREGĂTIRE

xim de 20 pun cte. Lo cul II a fost cu -
ce rit de Ele na Sto ia din Uzdin
(19,75), iar lo cul III, de Ga briel Ște -
fan Pența din Petrovasâla (18). În ca -

te go ria ele vi i lor cla sei a VI II-a, pe
lo cul de frun te s-a cla sat Emi na
Cher ci o ban din Ni co linț (19), pe lo -
cul II, Me li sa Măran din Uzdin

(17,75), iar pe lo cul III, Adrian Da -
niel Bo jin din Vârșeț (16). 

Toți ele vii au pri mit pre mii în
cărți din par tea C.P.E. „Li ber ta tea” și
a In sti tu tu lui Cul tu ral Român, pe ca -
re le-a înmânat Anișoa ra Țăran, co -
or do na to a rea De par ta men tu lui pen -
tru Învățământ a C.N.M.N.R.S.

Emi lian Blaj, elev al cla sei a VII-a de
la Șco a la Generală „Žar ko Zre nja nin”
din Sa tu-No u a cu ce rit Pre miul I și ne-
a mărturisit că este fo ar te fe ri cit pen tru
pre miul acor dat airmând că s-a pregă-
tit un timp îndelungat cu pro fe so a ra de
lim ba română Ro dica Ţăpârgea.  Tot
pe lo cul de frun te s-a cla sat și Emi na
Cher ci o ban, elevă în cla sa a VI II-a de
la Șco a la Generală „2 Oc tom brie” din
Ni co linț ca re este de o se bit de fericită
pen tru cu ce ri re rea lo cu lui I. Pen tru
această com pe tiție a mun cit fo ar te
mult împreună cu pro fe so a ra de lim ba
română Ro manța Glan da Crăciun. Ei
au menţio nat că întrebările la test nu au
fost gre le și că erau din ma te ria pe ca re
au însușit-o la ore le de lim ba română.

În i nal, s-a con chis că com pe tiția
este do dovadă vie că în șco li le no a -
stre se lucrează fo ar te se ri os și bi ne.
În ace eași or di ne de idei, fără ăndo-
ială că me ri te le le re vin și pro fe so ri -
lor ca re au pegătit ele vii. 

De ase me nea. C.N.M.N.R.S. spri-
jină întodeauna com pe tiții le la ori -
ca re ni vel șco lar.  

Toți par ti ci panți au fost pre miați cu
cărți, pri mi te din par tea C.P.E „Li ber -
ta tea” și de la In sti tu tul Cul tu ral Ro-
mân din Vo i vo di na. În lu na au gust,
ele vi ca re au cu ce rit unul din tre trei
lo cu ri vor mer ge la per fecțio na rea
lim bi române la Ti mișoa ra, în durată
de o săptămână. În i e ca re an, Mi ni -
ste rul pen tru Români de Pre tu tin de ni
organizează o tabără la Su li na (Româ-
nia ) pen tru ele vii ca re au cu ce rit pri -
mi le trei lo cu ri. După ter mi na rea exa -
me nu lui de i na li za re acești ele vi vor
avea o re cepție  la Am ba sa da Româ-
niei la Bel grad.

La anul vi i tor com pe tiții le la to a te
ni ve le le de lim ba și li te ra tu ra româ-
nă se vor or ga ni za la De par ta men tul
de lim ba și li te ra tu ra română al
Facultăți de i lo zo ie din No vi Sad.

RU SA LI I LE LA SA TU-NO U 

Sub sem nul eve ni men te lor cul tu ra le i spor ti ve

dan sa to ri, ba let și ar te marția le, pre -
zen ta te cu pri ce pe re și dăruire în
ma re par te de co pi ii ta len tați din sat.
Zi ua de lu ni a de curs, de ase me nea,
sub sem nul eve ni men te lor cul tu ra le și
spor ti ve. Con cer tul fan fa rei ,,Ti ne re -
tul”, or ga ni zat în cur tea Bi se ri cii Or to -
do xe Române, a de ve nit de ja o tra diție.
Ma ni fe sta rea ,,Fi ja ke ri ja da” a re u nit
ze ci de crescători de cai și ad mi ra to ri
de bir je din mai mul te localități. Cei
mai bu ni au fost pre miați cu di plo me
și cu pe. Eve ni men tul a fost or ga ni zat și
de da ta ace a sta de  Clu bu lui de hi pism
,,Bu duć nost”. Iu bi to rii de sport au pu -
tut umări  tur neul  la șah ful ger, or ga -
ni zat de Clu bul de șah ,,Bo ra Iv kov”.

La i na lul zi lei, pe pla toul din fața
Ca sei de Cultură, for mația ,,Po lu -
mrak” a încântat pu bli cul cu in ter e -
pre ta rea lor.

mit în am plo a re și datorită interpre-
tării ve sti tu lui cor bărbătesc, con dus
de prof. Grațian Pe tro vi ci. 

Această zi a fost dedicată di ver se -
lor di sci pli ne spor ti ve. A fost or ga ni -
zat  un tur neu la fot bal re dus – jo cu -
ri le spor ti ve ale ti ne ri lor din Ser bia
(Cu pa Co ca-Co la) me nit co pi i lor cu
vârst[ între 7-14 ani; un tur neu de te -
nis și un tur neu de ba lo te. 
Iu bi to rii  in stru men te lor de su lat din
alamă, au  ad mi rat pa ra da for mației  de
fan fa riști ,,Ti ne re tul” din cen trul
localității. Ca me ra muzeală a fost și de
da ta ace a sta deschisă pen tru iu bi to rii
de  tra diție, mai ales pen tru cei ca re
pen tru pri ma dată au ve nit la Sa tu-No -
u. Ga le ria Ca sei de Cultură a înnobilat-
o ex po ziția  de fo to gra ii a lui Vla di mir
Va le šan ski, iar ac ti vi ste le Aso ciației  fe -
me i lor ,,Bo bo a ce le”, au pre zen tat  por -
tul tra dițio nal din sat și bro de rii.

În fața mo nu men tu lui din cen trul
sa tu lui, s-au pre zen tat for mații le de

LA BI SE RI CA OR TO DOXĂ ROMÂNĂ 
DIN PAN CI O VA

Un nou ico no stas 
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studiile de masterat, la Facultatea de
Muzică  din Belgrad.

Pe lângă muzica clasică,  Albina a
îndrăgit și muzica populară româ-
nească și a participat la diverse festi-
valuri ca solistă vocală. Albina cântă
la pian și câțiva ani a fost dirijoară a
grupului vocal feminin „Privigheto-
rile“ din Uzdin, cu care a avut, de
asemenea, un mare succes interpre-
tând muzică populară românească la
Festivalul de Muzică Populară Ro-
mânească și Folclor din Voivodina.
În anii copilăriei, Albina a participat
ca solistă vocală la toate ediţiile Fes-

Albina Creţu Șublea preferă în mod
egal muzica clasică, populară și dis-
tractivă. Ca solistă vocală, ani în șir, a
participat la Festivalul de muzică po-
pulară românească. De câţiva ani lu-
crează ca profesoară la Școala de Mu-
zică "Jovan Bandur" din Panciova.

Albina Creţu Șublea a terminat
Școală generală la Uzdin, paralel a
promovat și Școala de muzică „Jovan
Bandur“ din Panciova.

Albina menţionează cu mândrie
că provine dintr-o familie de muzi-
cieni. Tatăl ei, Crăciun Creţu, a pro-
movat Școala medie de muzică și es-
te interpret la vioară. Este dirijorul
orchestrei, dar și președintele Socie-
tăţii cultural-artistice "Hora" din Uz-
din. Fratele Albinei, Crăciun Creţu,
interpretează cu măiestrie melodii la
clarinet. A terminat Liceul de muzi-
că "Jovan Bandur" din Panciova, Sec-
ţia vocal-instrumentală la clarinet și
este foarte activ în domeniul muzicii,
deși de profesie este medic veterinar.
Mama Albinei, Mirela Creţu este
foarte apreciată de uzdineni dat iin-
dcă desfășoară o profesie foarte no-
bilă, și anume este asistentă medica-
lă, moașă iind prezentă în iecare fa-
milie în momentul in care se naște
un copil. De asemenea, mama are o
ainitate pentru muzică. În copilărie,
a cântat la acordeon, iar mai târziu a
fost activă în cadrul formaţiei de
dansatori din Uzdin, iind și membră
în corul Căminului Cultural.

Albina iubea dintotdeauna muzi-
ca, astfel încât era logic să se înscrie
la Școala de muzică "Jovan Bandur"
din Panciova. A realizat foarte de
timpuriu că muzica îi va i chemarea
de viitor. După terminarea Școlii Ge-
nerale, a continuat educația muzica-
lă la Liceul de muzică "Jovan Ban-
dur" din Panciova. A înscris apoi
studiile postuniversitare la Acade-
mia de Arte din Novi Sad, în timp ce
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Ane ta Gașpăr este studentă la Fa cul -
ta tea de De sign din ca drul Univeris-
tăţii de Vest din Ti mișoa ra. Este o tâ-
nără talentată cu mul ti ple ta len te în
di fe ri te do me nii i ind  pasionată de
muzică, te a tru, literatură, pictură,
jur na lism, te le vi zi u ne, ani maţie,
sport... Do me nii ca re intră în sfe ra ei
de in te res. 

Cei ca re au avut plăcutul pri le jul să
au di e ze me lo di i le in ter pre ta te de
Ane ta, au rămas ui miţi de fru mu -
seţea interprettaivă a me lo di i lor în
lim bi le română, sârbă, maghiară,
en gleză, franceză, germană și italia-
nă, acop ma ni id nu-se la chitară, in -
stru ment pe ca re l-a îngrăgit din fra-
gedă copilărie. 

Și cum to tul germinează în fa mi -
lie ca și cum dru mu ri le vieţii ne sunt
pre de sti na te în copilărie, to tul a în-
ceput  cu o chiară făcută ca dou de
părinţii părinţii ei de Crăciun. 
Atun ci Ane ta  a de sco pe rit lu mea
miraculoasă a mu zi cii iar ta len tul fa-
ţă de muzică, l-a moște nit de la ma -
ma ei, Te re za. 

Mu zi ca a fost me reu par te inte-
grantă a vieţii ei de zi cu zi. Deopotri-
vă este  pasionată de mu zi ca jazz și
rock , i ind pri ma ge ne raţie  de ele vi
din ca drul pro i lu lui jazz al Șco lii Me -

T A LEN T E IEȘITE DIN CO MUN: ANE TA GASPĂR DIN VÂRSET 

MU ZI CA - PAR TE INTEGRANTĂ A VIEŢII 
Uni u nea de Te nis de Masă Repu-
blicană, în pe ri o a da 20 și 21 mai
2017, la Be čej, a or ga ni zat ul ti mul
con curs din se zo nul 2016/2017,
TOP-ul 12 la ca de te mi ci un de au
par ti ci pat 12 jucătoare, ce le mai bi -
ne ran ga te în țară. 

La acest con curs au par ti ci pat su -
ro ri le Ni ko lić, Len ka și So i ja de la
CTM „Djur djev grad” din Sme de re -
vo, Ka ta ri na Gvo zde no vić de la
CTM „Dom boš” din Ma li Idjoš,
Do bo Ani ta de la CTM „Do ža” din
Sko re no vac, Sve tla na Sla de ček de la
CTM „Sla vi ja” din Ko va či ca, Ko zar -
ski Jo va na de la CTM „Voj vo di na”
din Bač ko Gra diš te, Vla di mi rov
Mi nja și Po po vić Ema de la „Spart”

din Bel grad, Ta maš Alek san dra de
la CTM „Uni rea” din Uzdin și Vu ce -
lja Va nja de la KTM „Če la re vo” din
Če la re vo, iar de la CTM „Ra pid”
din Ni co linț au par ti ci pat Ta ma ra
Tur co a ne și Ma ri na Pin cu. Si ste mul
de joc la cest con curs este sta bi lit
ast fel încât să joacă i e ca re cu i e ca -
re, de ci un spre ze ce eta pe.

Ta ma ra Tur co a ne  a cu ce rit
TOP-ul 12 la ca de te mi ci,  reușind
să obțină un re zul tat ex ce lent, cu
ze ce vic to rii și o singură înfrângere,
ocupând ast fel lo cul de frun te. Lo -
cul II a fost ocu pat de Ni ko lić Len -
ka iar pe lo cul trei s-a pla sat Ni ko -
lić So i ja. Ma ri na Pin cu, cu cin ci
vic to rii și șase înfrângeri, a reușit să
ocu pe lo cul VII. 

Uni u nea de Te nis de Masă “Vo i -
vo di na” a or ga ni zat la Be čej, Tur -
neul pro vin cial pe ec hi pe la ca te go -
ria ca de te mi ci un de au par ti ci pat,
pe lângă fe te le de la „Ra pid”, CTM
”Voj vo di na” din Bač ko Gra diš te,
”Dom boš” din Ma li Idjoš, „Če la re -

vo” din Če la re vo, „Do za” din Sko re -
no vac și „Be čej” din Be čej. La acest
tur neu, fe te le de la „Ra pid” au ocu -
pat lo cul III, având o înfrângere de
la CTM „Do ža” din Sko re no vac cu
re zul ta tul de 3:1, iar pri ma clasată
Dom boš” din Ma li Idjoš a fost în-
vinsă cu re zul ta tul de 3:2, ast fel că
cla sa men tul este următorul: pe lo cul

de frun te Dom boš” din Ma li Idjoš,
ur mat de Do ža” din Sko re no vac iar
pe lo cul trei ”Ra pid” din Ni co linț.

Ec hi pa de fe te de la „Ra pid” a ju -
cat în com po nența Ta ma ra Tu co a -
ne, Ma ri na Pin cu și Ale sia Tur co a -
ne. Următoarul con curs va avea loc
la Be čej, la ca te go ria ca de te mi ci,
ran gul „B Ma sters”.

La cam pi o na tul prevăzut pen tru
anul 2017/18, Clu bul de Te nis de
Masă „Ra pid” din Ni co linț va par -
ti ci pa în trei di vi zii li anu me: cu ec -
hi pa ma re de fe te în Pri ma di vi zie
republicană, cu ec hi pa mică de fe -
te le în Di vi zia voivodineană iar cu
ec hi pa de băieții – Pri ma di vi zie
voivodineană. 

În Pri ma di vi zie națională a ju -
cat o echipă fo ar te tânără, în com -
po nența La u ra Co jo car, junioară,
Ta ma ra Tur co a ne, cadetă, Emi na
Cher ci o ban, cadetă și Ma ri na Pin -
cu, cadetă mică. O echipă fo ar te tâ-
nără, dar fo ar te am bițioasă și cu o
perspectivă frumoasă când este
vor ba de te ni sul de masă. Din păca-
te, din club au ple cat An ge la Men -
ger la Clu bul „Cr ve na Zve zda” din
Bel grad iar Ta ti a na Tur co a ne la
Clu bul de Te nis de Masă din
Vârșeț. 

Fe te le mi ci, Ale sia Tur co a ne, ca-
detă mică, Ana be la Co jo car, cadetă
mică și mi ni ca de te le Te o do ra
Miul, Va ne sa Bon ci o cat și Cri sti na
Ci o lo ca vor ju ca în Di vi zia vo i vo di -
ne a na iar băieții vor ali nia o for -
mație ca și anul tre cut: Adrian Am -
bruș, Ma rian Pin cu, An drei Meng -
her și Da niel Pin cu. 

Ta ma ra Tur co a ne a par ti ci pat
la mai mult con cur su ri in ter -
națio na le și anu me, în Ger ma nia,

Ita lia, România iar la Za greb, la
Con cur sul in ter națio nal nu mit
Za gi ping, a ju cat împreună cu Jo -
va na An tić din Do ba nov ci în lo -
tul națio nal, la ca te go ria ca de te
mi ci, au cu ce rit lo cul de frun te,
obţinând un re zul tat fo ar te fru -
mos, aducând pri mul loc re pre -
zen tație i Ser bi ei. 

CLU BUL DE TE NIS DE MASĂ „RA PID” 
DIN NI CO LINȚ

Su ce se ex ce len te

ALBINA CREŢU ȘUBLEA 

Inspiraţie inepuizabilă
Mai târziu, ca solistă vocală, a par-

ticipat la diverse festivaluri folclorice
românești și  de muzică clasică, atât
în Serbia cât și în România. Ca solis-
tă vocală, timp de mai mulți ani a
participat la Festivalul de muzică
pop "Tinereţea cântă" și apoi ca com-
pozitor și membru al juriului, la  ace-
lași festival.

În ultima perioadă, Albina este
dedicată familiei și activităţii peda-
gogice investind multă dragoste în
munca pe care o face. Îi place să lu-
creze cu copiii și adoră munca peda-
gogică. Potrivit celor mărturisite de
ea, investește multă dragoste în acti-
vităţile pedagogice cu copiii. Se stră-
duiește ca elevilor ei să le ofere în cel
mai bun mod posibil cunștiinţe noi
din domeniul muzicii, să le dezvolte
abilităţile faţă de muzică, să cunoas-
că cât mai bine farmecul și noblețea
acestei arte și să-i învețe că muzica
poate i o sursă constantă de
inspirație.

Mare ajutor și sprijin în viață. îl
are din partea soţului ei Janiel Șu-
blea, care de asemenea a absolvit Fa-
cultatea de Muzică din Belgrad și es-
te profesor de și muzician de succes,
precum și dirijor al Orchestrei de
muzică populară din Satu Nou.

Albina se străduiește să apropie
muzica de elevii ei, pentru ca aceștia
să însușească cât mai multe cunoști-
inţe din acest domeniu și să le ispire
dragostea faţă de această artă care es-
te într-adevăr o inspirație inepuiza-
bilă.

dii de Muzică „Jo sif Ma rin ko vic” din
Vârșeţ, pe ca re  l-a  ab sol vit cu suc ces.
Este membră a for maţiei  „Start Ma -
king Sen se" ca re cândva se nu mea
„AII the pre si dents man", cu ca re s-a
pre zen tat la nu me ro a se manifestări
din Vârșeţ, dar și pe sce ne re nu mi te
atât în ţară cât și pe ste ho ta re.

Cu Co rul Șco lii de Muzică „Jo sif
Ma rin ko vić" din Vârșeţ, s-a  pre zen -
tat la con cur sul de co ru ri de la Bi je -

lji na, un de for maţia corală a cu ce rit
două pre mii I, în ca te go ria co ru ri lor
mix te și de fe te.

Ca elevă la Li ceul „Bo ri slav Pe -
trov-Bra ca", a fost membră a Ce -
nac lu lui Li te rar „Ti ne re le con de ie",
con dus de prof. Ion Ber lo van.  La
Li ceu, Ane ta a fost membră a for -
maţiei  „Jazz band". cu ca re a par ti -
ci pat la „Jaz ztro nick", la „Ko la rac"
și la al te manifestări.

tivalului Copiilor de Muzică Româ-
nească și Folclor din Voivodina și a
câștigat numeroase premii precum și
la Festivalul tradiţional din Pancio-
va,  "Primavara cântă " (Raspevano
proleće"). 

În 2012 debutează la Fe sti va lul
„Ti ne reţea  cântă” de la Uzdin cu me -
lo dia „Încă o zi", pen tru ca re a sem -
nat tex tul și mu zi ca, iar ara nja men -
te le au fost făcute de A lek san dru Du -
ra jin, re ve nind-i pre miul pen tru de -
but. 

Per for manţele  ei mu zi ca le ajung
la deplină ex pre sie ca membră a co -
ru lui „Me rry Go spel Cho ir” din Bel -
grad, cu ca re s-a pre zen tat pe sce ne
in ter naţio na le la Vi e na și în mai
mul te orașe de la noi prin tre ca re
amin tim Zre ni a nin și No vi Sad, in-
terpretând go spel,  un gen de muzică
creștină.

Ane ta a făcut și cur su ri de ac to rie,
în cla sa pro fe so ru lui Ivan Đor de vić,
iar pri mul său rol a fost în pi e sa pen -
tru co pii „Stra ši lo", un de a fost „Buf -
niţa deșteaptă". La fel, a fă cut cur su ri
de ar te pla sti ce la pro fe so a ra Ra mo -
na Mag da.
În va ra anu lui 2012 a ab sol vit Șco a la
de Per fecţio na re în Jur na li smul
Tran sfron ta li er, organizată de Cen -
trul de Jur na lism de la Românești
(România), men tor i in du-i Ma rian
Odan giu.

În ul ti mul timp, Ane ta se implică
în ca u ze uma ni ta re, prin muzică și
do naţii . Cu tru pa ei "Ti ra mi su" din
Vârșeţ, organizează con cer te uma ni -
ta re.

Pe lângă ace stea, a an tre nat ar te
marţua le Jiu Jit su, deţine brâul ma -
ro. De ase me nea preferă și bre ak -
dan ce cu ca re a par ti ci pat la di fe ri te
manifestări din Vârșeţ. S-a ocu pat și
de ra di o go no me trie, ca re este de
fapt ori en ta rea în spaţiu ca re constă
în căutarea a cin ci po stu ri de emiţă-
toare de sig na le ascun se pe un te ren
ne cu no scut, în timp re cord. Pen tru
prac ti ca rea aces tui sport este ne ce -
sar un dis po zi tiv cu aju to rul căruia
de sco pe ri din ce par te se emit sig -
na le le. 

Ca studentă, la toamnă, sau în
pri ma va ra an lui 2019.  va ple ca în
Por tu ga lia prin schim bul de stu den ti
- Era smus. 



Има до вољ но ме ста
за све ма ту ран те

Здрав стве ни 
пре гле ди за струч не
шко ле

Ма ту ран ти ма основ них шко ла
сле де ће не де ље пред сто је те -
сти ра ње и про ве ра зна ња на
за вр шном ис пи ту, али и до но -
ше ње од лу ке о на став ку шко -
ло ва ња, тј. ода бир стру ке или
сме ра у сред њој струч ној шко -
ли или гим на зи ји. По ла га ње
за вр шног ис пи та оба ви ће се у
сле де ћим тер ми ни ма, од 9 до
11 са ти, у ма тич ним основ ним
шко ла ма: ре ша ва ње те ста из
срп ског/ма тер њег је зи ка 18. ју -
на, из ма те ма ти ке 19. ју на, а
ком би но ва ни тест из при род -
но на уч них и дру штве но на уч -
них пред ме та (би о ло ги ја, ге о -
гра фи ја, исто ри ја, фи зи ка и хе -
ми ја) за ка зан је за 20. јун.

Ка да је о Пан че ву реч, бив ши
основ ци мо гу на ста ви ти шко ло -
ва ње у де вет сред њих шко ла, а
то су: Ма шин ска шко ла Пан че -
во, Елек тро тех нич ка шко ла „Ни -
ко ла Те сла”, Еко ном ско-тр го вин -
ска шко ла „Па ја Мар га но вић”,
Тех нич ка шко ла „23. мај”, Ме -
ди цин ска шко ла „Сте ви ца Јо ва -
но вић”, По љо при вред на шко ла
„Јо сиф Пан чић”, Гим на зи ја
„Урош Пре дић”, Му зич ка шко ла

„Јо ван Бан дур” и Ба лет ска шко -
ла „Ди ми три је Пар лић”.
Mатуранти ко ји се опре де ле за
пан че вач ке сред ње шко ле мо гу
кон ку ри са ти на ви ше од че тр -
де сет раз ли чи тих про фи ла.

Што ви ше бо до ва
Над ле жни у др жа ви твр де да
пре ма пла ну упи са про свет них
вла сти тро го ди шње и че тво ро -
го ди шње сред ње шко ле има ју
ви ше ме ста не го што ће би ти
бу ду ћих сред њо шко ла ца. Јед -
но став но, пре ма ста ти сти ци,
ни ко не ће оста ти не у пи сан.
Ипак, осма ци ће мо ра ти до бро
да за гре ју сто ли цу и да да ју све
од се бе ка ко би осво ји ли што
ви ше по е на на за вр шном

ис пи ту, јер ће од укуп ног
бро ја бо до ва за ви си ти да ли
ће се упи са ти та мо где нај -
ви ше же ле.

За упис у пр ви раз ред сред -
ње шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји
у свој ству ре дов ног уче ни ка
мо гу да кон ку ри шу сви ко ји су
сте кли основ но обра зо ва ње и
вас пи та ње, а ко ји су ро ђе ни
по сле 31. ав гу ста 2001. го ди -
не. Са мо ран ги ра ње кан ди да -
та вр ши ће се на осно ву оп штег
успе ха у по след ња три раз ре да
основ ног обра зо ва ња и на осно -
ву ре зул та та оства ре них на те -
сто ви ма из срп ског је зи ка, ма -
те ма ти ке и на ком би но ва ном
те сту из при род но-ма те ма тич -
ких и дру штве но на уч них пред -

ме та (би о ло ги ја, ге о гра фи ја,
исто ри ја, фи зи ка и хе ми ја).
Вре ди ис та ћи да ће се од ове
го ди не у уку пан бо дов ни сал -
до увр сти ти и до дат ни бо до ви
за успех оства рен на так ми че -
њи ма. Ка да је реч о бу ду ћим
сред њо школ ци ма ро ђе ним пре
31. ав гу ста 2001. го ди не, они
мо гу да кон ку ри шу ис кљу чи во
у свој ству ван ред ног уче ни ка.

Нео п ход на до ку мен та ци ја
Ис пу ња ва ње оп штих усло ва
кан ди да ти до ка зу ју ори ги нал -
ним уве ре њем о оба вље ном за -
вр шном ис пи ту и ори ги нал -
ним све до чан ством о за вр ше -
ном основ ном обра зо ва њу и
вас пи та њу од но сно ори ги нал -
ним све до чан ством о за вр ше -
ној основ ној шко ли и из во дом
из ма тич не књи ге ро ђе них. По -
је ди ни обра зов ни про фи ли зах -
те ва ју ис пу ња ва ње спе ци јал -
них усло ва. На и ме, кан ди дат
при ли ком при ја вљи ва ња мо ра
да до ка же да је здрав стве но
спо со бан да оба вља од ре ђе ну
де лат ност, и то по твр дом здрав -
стве не ор га ни за ци је од но сно
ле кар ским уве ре њем.

До каз о ис пу ња ва њу по себ -
них спо соб но сти мо ра ју да до -
ста ве и ђа ци ко ји кон ку ри шу
за шко ле и оде ље ња на ме ње на
уче ни ци ма с по себ ним спо соб -
но сти ма и умет нич ке шко ле
од но сно обра зов не про фи ле у
обла сти умет но сти.

објек та ко ри сни ка си сте ма на
ди стри бу тив ну мре жу са ЈП
„Ср би ја га сом” то ком 2018. го -
ди не и упла ти ли сред ства тој
фир ми за ку по ви ну тип ског га -
сног при кључ ка. За ин те ре со -
ва ни Пан чев ци ко ји ис пу ња ва -
ју на ве де не усло ве мо гу се обра -
ти ти Гра ду Пан че ву за ре фун -
ди ра ње де ла сред ста ва утро ше -
них за ку по ви ну тип ског га -
сног при кључ ка, на кон че га ће
Град Пан че во с њи ма за кљу -
чи ти уго вор и упла ти ти сред -
ства на те ку ћи ра чун. Нео п -
ход но је до ста ви ти по пу њен
зах тев за ре фун ди ра ње де ла
сред ста ва утро ше них на ку по -
ви ну тип ског га сног при кључ -
ка (обра зац тра же ног зах те ва
мо же се пре у зе ти на сај ту Гра -
да Пан че ва или у Град ском
услу жном цен тру), ко пи је уго -
во ра с ЈП-ом „Ср би ја гас”, фак -
ту ре из да те од стране ЈП-а „Ср -
би ја гас” и при зна ни це ко јом се
до ка зу је упла та за ку по ви ну
тип ског га сног при кључ ка. Тре -
ба до ста ви ти и ко пи ју лич не
кар те или очи та ну лич ну кар ту

Јав ни по зив још увек
отво рен

Бу џет ска еко-ли ни ја
као по др шка 
гра ђа ни ма

Чла ни ца Град ског ве ћа за ду же -
на за за шти ту жи вот не сре ди не
и одр жи ви раз вој Ка та ри на Ба -
њаи у пе так, 8. ју на, по зва ла је
гра ђа не Пан че ва да се ода зо ву
на јав ни по зив за ре фун ди ра ње
де ла сред ста ва утро ше них за
ку по ви ну тип ског га сног при -
кључ ка. Ка ко је ре кла, ло кал на
са мо у пра ва ће сва ком су гра ђа -
ни ну ко ји се при ја ви по мо ћи
нов ча ним сред стви ма, у из но -
су од 47.500 ди на ра, и по ру чи -
ла да је под но ше ње при ја ва и
да ље мо гу ће. До са да су при -
сти гла 32 зах те ва.

У окви ру ре а ли за ци је про -
гра ма по бољ ша ња ква ли те та
ам би јен тал ног ва зду ха у гра -
ду, ло кал на са мо у пра ва је опре -
де ли ла из бу џет ског фон да за
за шти ту жи вот не сре ди не гра -
да под сти цај на сред ства за ко -
ри шће ње га са као енер ген та, у
из но су од 3.600.000 ди на ра. Ка -
ко је пла ни ра но, на ве де на сред -
ства би ће у овој го ди ни утро -
ше на као по моћ за при кљу че -
ње ин ди ви ду ал них до ма ћин -
ста ва на га сну мре жу од но сно
за су фи нан си ра ње тро шко ва
тип ског га сног при кључ ка то -
ком 2018. го ди не. Ло кал на са -
мо у пра ва ће на тај на чин ре -
фун ди ра ти део сред ста ва утро -
ше них у те свр хе, у из но су од
47.500 ди на ра, за ин те ре со ва -
ним гра ђа ни ма, вла сни ци ма
ин ди ви ду ал них обје ка та, на те -
ри то ри ја ма ме сних за јед ни ца
Гор њи град, Стре ли ште, Ста ри
Та миш, Вој ло ви ца и То по ла и
у де ло ви ма Ми се и МЗ Цен -
тар, где је из гра ђе на и у упо -
тре би је улич на га сна ин фра -
струк ту ра чи ји је вла сник и ди -
стри бу тер ЈП „Ср би ја гас”.

Ре фун да ци ја
Услов је да су гра ђа ни пот пи -
са ли уго вор о при кљу че њу

Пот пи си ма ми ни стра за шти -
те жи вот не сре ди не Го ра на
Три ва на, ми ни стра здра вља
Зла ти бо ра Лон ча ра, ми ни стра
од бра не Алек сан дра Ву ли на
и ми ни стра про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја Мла -
де на Шар че ви ћа, у уто рак, 12.
ју на, осно ва но је За јед нич ко
те ло за утвр ђи ва ње по сле ди -
ца НА ТО бом бар до ва ња Ре -
пу бли ке Ср би је по здра вље
љу ди и жи вот ну сре ди ну. По -
сле ви ше ме сеч них при пре ма
и ра да у Вла ди Ре пу бли ке Ср -
би је фор ми ра но је те ло ко је
ће оку пи ти нај е ми нент ни је
ис тра жи ва че, на уч ни ке, струч -
ња ке и ин сти ту ци је у Ср би ји,
са за дат ком да ис пи та ју све
на уч не и струч не чи ње ни це
ко је су ре ле вант не за утвр ђи -

ва ње по сле ди ца бом бар до ва -
ња 1999. го ди не.

Ми ни стар за шти те жи вот -
не сре ди не Го ран Три ван тим
по во дом је ре као да Ср би ја
има оба ве зу да гра ђа ни ма пре -
до чи исти ну, јер је то пи та ње
на ше бу дућ но сти. Он је ис та -
као да ће ис тра жи ва ња об у -
хва ти ти не са мо по сле ди це
бом бар до ва ња оси ро ма ше ним
ура ни ју мом, већ и за га ђе ња
на ста ла уни ште њем хе миј -
ских и пе тро хе миј ских по -
стро је ња, чи је по сле ди це мо -
гу би ти дра ма тич не. Би ће
спро ве де на на це ло куп ној те -
ри то ри ји Ср би је, укљу чу ју ћи
и те ри то ри ју Ко со ва и Ме то -
хи је, где је би ло нај ви ше бом -
бар до ва ња про јек ти ли ма са
оси ро ма ше ним ура ни ју мом.

По во дом европ ске ма ни фе -
ста ци је „Дан Ду на ва” ло кал -
на са мо у пра ва одр жа ла је у
по не де љак, 11. ју на, кон фе -
рен ци ју за но ви на ре на ка та -
ма ра ну „Па ну ка”. Том при -
ли ком су ло кал ни зва нич ни -
ци упо зна ли јав ност са ак -
тив но сти ма ко је ће би ти ор -
га ни зо ва не у на шем гра ду у
су бо ту, 16. ју на, у окви ру ово -
го ди шње про сла ве у част ове
зна чај не европ ске ре ке.

Пан че во ће би ти део по ро -
ди це (28 на се ље них ме ста и
гра до ва) По ду нав ског ре ги о на

Ср би је, ко ји ће на ло кал ном
ни воу син хро ни зо ва но по др -
жа ти обе ле жа ва ње Да на Ду на -
ва као до при нос овој зна чај ној
европ ској ма ни фе ста ци ји.

По тра ди ци ји, наш град ће
на еко ло шки, умет нич ки и
спорт ски на чин обе ле жи ти
тај дан на ло ка ли те ту град -
ске пла же, на са мој оба ли Та -
ми ша, у пе ри о ду од 10 до 14
са ти. Ове го ди не Град Пан -
че во је за за ин те ре со ва не су -
гра ђа не обез бе дио све усло ве
за ак тив но уче ство ва ње у еко -
ло шкој во лон тер ској ак ци ји
чи шће ња при о ба ља Та ми ша

и са ме ре ке, као и за ни мљив
ко лаж про гра ма, ко ји ће се
од ви ја ти на град ској пла жи.

Ло кал на са мо у пра ва по зи -
ва гра ђа не да се укљу че би ло
као по се ти о ци, би ло као во -
лон те ри на чи шће њу ре ке Та -
миш, под усло ви ма и на на -
чин ко ји су де фи ни са ни у
при ја ви ко ја је са став ни део
по зи ва, ка ко би да ли до при -
нос овој је дин стве ној ма ни -
фе ста ци ји. За 10 са ти је за -
ка зан по че так ово го ди шње
про сла ве, а по том ће усле ди -
ти ли ков на ра ди о ни ца и еко -

ло шка во лон тер ска ак ци ја чи -
шће ња во до то ка и оба ла ре -
ке Та миш. У 14 са ти на те ра -
си удру же ња „Мар ко Ку лић”
би ће при ре ђен ру чак за уче -
сни ке.

То ком тра ја ња ма ни фе ста -
ци је би ће ор га ни зо ва не про -
мо тив не во жње град ским ка -
та ма ра ном „Па ну ка”.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
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РЕ ША ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА ЗА ГА ЂЕ НОГ ВА ЗДУ ХА У ПАН ЧЕ ВУ

ГАС КАО ОСНОВ НИ ЕНЕР ГЕНТ 
ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ

ДВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ КА СНИ ЈЕ

НА ТО агре си ја 
под лу пом

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

и ко пи ју плат не кар ти це те ку -
ћег ра чу на.

На ве де ну до ку мен та ци ју тре -
ба под не ти слу жбе ни ци ма Град -
ског услу жног цен тра, у за тво -
ре ној ко вер ти, на адре су: Град -
ска упра ва гра да Пан че ва, Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот -
не сре ди не, Трг  кра ља Пе тра I
2–4, Пан че во, с на зна ком „јав -
ни по зив за су фи нан си ра ње
тро шко ва при кљу че ња на гас”.
Ре фун ди ра ње сред ста ва за ин -
те ре со ва ним гра ђа ни ма оба ви -
ће се до утро шка сред ста ва на -
ме ње них за ову свр ху, пре ма
ре до сле ду под не тих зах те ва, а
нај ка сни је до 15. де цем бра.

Огра ни че на сред ства
Да под се ти мо, Аген ци ја за за -
шти ту жи вот не сре ди не об ја -
вљу је го ди шњи из ве штај о ста -
њу жи вот не сре ди не у Ре пу -
бли ци Ср би ји, у ко ме већ не -
ко ли ко го ди на струч ња ци ука -
зу ју на то да пре ко 50 од сто
ста нов ни ка у Ср би ји уди ше за -
га ђен ва здух, а ме ђу њи ма су и
Пан чев ци.

Град овом ак ци јом же ли да
под стак не су гра ђа не да се опре -
де ле за дру ге енер ген те, еко ло -
шки при хва тљи ви је. Иде ја је да
се упо тре бом га са сма њи ис пу -
шта ње опа сних ма те ри ја из ло -
жи шта и та ко до при не се по -
бољ ша њу ква ли те та ам би јен -
тал ног ва зду ха.

Ова ак тив ност је пр ви пут
спро ве де на пре две го ди не и би -
ла је усме ре на са мо на су фи -
нан си ра ње из ра де про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је ко ја је
нео п ход на за уво ђе ње га са у до -
ма ћин ства у Вој ло ви ци. Раз лог
се лек тив ног при сту па ло кал не
са мо у пра ве је чи ње ни ца да су
та да шња сред ства из дво је на за
ову на ме ну би ла огра ни че на.

Још пре две го ди не ло кал на
са мо у пра ва је на ја ви ла кон курс
за су фи нан си ра ње гра ђе вин -
ских ра до ва при уво ђе њу га са
у до ма ћин ства, али се ду го че -
ка ло на по твр ду ЈП-а „Ср би ја -
гас”, с ко јим је Град мо рао да
пот пи ше до ку мен та ко ји ма се
оба ве зу је да ће фи нан си ра ти
гра ђе вин ске ра до ве.

ДАН ДУ НА ВА

До ђи те на ре ку

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ ЗА ШКОЛ СКУ 2018/2019.

За вр шни ис пи ти сле де ће не де ље
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Не та ко ма ли број де вој чи ца
у ра ном уз ра сту па ти од пре -
ко мер не ма ља во сти – хир зу -
ти зма. Ова по ја ча на ма ља -
вост нај ви ше за бри ња ва ро -
ди те ље, али и са му де цу. Де -
вој чи це схва та ју да су раз ли -
чи те од оста ле де ца и због
то га мо гу би ти не си гур не у
се бе и по ву че не.

Ка да се овај про блем ја ви
код де вој чи ца уз ра ста од се -
дам до три на ест го ди на, пр -
во тре ба по ку ша ти сред стви -
ма за из бе љи ва ње дла ка. Оба -
ве зно би рај те пре па ра те ко ји
су си гур ни за упо тре бу код
не жне деч је ко же. Овај про -
из вод ће по све тли ти дла ке и
та ко их учи ни ти ма ње ви -
дљи вим, што мо же ре ши ти
про блем на не ко вре ме.

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

Да ли је де пи ла ци ја 
за де вој чи це?

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 250 гра ма бра шна, 50

гра ма гу сти на (скроб ног бра шна),

175 гра ма ма сла ца, 50 гра ма

ше ће ра, је дан ва ни лин-ше ћер,

јед но ја је, ма ло ци ме та и на рен -

да на ко ра по мо ран џе.

Фил: чо ко ла да, мле ве ни ора си,

су ве смо кве, еу ро крем, на ри ба на

ко ра по мо ран џе – све по же љи.

При пре ма: За ме си ти прх ко те сто од свих са сто ја ка. По по тре би

до да ти још не ко ли ко ка ши ка мле ка, па све за ви ти у фо ли ју и оста -

ви ти да сто ји два са та у фри жи де ру. Те сто за тим раз ви ти у тан ку ко -

ру, исе ћи на ква дра те и на сре ди ну сва ког ста ви ти ма ло фи ла: коц -

ки цу чо ко ла де, ка ши чи цу еу ро кре ма, мле ве не ора хе, су ве смо кве...

(са стој ке би ра те са ми). Кад је реч о ко ла чи ћи ма с фо то гра фи је, у

ком би на ци ји су би ли мле ве ни ора си по ме ша ни с ма ло ше ће ра у

пра ху, на ри ба ном чо ко ла дом, ко ром по мо ран џе и уму ће ним бе лан -

це том.

Угло ве те ста са мо пре са ви ти пре ма уну тра, као пи смо, али оста -

ви ти ма ло про сто ра из ме ђу иви ца... Не тре ба их пре ма зи ва ти пре

пе че ња.

Пе ћи 15–20 ми ну та у рер ни за гре ја ној на 180 сте пе ни. Са че ка ти

да се ко ла чи ћи ма ло охла де у пле ху, па их пре ба ци ти на та њир. Пре

слу же ња по су ти ше ће ром у пра ху по ме ша ним с ва ни лин-ше ће ром.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Слат ка пи сма

Ако из бе љи ва ње не да је же -
ље ни ре зул тат, мо гу ће је ра -
ди ти де пи ла ци ју хлад ним во -
ском за јед но крат ну упо тре -
бу, али са мо ако на то ме ин -
си сти ра де те. Ка да де те има
ја ку же љу и во љу да се ре ши
не же ље них дла ка, бол и не -
при јат ност код де пи ла ци је су
ско ро нео сет ни. Ме ђу тим, ако
хир зу ти зам ви ше сме та ро -
ди те љи ма не го де те ту, он да
де пи ла ци ја мо же оста ви ти
трај не по сле ди це услед стра -
ха и не ла го де од са мог чи на
ски да ња дла чи ца во ском.

Бо ље је да де те до ве де те на
де пи ла ци ју не го да се оно са -
мо кри шом об ри је и та ко још
оја ча по сто је ће дла ке. Зна чи,
бри ја ње ни ка ко ни је до бар на -
чин да се укло не ма ље и на
ду жи пе ри од мо же озбиљ но
про ду би ти про блем. SHR и IPL
су од лич не тех но ло ги је епи -
ла ци је у ре ша ва њу ма ља во сти,
али тек од пет на е сте го ди не
жи во та, и то уз пи сме ну са -
гла сност ро ди те ља. То је нај -
бо љи вид епи ла ци је, по го то во
SHR тех но ло ги ја, јер не ма бо -
ла и бр зо се пре ла зи по тре ти -
ра ној ре ги ји. По сту пак се по -
на вља од шест до де сет пу та
на че ти ри до шест не де ља. Ре -
зул та ти су од лич ни и тра ју не -
ко ли ко го ди на. По том се трет -
ман епи ла ци је по на вља и та ко
се одр жа ва ста ње без дла ка.

Је ди ни у Пан че ву 
по се ду ју ана ли за тор
„Access 2” и са ми 
вр ше ис пи ти ва ња,
без тран спор та у 
цен трал не 
ла бо ра то ри је

Ре зул та ти ана ли за
хор мо на штит не 
жле зде и ту мор 
мар ке ра про ста те 
го то ви за са мо сат и
по вре ме на

У Пан че ву је већ до бро по зна -
то да сва ки па ци јент ве ћи ну
стро го кон тро ли са них, су ми -
ра них и ве ри фи ко ва них ре зул -
та та хе ма то ло шко-би о хе миј ске
ла бо ра то ри је у За во ду за здрав -
стве ну за шти ту рад ни ка „Пан -
че вац” мо же има ти у ру ка ма у
нај кра ћем мо гу ћем ро ку по нај -
по вољ ни јим це на ма. Ме ђу тим,
са да у овој уста но ви има ју још
бо ље ве сти.

На бав ком но вог иму но хе миј -
ског ана ли за то ра „Access 2” ла -
бо ра то ри ја За во да „Пан че вац”
оти шла је не је дан, већ не ко -
ли ко ко ра ка да ље и по ста ла не -
при ко сно ве на ка да је о ква ли -
те ту ана ли за и пре ци зно сти и
бр зи ни ре зул та та реч.

О пред но сти ма но вог уре ђа -
ја, као и о дру гим услу га ма и
ак ту ел ним по год но сти ма, раз -
го ва ра ли смо с ру ко во ди о цем
слу жбе ла бо ра то риј ске ди јаг -
но сти ке у За во ду „Пан че вац”
мр Ива ном Ву ко вић, ме ди цин -
ским би о хе ми ча ром.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ла бо ра то ри ја
За во да „Пан че вац” јед на је од
нај ре спек та бил ни јих не са мо у
на шем гра ду већ и ши ре. Шта
вас је мо ти ви са ло да је са да
обо га ти те још мо дер ни јом опре -
мом?

MR PH ИВА НА ВУ КО ВИЋ:
Наш тим кон стант но ослу шку -
је по тре бе па ци је на та и да је све
од се бе да мак си мал но од го во -
ри на њих. Сва ко днев но ис ку -
ство у ра ду нам је по твр ди ло
оно о че му го во ре и ста ти стич -
ки по да ци: да, на жа лост, ра -
пид но ра сте број осо ба ко је има -
ју про бле ма са штит ном жле -
здом, као и број му шка ра ца ко -
ји ма обо ле ва про ста та. Ка да је
реч о по ре ме ћа ји ма у ра ду
штит ња че, ни ко ни је по ште ђен
– обо ље ња су под јед на ко при -
сут на код оба по ла, а све че -
шће се про бле ми ја вља ју и код
де це. С дру ге стра не, код му -
шка ра ца у ју жном Ба на ту рак
про ста те је је дан од нај че шћих
об ли ка ма лиг ни те та, па се не
мо же до вољ но на гла си ти ва -
жност пре вен тив них пре гле да
ове му шке пол не жле зде. Сто -
га смо до шли до за кључ ка да је
нео п ход но да ре зул та ти ана ли -
за хор мо на штит не жле зде и
ту мор мар ке ра про ста те бу ду
до ступ ни у што је мо гу ће кра -
ћем ро ку. Да би смо вре ме че -
ка ња на ре зул тат све ли са 24
ча са на све га сат и по вре ме на,
од лу чи ли смо да на шу мо дер -
ну опре му до дат но обо га ти мо
иму но хе миј ским ана ли за то ром
„Access 2”, ка кав не по се ду је
ни јед на дру га при ват на ла бо -
ра то ри ја у Пан че ву, а ни ши ре.
Реч је о мак си мал но тач ном,
по у зда ном и бр зом апа ра ту,
ком па ни је „Beckman Coulter”,
ко ја је свет ски ли дер у про из -
вод њи си сте ма, ре а ге на са и

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: MR PH ИВА НА ВУ КО ВИЋ, МЕ ДИ ЦИН СКИ БИ О ХЕ МИ ЧАР

ЛА БО РА ТО РИ ЈА ЗА ВО ДА „ПАН ЧЕ ВАЦ”
НАЈ БР ЖА, НАЈ ПО У ЗДА НИ ЈА И НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈА

На ше ана ли зе су и до са да би -
ле мак си мал но по у зда не, ис -
кон тро ли са не и ка ли бри са не.
Оно што смо до би ли упо тре -
бом уре ђа ја „Access 2”, је сте
по ди за ње ква ли те та на ви ши
ни во, не по гре ши ва пре ци зност
и бр зи на, јер су ре зул та ти ана -
ли зе хор мо на штит не жле зде
и ту мор мар ке ра про ста те го -
то ви за сат и по вре ме на, ра чу -
на ју ћи и вре ме нео п ход но за
при пре му узо р ка. До ова кве
уште де вре ме на је до шло јер
се са да ана ли зе вр ше код нас,
што зна чи да не ма тран спор та
до цен трал не ла бо ра то ри је. Ни -
ко у Пан че ву тре нут но не ра ди
иму но хе миј ске ана ли зе на ли -
цу ме ста као што их ми са да
ра ди мо. Ми те жи мо ка то ме
да по ста не мо цен трал на ла бо -
ра то ри ја и ма ли ко рак нас де -
ли од оства ре ња те ми си је, јер
је пре о стао још ја ко ма ли број
ана ли за ко је ми не мо же мо да
ура ди мо пот пу но са мо стал но.
То је за и ста ве ли ка пред ност.

• Ана ли зе хор мо на штит не
жле зде и ту мор мар ке ра про -
ста те ни су по вољ не, али упо -
ред ном ана ли зом це на на тр -
жи шту по ка за ло се да је За -
вод „Пан че вац” нај по вољ ни -
ји. Ка кве ак ци је су овог ме се -
ца у то ку?

– Циљ нам је да на шим па -
ци јен ти ма мак си мал но иза ђе -
мо у су срет и да по ну ди мо нај -
ве ћи ква ли тет по нај по вољ ни -
јим це на ма. По себ но се тру ди -
мо да учи ни мо до ступ ни јим
оне ана ли зе без ко јих се не мо -
же, као што су упра во ана ли зе
хор мо на штит не жле зде и ту -
мор мар ке ра про ста те. У ју ну
тра је ак ци ја то ком ко је се ана -
ли зе ту мор мар ке ра про ста те
мо гу ура ди ти по це ни од 700
ди на ра за PSA, од но сно 800 ди -
на ра за fPSA. Ка да је реч о хор -
мо ни ма штит не жле зде, ана -
ли зе FT3, FT4 и TSH ко шта ју
по 450 ди на ра за сва ки од хор -
мо на, док је це на за Т3 И Т4 по
400 ди на ра за сва ки. Ком пле -
тан спи сак свих на ших ак ту ел -
них ак ци ја увек мо же те по гле -

вр ху по ква ли те ту. Ана ли зе се
ра де под нај стро жом кон тро -
лом, уз сва ко днев ну ка ли бра -
ци ју и кон тро лу апа ра та, као и
пра ће њем па ра ме та ра по ме ну -
тих по сту па ка. Иа ко смо мла -
да ла бо ра то ри ја, успе шно па -
ри ра мо зна чај ним име ни ма из
исте бран ше, ка ко по ква ли те -
ту услу ге и ана ли за, та ко и по
при сту пач но сти це на. По др жа -
ва мо хе ма то ло шке, би о хе миј -
ске, иму но хе миј ске и мно ге
дру ге аспек те са вре ме не ла бо -
ра то риј ске ди јаг но сти ке. Без
об зи ра на то да ли је реч о пре -
вен ти ви или вам је ана ли за
хит но по треб на због на ру ше -
ног здра вља, у За во ду „Пан че -
вац” до би ће те је нај бр же.

вам спа сти жи вот. По ме ну та
ана ли за је пре суд на за от кри -
ва ње узро ка ане ми је и, што
је још зна чај ни је, за от кри -
ва ње ко ло рек тал ног кан це ра.
Са свим је ја сно да вр ло че -
сто по сто ји фи нан сиј ска пре -
пре ка при од лу чи ва њу да се
од ра де ана ли зе, али тре ба од -
мах има ти у ви ду и ви си ну
из да та ка уко ли ко се по ре ме -
ћај у ра ду ор га на не де тек ту -
је на вре ме – од це не ме ди -
ка мент не те ра пи је до по сле -
ди ца мо гу ћег гу бит ка рад не
спо соб но сти. Сто га, пре у зми -
те од го вор ност за сво је здра -
вље и по бри ни те се да га уна -
пре ди те већ да нас.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Ба ланс

Дра ги мо ји, сви ми, ма ње-
-ви ше успе шно, ба лан си -
ра мо на лич ној жи вот ној
клац ка ли ци у стал ној по -
тра зи за рав но те жом ко ја
би нам до не ла мир и опу -
шта ње.

Угу ра ни у жр вањ сва ко -
дне ви це, то ва ри мо на го ми -
ла не сно ве, сум ње, стра хо -
ве... на јед ну стра ну клац ка -
ли це, по ку ша ва ју ћи да је
урав но те жи мо из го во ри ма и
про јек ци ја ма ума. Че сто ула -
же мо на пор да оно што нас
при ти ска као ре ал ност, ко ју
при хва та мо као је ди ну мо -
гу ћу оп ци ју, из ни ве ли ше мо
про на ла же њем уте хе у ма -
што ви тим кре а ци ја ма на шег
уну тра шњег Ја, под усло вом
да му до зво ли мо да се по ка -
же кроз та лен те ко је чу ва у
се би.

Ба лан си ра ње на клац ка -
ли ци увек оте жа ва ју ве тро -
ви те ско бе и не из ве сно сти,
ко је са ми по др жа ва мо отва -
ра ју ћи пре ма њи ма је дра
што за те жу и вр те нас у кру -
гу си гур не зо не ком фо ра.
Ства ра мо лич ни вр тлог без -
на ђа, ко ји нас, бла го хип -
но ти са не сва ко днев ном ру -
ти ном, пре тва ра у по жељ не
мо де ле ко ји се укла па ју у
мо дер не сти ло ве и пре по -
ру ке оних ко ји зна ју шта је
за нас нај бо ље. Та ко за не -
се ни не при ме ћу је мо да по -
сто ји и дру ги крај на ше жи -
вот не клац ка ли це: при др -
жа ва ју га не ки дру ги, ства -
ра ју ћи у на ма при вид урав -
но те же но сти.

Пра ви иза зов пред ста вља
си ла зак с клац ка ли це и
оста вља ње стра хо ва да их
раз ве је исти ве тар ко ји их
је и до нео у на ше жи во те.

Из ба че ни из рав но те же, де -
лу је мо чуд но са ми се би.
Тек ка да се скло ни мо с ве -
тро ме ти не сум њи и стра -
хо ва, у ста њу смо да са гле -
да мо чи ме смо то ва ри ли
дру ги крај жи вот не клац -
ка ли це, по ку ша ва ју ћи да
одр жи мо ба ланс. На у че ни
смо да је нај бо ље за наш
уну тра шњи мир и рав но те -
жу ка да ис пу ни мо оче ки -
ва ња, али она ко ја су дру -
ги по ста ви ли у од но су на
нас. У стал ној же љи за до -
па да њем и при хва та њем од
стра не дру гих, ве о ма ве -
што под ме ће мо се би ту ђе
же ље и сно ве, при хва та ју -
ћи их као сво је. Лич на сре -
ћа и ис пу ње ност нам за ви -
се од до бре во ље ве о ма че -
сто не по зна тих љу ди ко ји
уме ју да на пра ве олу ју стал -
ног иш че ки ва ња уз осе ћај
да ни смо до вољ но до бри,
спо соб ни, ле пи...

У стал ном по ку ша ва њу да
из ни ве ли ше мо лич не же ље
ту ђим оче ки ва њи ма, ула же -
мо уза луд ни на пор, а ства -
ра мо са мо илу зи ју успе ха и
још ве ћи не склад на стра на -
ма жи вот не клац ка ли це, бо -
ре ћи се сва ко днев но с ве тро -
ви ма ко ји у се би но се са мо
гор чи ну, сум њу, пат њу и не -
си гур ност.

Мир и опу шта ње до би ја -
мо ба лан сом оно га што је -
смо и шта смо по ста ли. Не -
ка да је не мо гу ће пре по зна -
ти да је осо ба ко ју по ла ко
про на ла зи мо ду бо ко у се би
иста она ко ја је до зво ли ла
да је ши ба ју ве тро ви стра -
хо ва и сум њи у се бе. Ка да
до пу сти мо да свр ха про би -
је ба ри је ре сва ко дне ви це,
пу сти мо из го во ре и од ла га -
ња да их од не се ве тар, до -
зво ли мо сво јим ми сли ма да
кре и ра ју ре ал ност по ме ри
скри ве них же ља и по ти сну -
тих та ле на та, на пу ту смо
ка ба лан су ко ји за ви си са -
мо од нас, без олу је стра ха
и стреп ње.

Ба лан си ра ти у ком фор ној
зо ни или не – од лу ка је на
ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

по тро шног ма те ри ја ла у обла -
сти би о ме ди цин ских ана ли за.

• Ка кве пред но сти до но си
упо тре ба но вог ана ли за то ра,
гле да но из угла па ци је на та? Да
ли се са да у ва шој ла бо ра то ри -
ји ра де и не ке но ве ана ли зе?

– До да ти но ве ана ли зе на
спи сак оних ко је већ оба вља -
мо у ла бо ра то ри ји За во да „Пан -
че вац” на про сто је не мо гу ће,
јер ми од осни ва ња ове уста -
но ве ра ди мо ап со лут но сва ис -
пи ти ва ња ко ја па ци јен ти ма мо -
гу за тре ба ти. Пре ве де но у број -
ке, то је ви ше од 2.500 ана ли за.

да ти на ко мер ци јал ним стра -
ни ца ма „Пан чев ца”, на веб-сај ту
www.zavodpancevac.rs, као и на
„Феј сбук” стра ни ци За во да. До -
дат не ин фор ма ци је мо гу се до -
би ти и пу тем те ле фо на 013/21-
90-900. Рад но вре ме За во да је
рад ним да ни ма од 7 до 14, а
су бо том од 7 до 12 са ти.

• По че му се још из два ја ла -
бо ра то ри ја За во да „Пан че вац”?

– Као што сам већ на по ме -
ну ла, у на шој ла бо ра то ри ји мо -
гу ће је оба ви ти ви ше од 2.500
раз ли чи тих ана ли за на апа ра -
ти ма ко ји су у са мом свет ском

• Ко ли ко је ва жно оба вља ти
пре вен тив не ана ли зе кр ви и
ури на и ко ли ко че сто се оне
ра де?

– Пре по ру ка је да се ру -
тин ске, ла бо ра то риј ске ана -
ли зе, као што су крв на сли ка
и пре глед ури на, и би о хе миј -
ске ана ли зе, по пут глу ко зе,
урее, кре а ти ни на, ли пид ног
ста ту са, АСТ-а, АЛТ-а и гво -
жђа, ра де ма кар јед ном го -
ди шње. Ис пи ти ва ње фе це са
на окулт но кр ва ре ње је ана -
ли за на чи ји ре зул тат че ка те
ма ње од 30 ми ну та, а мо же



Ле то је вре ме ка да го сти о ни -
ца вр ви од по сла, па су вла -
сни ца Џо Ма ри Ро уз и ло кал -
ни мај стор за све Марк Теј -
лор про ве ли до ста вре ме на за -
јед но, улеп ша ва ли су и по пра -
вља ли го сти о ни цу и уно си ли
дру ге не из бе жне про ме не.

Упр кос до бро на мер ним го -
вор ка њи ма ме шта на, Џо Ма -
ри твр ди да јој је Марк са мо
при ја тељ. Ме ђу тим, у по след -
ње вре ме че сто је раз ми шља -
ла о ње му и схва ти ла је да
зна из не на ђу ју ће ма ло о ње -
го вом жи во ту. Од лу чи ла је
да от кри је ње го ве тај не, али
пр во мо ра да се су о чи са соп -
стве ном про шло шћу – и да
по здра ви по се ти о це, ко ји, као
и она, кре ћу но вим ста за ма.

Ели Ре нолдс је до не ла суд -
бо но сну од лу ку. До шла је у

Си дар Ков да нај зад упо зна
То ма, с ко јим се ме се ци ма
до пи су је и у ко га се мо жда
за љу би ла. Ње на пре ви ше за -
штит нич ки на стро је на мај -
ка не одо бра ва то пу то ва ње,
али је Ели од луч на да се осло -
бо ди мај чи них спре га.

ДРУШТВО
Петак, 15. јун 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас, сти ца -
јем окол но сти, исто што и у
прет про шлом – да ли је фуд -
бал нај ва жни ја спо ред на
ствар на све ту. „Пан че вац” и
из да вач ка ку ћа „Вул кан из -
да ва штво” при пре ми ли су по
је дан при ме рак књи ге „Она
је из ме ђу нас” Грир Хен дрикс
и Са ре Пе ка нен 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 ре при зно пи та ње.

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

„Ре при за утак ми це, ре при -
за се ри је, а сад и ре при за пи -
та ња... Мо жда ће мо до жи ве ти
и ре при зу жи во та.” 060/6672...

„Про на шао сам се у на сло -
ву књи ге ко ју по кла ња те:
ОНА ЈЕ ИЗ МЕ ЂУ НАС. Шта
да на пи шем да се до пад не
ва ма, шта да на пи шем да се
до пад нем њој, ма ми ње ној?”
062/1656...

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 ко ја је њи хо ва пр ва асо -
ци ја ци ја на Дру ги свет ски
рат. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Же не
из зам ка” Џе си ке Ша тук.

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

„Асо ци ра ме ТВ прет пла -
та ко јом пла ћам ре при зе ре -
при за рат них се ри ја и фил -
мо ва. Прет пла ту пла ћам –
мо рам, ’От пи са не’ не гле дам
– не мо рам. По ну ђен ко по -
ча шћен, хва ла!” 069/6431...

„Ту га, јад и не пре глед но
мо ре сив ка стих шле мо ва.”
063/8434...

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”.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 20. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко ли ко че сто чи та те исто риј ске ро ма не?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Вик то ри ја” Деј зи Гу двин. Нај бо -
ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а
на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Док у пр ве две књи ге Деј зи
Гу двин тка рас ко шне има ги -
на тив не при че на осно ву вр -
ло оскуд них чи ње ни ца, у
„Вик то ри ји” се на шла пред
озбиљ ни јим – и те жим – за -
дат ком да на осно ву оби ља
рас по ло жи вих и углав ном
по зна тих чи ње ни ца ство ри
ро ман ко ји не ће би ти пу ка
ро ман си ра на би о гра фи ја.

„Вик то ри ја” об у хва та пр ве
две го ди не ње не вла да ви не,
тач ни је – ње но ра но узре ва ње
у кра љи цу ка ква ће по ста ти,
те ње не пр ве љу ба ви, од ко јих
ће дру га би ти и по след ња. Ни -
је не по зна ни ца да је осам на е -
сто го ди шња Вик то ри ја, иа ко
при пре ма на за сво ју бу ду ћу
уло гу, по сту па њу на пре сто

на шла огро ман осло нац, по -
ли тич ког са ве зни ка и ве ли ког
при ја те ља у лор ду Мел бур ну,
по ста ри јем, али још на о чи том
чо ве ку бур не про шло сти. 

„Вик то ри ја” 
Деј зи Гу двин

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Љу бав на пи сма” 
Де би Ма ком бер

Два чи та о ца ко ји до сре де, 20. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко ме сте пи са ли љу бав на пи сма?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Љу бав на пи сма” Де би Ма ком бер. Нај бо -
ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а
на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

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

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

ОДР ЖАН ОСМИ „КЛА СИК ФЕСТ”

ГРАД ОПИ ЈЕН ВАН ВРЕ МЕН СКИМ 
КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈА МА

То ком че ти ри да на
на ши су гра ђа ни су
има ли при ли ку да 
по се те вр хун ске 
кон цер те 

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

То ком че ти ри да на на ши су -
гра ђа ни су има ли при ли ку да
по се те вр хун ске кон цер те и,
без има ло пре те ри ва ња, сва ки
кон церт су ис пра ти ле пу не са -
ле љу би те ља кла си ке. Пр вог
да на је одр жан кон церт у Ри -
мо ка то лич кој цр кви Св. Кар -
ла Бо ро меј ског, где су на ре -
пер то а ру би ла де ла Мо цар та,
Кру се ла, Ро си ни ја и Фран сеа.
Дру гог да на је при ре ђен кон -
церт под на зи вом „Сан лет ње
но ћи” у Све то сав ском до му,
где су пред пре пу ном са лом
из ве де не ком по зи ци је Мо цар -
та и Бар тол ди ја. Тре ће ве че
би ло је ре зер ви са но за сен зи -
тив ни је ду ше, ка да је одр жан
кон церт под на зи вом „Са мо за
ро ман тич не”, на ком је пу бли -
ка чу ла ком по зи ци је Бе то ве -
на, Шу ма на, Чај ков ског и
Брам са. Фе сти вал је за тво рен
сјај ним кон цер том у ба шти
На род ног му зе ја, где су сви -
ра не чу ве не ком по зи ци је из

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ре при зи ра на ре при за
ре при зе

СА ОП ШТЕ ЊЕ ПУ ПАН ЧЕ ВО

Пре те ћи но жем, укра ли 10.000 ди на ра
По ли циј ска упра ва Пан че во
са оп шти ла је да је по сле са -
мо не ко ли ко да на ра све тље -
на кра ђа ко ја се до го ди ла у
јед ној про дав ни ци у Ко ви ну
8. ју на.

При пад ни ци ко вин ске по ли -
ци је су на кон ин тен зив ног опе -
ра тив ног ра да ухап си ли С. Б.
(1994) и Д. Н. (1996) из тог
гра да, због по сто ја ња осно ва сум -
ње да су из вр ши ли ту кра ђу.

Они се те ре те да су у су бо ту, 8.
ју на, око 14 са ти, из са мо стал не
тр го вин ске рад ње у Ко ви ну, уз
прет њу но жем, од у зе ли око
10.000 ди на ра и не ко ли ко па -
кли ца ци га ре та.

По на ло гу ту жи о ца, осум њи -
че ни ма је од ре ђе но за др жа ва -
ње до 48 са ти и они ће уз кри -
вич ну при ја ву би ти при ве де ни
над ле жном ту жи ла штву.

М. Г.

же лим да до ве дем вр сне умет -
ни ке. Та ко ђе, па жљи во осми -
шља вам про грам ка ко бих сви -
ма при у штио ра дост и екс клу -
зив ност, јер ве о ма че сто пу -
бли ка има мо гућ ност да не ке
ком по зи ци је пре ми јер но чу -
је упра во на „Кла сик фе сту”.
Апе ти ти на тај на чин сви ма
ра сту и оче ку ју још ви ше и
бо ље на ред не го ди не, као и ја
– на гла сио је По по вић.

Он је до дао да му је же ља
да Град Пан че во са гле да зна -
чај и свр ху фе сти ва ла и да га
по др жи са ви ше сред ста ва, јер
он мо же још да се раз ви ја у
по гле ду иде ја и кре а тив но сти.

М. Марић Величковић

оми ље них фил мо ва. Те ве че -
ри је на сту пио ан самбл Бал -
кан ске ка мер не ака де ми је, с
ди ри ген том Алек сан дром Ко -
ји ћем на че лу. Ча роб на му зи -
ка у из вед би ве ли ког ор ке стра
под се ти ла је све при сут не на
фил мо ве ко је су ра до гле да ли
и емо ци је ко је их ве зу ју за
њих. Сја јан за вр ше так фе сти -
ва ла, ко ји бу ди же љу да се ова -
кав са др жај че шће ну ди у на -
шем гра ду, јер оних ко ји во ле
кла сич ну му зи ку има и, су де -
ћи по ово го ди шњој по се ти, ра -
до до ла зе на кон цер те.

– Нај ва жни је ми је да пу -
бли ка ужи ва у сва ком кон цер -
ту на фе сти ва лу исто ко ли ко
ужи ва ју и са ми му зи ча ри ко ји

на сту па ју. Имам ути сак да је
наш град про те кле не де ље био
по пут не ке ма гич не му зич ке
ку ти је. Ка да ви дим да број оних
ко ји су жељ ни ква ли тет не умет -
нич ке му зи ке из го ди не у го -
ди ну ра сте, то ми да је сна гу и
мо тив да ис тра јем у ово ме –
ре као је Ог њен По по вић, умет -
нич ки ди рек тор фе сти ва ла. 

Он је на гла сио да су и ове
го ди не уче ство ва ли сјај ни му -
зи ча ри, али да је ве о ма сре ћан
што су на осмом „Кла сик фе -
сту” сви ра ли и че лист ки ња Ма -
ја Бог да но вић из Па ри за и обо -
и ста Christopher Bouwman из
Хо лан ди је.

– Ми слим да сва ке го ди не
са мом се би оте жа вам ствар, јер

УХАПШЕНЕ ТРИ ОСОБЕ

Противзаконито држали оружје
Панчевачка полиција је 8. јуна
саопштила да су у Панчеву ухап-
шена три мушкарца из нашег
града, старости 35 и 36 година,
због постојања основа сумње да
су извршили кривично дело не-
дозвољена производња, држа-
ње, ношење и промет оружја и
експлозивних материја.

Полиција је у њиховим ста-
новима, који се налазе на три

различита места, током пре-
треса пронашла и одузела два
пиштоља, 88 метака пиштољ-
ске муниције различитог ка-
либра и више комада бодежа и
боксера.

По налогу надлежног тужи-
лаштва, против осумњичених
ће бити поднета кривична при-
јава у редовном поступку.

М. Г.

СА ШАХОВСКИХ ТУРНИРА

Марко ниже награде
У Јагодини је прошлог викен-
да одржан сениорски шахов-
ски турнир који је због бога-
тог наградног фонда приву-
као велики број квалитетних
играча, међу којима су били
и професионални шахисти с
међународним титулама.

Наш суграђанин, десетого-
дишњи Марко Милановић,

кадетски шампион Србије, и
на овом такмичењу је, после
целодневне борбе и девет од-
играних кола, начинио пра-
ви подвиг, јер је иза себе оста-
вио чак и ФИДЕ мајсторе ша-
ха... Марко је освојио треће
место, новчану награду и бо-
гате робне награде, а поред
тога је свој ФИДЕ рејтинг уве-

ћао за 76 поена. На Отворе-
ном првенству Младеновца за
младе Марко се такође надме-
тао с много старијим ривали-
ма и поново је остварио сјајан
резултат.

Освојио је седам поена из
седам партија и окитио се злат-
ном медаљом. 

А. Ж.



У оквиру Дана Србије и срп-
ске културе у Паризу, који ће
бити одржани од 15. јуна до
10. јула, биће представљена и
илустрована монографија о Ми-
хајлу Идворском Пупину „Од
усељеника до проналазача”, ко-
ју је приредио Панчевац Ми-
рослав Станковић, телевизиј-
ски и филмски сниматељ и

редитељ. Том приликом биће
изложене и репродукције сли-
ка које се налазе у књизи, а
које се сматрају најзначајни-
јим делима српског сликарства
с краја 19. и почетка 20. века.
Сама књига је из тог разлога и
специфична, јер презентује де-
ла која су чинила Пупинову
уметничку колекцију. Његова
аутобиографија ће се овом при-
ликом први пут појавити као
илустрована књига која има
сто једну фотографију на три-
ста двадесет страна.

У овом издању, које је писа-
но на српском језику, читаоци

ће моћи да виде фреске Све-
тог Саве и Стефана Немање,
слике на којима су Карађорђе,
Хајдук Вељко, Краљевић Мар-
ко, Светозар Милетић, Бранко
Радичевића, прота Васа Жив-
ковић, Никола Пашић, Нико-
ла Тесла и Живојин Мишић.
Такође, у њој се налазе слике
српских уметника с краја 19. и
почетка 20. века, као што су
„Сеоба Срба”, „Косовка девој-
ка”, „Слепи гуслар”, „Весела
браћа”... Мирослав Станковић
је у монографији описао како
је Пупин долазио до слика, ка-
ко их је сакупљао и куповао

током година. Он је до сада
снимио једанаест филмова о
нашим највећим уметницима
који су се бавили сликарством
и вајарством, а тренутно завр-
шава и филм о Пупину, као
једном од наших највећих на-
учника.

Монографија „Од усељени-
ка до проналазача” биће штам-
пана и на енглеском, руском,
француском, кинеском и не-
мачком. Објављена је у фебру-
ару, а званична промоција ће
бити одржана у септембру, у
сусрет Међународном београд-
ском сајму књига.

На сце ни Кул тур ног цен тра у
че твр так, 21. ју на, би ће одр -
жа на пан че вач ка про мо ци ја ал -
бу ма сек сте та Ја сне Јо ви ће вић
под на зи вом „Flow Vertical”,
ко ји је из дао ен гле ски „FMR
Records” 2018. го ди не. Но ви
ма те ри јал је кон цеп ту ал на про -
грам ска са вре ме на му зи ка чи -
ји је циљ ис тра жи ва ње звуч -
них ви бра ци ја и ди рек тан ути -
цај му зи ке на на ше те ло, енер -
ги ју и кре а тив ност. О про це су
на стан ка ал бу ма раз го ва ра ли
смо с Ја сном Јо ви ће вић.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Пре го ди ну да на
сте сни ма ли ал бум у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва и са да се
вра ћа те у наш град по во дом
про мо ци је. Ка да је ал бум тач -
но иза шао?

ЈА СНА ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ: Про -
шлог ле та смо про ве ли пре ле -
пих не де љу да на у Пан че ву, при -
пре ма ју ћи и сни ма ју ћи ма те -
ри јал за но ви ал бум. По сле то га
су усле ди ли пост про дук ци ја, до -
го во ри са из да ва чем и оста ло.
На кон ду гог про це са, у ма ју
2018. го ди не ал бум је нај зад из -
дао бри тан ски „FMR Records”.

• Шта се де ша ва ло у про те -
клих го ди ну да на, шта је све
би ло нео п ход но ура ди ти да би
све зву ча ло она ко ка ко сте за -
ми сли ли?

– Као што сам спо ме ну ла, то
је дуг про цес. Ни је до вољ но за -
ми сли ти, већ тре ба и ре а ли зо -
ва ти це ло куп ну про дук ци ју. Наш
бенд је ве ли ки. Има нас ше сто -
ро и сва ко од чла но ва има сво -
ју успе шну со ли стич ку ка ри је -
ру, та ко да је са мо ор га ни за ци ја
чла но ва бен да за нас зах тев на.
Има ли смо пе ри од осми шља ва -
ња и ве жба ња но вог ма те ри ја ла,
а тек за тим сни ма ње. Би ло је
не ко ли ко чла но ва еки пе ко ји су
ра ди ли на про дук ци ји и пост -

про дук ци ји ал бу ма; при ја те љи
из Ско пља, Пан че ва и Су бо ти -
це. У ства ри, не ко ли ко пу та смо
ра ди ли ре микс сним ка ка ко би -
смо до би ли ква ли те тан про из -
вод. До го во ри са из да ва чем су
та ко ђе про цес ко ји зах те ва стр -
пље ње. Има мо за и ста ве ли ку
сре ћу да иза нас сто ји је дан од
зна чај ни јих европ ских из да ва -
ча аван гард не и но ве му зи ке –
„FMR Records”.

• Ко је све уче ство вао у про -
јек ту?

– Мно го при ја те ља и са рад -
ни ка нас је по др жа ло у овом
хра бром по ду хва ту. Кул тур ни
цен тар Пан че ва нам је усту пио
кон церт ну са лу, где смо сни -
ми ли ма те ри јал, а по мо гли су
нам Сло бо дан Та на си је вић и
Не над Фор го. Ал бум је сни мио
наш ма ке дон ски ко ле га Ален
Ха џи Сте фа нов, ко ји је за тим
ура дио и део пост про дук ци је.
Мик синг и ма сте ринг је ра дио
су бо тич ки при ја тељ Бо јан Бо -
јић, ди зајн омо та Дар ка Ви да -
ко вић, а арт омо та Фе ренц Ро -
зум бер ски. Ни ка ко на по след -
њем ме сту, му зи ча ри на ал бу -
му су Пан че вац Фи лип Кру мес,

за тим Га бри е ла Ко со, Раст ко
По по вић, Де јан Бо жић и Урош
Ше ће ров. Овај ал бум је де ли -
мич но фи нан си рао „Со кој”.

• Про шле го ди не смо при -
ча ли о са мој вр сти му зи ке ко ју
пред ста вља те овим ал бу мом.
Ка же те да је то кон цеп ту ал на
про грам ска са вре ме на му зи ка.
Мо же те ли нам то по ја сни ти?

– На сре ћу, или не сре ћу, му -
зи ка ко ју сви ра мо не под ле же
ја сној жан ров ској по де ли. Ба -
вим се са вре ме ним из ра зом,
иа ко се под ра зу ме ва да и у са -
вре ме но сти но сим са со бом про -
шла ис ку ства, тра ди ци ју и по -
зна те фор ме. „Flow Vertical” је
кон цеп ту ал на и про грам ска му -
зи ка. Овог пу та се ни сам освр -
та ла на по зна те му зич ке об ли -
ке и оче ки ва не обр та је. Ра ди ла
сам из пот пу но дру гог угла; из
угла те ла, ума и енер ги је. У том
слу ча ју ис ход је но ва по став ка
и ино ва тив но ре ше ње кон цеп -
та. Ба вим се фре квен ци ја ма
зву ка ко је на од ре ђе ни на чин
ути чу на нас. Во ђе на ис ку ством
ко је сам сте кла као ин струк тор
ха та јо ге, кон цеп ту и ра ла сам
сло же ну фор му у се дам сег ме -

на та. Она као це ли на са др жи
све еле мен те и аспек те ко ји су
по треб ни ка ко би се на ше би ће
до ве ло у хар мо ни ју. Осла њам
се на про грам се дам ча кри,
глав них пси хич ких цен та ра у
људ ском те лу. На осно ву њи -
хо вих ви бра ци ја је пи са на и
осми шље на му зи ка. На тај на -
чин до би ли смо це ли ну од се -
дам ком по зи ци ја; не ке су у пот -
пу но сти ис ком по но ва не, а не -
ке су оста вље не отво ре не за
спон та ну им про ви за ци ју.

• Ко ја је циљ на пу бли ка?
– Иа ко сна жно кон цеп ту и -

ра на, ова му зи ка је пит ка и
ра зу мљи ва. Слу жи да се пу -
бли ка опу сти и ужи ва, без пре -
тен ци о зних вир ту о зних ис па -
да. Са звуч је гу дач ких ин стру -
ме на та пру жа про гра му ме ко -
ћу, фа гот мир но ћу, а пер ку -
си је и сак со фо ни еле мент џе -
за и ди на ми ке. Ве ру јем да ту
има по не што за сва ког ко је
за ин те ре со ван за но ва ре ше -
ња у му зи ци.

• Ка кви су пла но ви са овим
ал бу мом, ка ко ће те про мо ви -
са ти сво ју му зи ку?

– Пре не ко ли ко да на ал бум
је зва нич но иза шао. Тек ку је -
мо пла но ве и на да мо се до -
брим ис хо ди ма. Че ка нас не -
ко ли ко кон це ра та у Ср би ји сле -
де ћих ме се ци, а пла ни ра мо и
кон цер те у ино стран ству.

• Шта Пан чев ци мо гу да
оче ку ју од пред сто је ћег кон -
цер та?

– Ни ко од нас ни је пот пу но
нов пан че вач кој пу бли ци, та -
ко да мо же и са ма да на слу ти
– сат вре ме на му зи ке ко јој је
циљ да пру жи чи сте фре квен -
ци је, ин те ре сант не иде је и им -
про ви зо ва не де о ни це. По тру -
ди ће мо се да ужи ва мо ка ко ми,
та ко и пу бли ка. Сва ка ко су сви
до бро до шли.

Ле ла Стој нов, 

службеник у банци

КЊИ ГА ко јој се увек вра ћам
је „Игра aнђела” Љи ља не Ха -
бја но вић Ђу ро вић. То је при -
ча о ца ри ци Ми ли ци. Фа -
сци ни ра ју ме хра брост, му -
дрост и жр тва же на у том пе -
ри о ду на ше исто ри је. На по -
се бан на чин, Љи ља на у овој
књи зи опи су је по жр тво ва -
ност, бор бе ност и по све ће -
ност ца ри це Ми ли це де ци,
по ро ди ци и др жа ви. До га ђа -
ји су опи са ни та ко да, док
чи та те, као да их и са ми пре -
жи вља ва те. Ка да сам за вр -
ши ла пр ви пут чи та ње ове
књи ге, искре но, би ло ме је
сра мо та вре ме на у ко јем жи -
ви мо и на ше раз ма же но сти.
Ро ман је про жет љу ба вљу,
на да ма, суд бин ским до га ђа -
ји ма ца ри це Ми ли це и ца ра
Ла за ра. Опи су је и јед но зна -
чај но раз до бље срп ске исто -
ри је. На дах ну то љу ба вљу и
ле по том, али и стра да њем.
Ина че во лим књи ге ове спи -
са те љи це и дру га ко ју бих
пре по ру чи ла је „За пис ду -
ше”, у ко јој она пи ше о још
јед ној хра број же ни, Ан ге -
ли ни Бран ко вић. По сле ове
књи ге се чо век до бро за ми -
сли о жи во ту. 

СЕ РИ ЈА: На жа лост, због сво -
јих пре ко мер них оба ве за, не
сти жем да одем на ле пе пред -
ста ве иа ко во лим по зо ри ште.
Је ди но што мо гу, то је ка да
ка сно до ђем ку ћи, да пред
спа ва ње чи там или по гле дам
не ки до бар филм. С об зи ром
на то да мно го во лим на шу
исто ри ју, ових да на, без об -
зи ра на ло шу кри ти ку јав но -
сти, гле дам на „Ју тју бу” се -
ри ју „Не ма њи ћи”, ко ју, због
оба ве за, ни сам ре дов но пра -
ти ла. Без об зи ра на кри ти ку,

са ма те ма, али и глум ци, по -
пут на шег са да на жа лост по -
кој ног Не бој ше Гло гов ца, до -
во љан су раз лог да не ка да и
за спим уз овај се ри јал.

КОН ЦЕРТ: Ко ли ко сам упо -
зна та, 15. ју на у Кул тур ном
цен тру Пан че ва тре ба да бу -
де при ре ђе на ма ни фе ста ци -
ја „Да ни сло вен ске кул ту ре”,
са од лич ним го сти ма пе ва -
чи ма, игра чи ма и глум ци ма,
па ето пре по ру ке и за овај
до га ђај. Ка ко сам сва ко днев -
но с мла ди ма и де цом ко ја
се ба ве умет но шћу игре, од -
но сно на шом тра ди ци јом,
пре по ру чу јем на шим су гра -
ђа ни ма да оба ве зно по се те
кон цер те на ших фол кло ра -
ша ко ји ће би ти одр жа ни 30.
ју на у Кул тур ном цен тру. Та
енер ги ја мла до сти, игре и на -
ше тра ди ци о нал не му зи ке
ме ни пу ни ба те ри је. Ја сам
не ко ко се, по ред свог по сла,
ба ви фол клор ном умет но шћу
и сва ко ме бих пре по ру чи ла
да по се ти не ки од кон це ра та
мла дих фол кло ра ша, јер они
увек бу ду пре пу ни по зи тив -
не енер ги је, а та до бра де ца
и мла ди ко ји чи не ову умет -
ност су раз лог ви ше да до ђе -
те и по гле да те кон церт, ка ко
би им се пру жи ла по др шка у
ра ду, ко је је све ма ње.

КУЛТУРА
Петак, 15. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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УСПЕХ НА СМО ТРИ ДЕЧ ЈИХ ФОЛ КЛОР НИХ АН САМ БА ЛА

„ПА У НО ВИЋ” ПР ВАК СР БИ ЈЕ
Уче ство ва ло 
де вет на ест 
ан сам ба ла

Так ми че ње одр жа но
у Ва ље ву

По сле успе шних пред ста вља -
ња на град ској и ре ги о нал ној
смо три и осва ја ња пр вог ме ста
и спе ци јал не на гра де за нај бо -
љи играч ки ан самбл на по кра -
јин ској смо три деч ји ан самбл
ви ших раз ре да КУД-а „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП” оства -
рио је из у зе тан ре зул тат на три -
на е стој Смо три деч јих фол -
клор них ан сам ба ла Ср би је, одр -
жа ној 9. ју на у Ва ље ву.

У ка те го ри ји ко ре о гра фи са ног
фол кло ра пред ста ви ло се де вет -
на ест ан сам ба ла, ко ји су пла сман
обез бе ди ли по бе да ма на ре ги о -
нал ним и по кра јин ским смо тра -
ма одр жа ним прет ход них не ко -
ли ко ме се ци ши ром на ше зе мље.
Смо тру је ор га ни зо вао Са вез ама -

Игра ан ђе ла

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

РНП” пред ста вио се игра ма из
До ње Ја се ни це у му зич ком аран -
жма ну Со ри на Бо љан ца и ко ре -
о гра фи ји Де ја на Три фу но ви ћа.
Ан самбл је до био нај ви шу оце ну
на фе сти ва лу, 99 по е на, и на гра -
ђен је злат ном пла ке том.

Овај ре зул тат пред ста вља по -
твр ду успе шног ра да с мла ђим

се лек ци ја ма у КУД-у „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП”. Бо га та
ри зни ца „Па у но ви ћа” до пу ње -
на је још јед ном злат ном пла -
ке том с ре пу блич ких фе сти ва -
ла, чи ме је дат ве ли ки до при -
нос обе ле жа ва њу се дам де сет
го ди на по сто ја ња и успе шног
ра да овог дру штва.

те ра Ср би је, а уче ство ва ли су деч -
ји ан сам бли из: Бе о гра да, Ба то -
чи не, Вра ња, Вла ди чи ног Ха на,
Се вој на, Ста ре Па зо ве, Ле по са ви -
ћа, Рго ти не, Ја се но ва, Ва ље ва, Ши -
да, Ужи ца, Бач ке То по ле, Кра ље -
ва, Ко би шни це, Чач ка и Пан че ва.

Деч ји ан самбл ви ших раз ре да
КУД-а „Стан ко Па у но вић НИ С–

Културни телекс
Те мат ски про грам
Четвртак, 21. јун,19 сати, Градска библиотека: промоција филма
и књига „Душу нису убили” Мире Лолић Мочевић и „Затирање
Срба у Босни и Херцеговини у 20. вијеку” Драге Мастиловић.

Му зи ка
Пе так, 15. јун, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: све ча ни
кон церт по во дом фе сти ва ла „Да ни сло вен ске кул ту ре”.

Не де ља, 17. јун, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
ин стру мен тал ног са ста ва „Clair de Jazz”.

Сре да, 20. јун, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
„Елек тра денс сту ди ја”. 

Че твр так, 21. јун, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
са ста ва „Ја сна Јо ви ће вић сек стет”.

Пред ста ве
Уто рак, 19. јун, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: по зо ри шна

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЈА СНА ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, МУ ЗИ ЧАР КА

Про мо ци ја ал бу ма „Flow Vertical”

ИЗЛОЖБА РАДОВА ИЗ 49. ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

У сусрет великом јубилеју

Изложба радова који су на-
стали у 49. ликовној колони-
ји „Делиблатски песак” биће
отворена у уторак, 19. јуна, у
20 сати, у Свечаној сали На-
родног музеја Панчево.

Том приликом биће пред-
стављено шеснаест слика и јед-
на скулптура које су настале
током прошлогодишњег борав-
ка уметника у ликовној коло-

нији. Како би се истакао вели-
ки допринос у настанку и афир-
мацији ове манифестације, би-
ће изложене и четири слике
Миливоја Ђорђевића, које су
настале у различитим перио-
дима његовог стваралаштва.

Ликовну колонију већ пе-
десет година организује Кул-
турно-просветна заједница
Панчево.
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ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ О МИХАЈЛУ ПУПИНУ У ПАРИЗУ

Од усељеника до проналазача
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На кон што је пре не де љу да -
на про сла ви ла ма тур ско ве -
че, још јед на ге не ра ци ја стар -
че вач ких осма ка и зва нич но
је на пу сти ла Основ ну шко лу
„Вук Ст. Ка ра џић”. На став -
ни ци, упра ва и осо бље те уста -
но ве ис пра ти ли су их по ру -
ком: „Оства ри те све сво је сно -
ве”, уз за кљу чак да је реч о
де ци ко ја су се ис та кла по
вред ном уче њу и за ла га њу,
као и по пра вом и искре ном
при ја тељ ству.

Да по сто ја ње та квих ква ли -
те та и вред но сти до но си ре -
зул тат, до ка зу је и ве ли ки број
ву ко ва ца – чак се дам. Ку ри о -
зи тет је да су све оне де вој чи це,

а реч је о Ива ни По штић из
до са да шњег VIII1, за тим Ти -

ја ни Ста мен ко вић (VIII3), док
су из оде ље ња VIII2 све за кљу -

че не пе ти це то ком це лог шко -
ло ва ња има ле три уче ни це с
пре зи ме ном Јо вић – Иси до -
ра, Те о до ра и Јо ва на, као и
Ми ли ца Тор њан ски и Ма ри ја
Ша јић.

Две по след ње на ве де не про -
гла ше не су и за ђа ке ге не ра -
ци је, па им је у уто рак, 12. ју -
на, у збор ни ци шко ле, на све -
ча ној до де ли Ву ко вих ди пло -
ма, по ред ен ци кло пе ди ја, при -
пао и по је дан та блет. Њих су
им уру чи ли Са ша Та сић, ди -
рек тор шко ле, и Пре драг Стан -
ко вић, ре фе рент за по сло ве
Ме сне за јед ни це, бу ду ћи да
су ове ин сти ту ци је обез бе ди -
ле те по кло не.

Про мо ци ја нај но ви је књи ге
афо ри за ма чу ве ног пан че вач -
ког са ти ри ча ра Зо ра на Т. По -
по ви ћа, под на сло вом „Сит -
но, ка лу ђер ски”, одр жа на је
у уто рак, 12. ју на, у гло гоњ -
ском До му кул ту ре.

На са мом по чет ку ве че ри
ди рек тор по ме ну те уста но ве
Слав ко Јо ва нов ски по здра вио
је при сут не и из ра зио за до -
вољ ство што у њи хо вом се лу
го сту је је дан од нај ви ше на -
гра ђи ва них са ти ри ча ра у зе -
мљи и ре ги о ну, а по том се
украт ко освр нуо на ње гов бо -
гат књи жев ни опус.

На кон то га По по вић је кре -
нуо с ка зи ва њем афо ри за ма,
за хва љу ју ћи ко ји ма је на да ле -
ко чу вен. Он у овој књи зи на
ко ми чан на чин го во ри о про -
бле ми ма ко ји про из ла зе из му -
шко-жен ских од но са, што је
пу бли ку на сме ја ва ло до су за.

Не ки од афо ри за ма су се
по себ но до па ли при сут ни ма,
као на при мер: „Ком ши ју ва -
тро га сца је оста ви ла же на. Он
је код ње уга сио”; „Же ни ног
љу бав ни ка тре ти рај те као по -
моћ при ја те ља”; „Оже нио се
пла ву шом да би био нај па -
мет ни ји у ку ћи”...

Ка рак те ри стич но за ову
про мо ци ју је то што се и пу -
бли ка ин тер ак тив но укљу чи -
ла и уз Зо ра нов „шти мунг”
при се ћа ла сво јих ис ку ста ва и
анег до та, као и не ких на род -
них „ми то ва” у ве зи с му шко-
жен ским од но си ма, што је
ово ве че обо ји ло по себ ном
до зом ху мо ра.

Ба нат ски Бре сто вац: У окви ру
пре ко гра нич не раз ме не, го сти
из Сло ве ни је до пу то ва ли су у
по се ту шко ли и се лу у сре ду,
13. ју на, и у Бре стов цу ће про -
ве сти че ти ри да на. ЈКП „Ком -
брест” по зи ва све су гра ђа не ко -
ји ни су из ми ри ли оба ве зе, по -
пут за ку па гроб ног ме ста, да
то учи не у нај ско ри је вре ме.

Ба нат ско Но во Се ло: Ра до ви на
из град њи ка пе ле у пу ном су је -
ку, а тре нут но је у то ку фа за из -
град ње кро ва. Рад ни ци ЈКП-а
БНС оре зи ва ли су пре ра сле гра -
не на ра зним ло ка ци ја ма у се -
лу, а уско ро ће ура ди ти је дан
од вод ни ка нал на гро бљу.

До ло во: Ме сна за јед ни ца при -
во ди кра ју тех нич ку до ку мен -
та ци ју за за вр ше так уре ђе ња
пла тоа ис пред До ма кул ту ре.
Еле мен ти за деч ја игра ли шта
сти жу у су бо ту, 16. ју на, на -
кон че га ће би ти рав но мер но
рас по ре ђе ни и по ста вље ни у
че ти ри де ла се ла.

Гло гоњ: Гра до на чел ник Пан -
че ва пот пи сао је уго вор са из -
во ђа чи ма ра до ва на из град -
њи са о бра ћај них по вр ши на и
пар тер ном уре ђе њу око ка пе -
ле у Гло го њу. Фол клор на сек -
ци ја До ма кул ту ре пла си ра ла
се на Ју жно ба нат ску смо тру
фол кло ра од ра слих у ка те го -
ри ји из вор но ства ра ла штво.
Афо ри сти чар Зо ран Т. По по -
вић пред ста вио је сво ју но ву
књи гу у уто рак, 12. ју на, у До -
му кул ту ре. Зон ско над ме та -
ње до бро вољ них ва тро га сних
дру шта ва би ће упри ли че но у
су бо ту, 16. ју на, од 10 са ти,
на фуд бал ском игра ли шту.

Ива но во: Уче ни ци ви ших раз -
ре да ОШ „Мо ша Пи ја де” осво -
ји ли су тре ће ме сто у „Игра -
ма без гра ни ца”, ко је тра ди -
ци о нал но ор га ни зу је шко ла
из Пло чи це. На Спорт ским
игра ма мла дих уче ни ци сед -
мог и осмог раз ре да ива но -
вач ке шко ле игра ли су ма ли
фуд бал, док су се че твр та ци
так ми чи ли у игри „из ме ђу
две ва тре”.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца уско -
ро кре ће са уре ђе њем при о ба -

ља, а рас пи са на је и јав на на -
бав ка за из град њу деч јих игра -
ли шта. Још увек је у то ку ак -
ци ја с ци љем при ку пља ња по -
мо ћи за по ро ди цу Ми ло ше -
вић, ко ју је гром оста вио без
стру је, а сви ху ма ни љу ди сво -
је при ло ге мо гу упла ти ти на
те ку ћи ра чун
205900102154259705 у Ко мер -
ци јал ној бан ци, на име: Ср ђан
Ми ло ше вић, Омла дин ска 139.

Ка ча ре во: Пред ста ва за де цу
пред школ ског уз ра ста „Прин -
це за и жа бац” од и гра на је у
сре ду, 13. ју на, на лет њој сце -
ни До ма кул ту ре. Про грам на
ма ке дон ском је зи ку под на -
зи вом „Ли те рар ни сред би на
род но крај ни ав то ри” би ће
одр жан у пе так, 15. ју на, од
20 са ти, у До му омла ди не, у
ор га ни за ци ји удру же ња „Вар -
дар” и До ма кул ту ре, ка да ће

се пред ста ви ти књи жев ни ци
из Ка ча ре ва, План ди шта и
ма ке дон ског Дел че ва, а би ће
отво ре не и из ло жбе илу стро -
ва них афо ри за ма и ен ка у сти -
ке – ста ре тех ни ке сли ка ња.

Омо љи ца: У то ку је из ра да
те ре на за од бој ку на пе ску,
ко ји се на ла зи иза се о ске ам -
бу лан те.

Стар че во: У шко ли су по де -
ље не Ву ко ве ди пло ме у уто -
рак, 12. ју на, а две нај бо ље
уче ни це, Ма ри ја Ша јић и Ми -
ли ца Тор њан ски, до би ле су
на по клон по је дан та блет од
те обра зов не уста но ве и Ме -
сне за јед ни це. Чла но ви Од -
ре да из ви ђа ча „На дел” осво -
ји ли су тре ће ме сто про те -
клог ви кен да на ви ше бо ју у
Ла за рев цу у кон ку рен ци ји
два де се так еки па из зе мље и
ино стран ства.

Петак, 15. јун 2018.
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Месне актуелности 
Акценат ЈКП-а
„Комбрест” на
озелењавању

Многи не плаћају
закуп гробних места

Овог про ле ћа ЈКП „Ком брест”
ра ди на ви ше фрон то ва, с по -
себ ним ак цен том на озе ле ња -
ва њу, па је у крат ком ро ку у
бре сто вач ким пар ко ви ма по -
са ђе но око сто сад ни ца. С тим
у ве зи, ди рек тор ка по ме ну тог
ко му нал ног пред у зе ћа Тања
Цветановић ис ти че да су, пре -
вас ход но с ци љем одр жа ва ња
јав них по вр ши на, не дав но об -
но вље на сред ства за рад.

– Та ко смо оспо со би ли ци -
стер ну за во ду, од ра ди ли сер -
вис на ком би но ва ној ма ши ни
„skip 3CX super”, а уз по моћ
Гра да Пан че ва ре мон то ва ли
смо ко са чи цу „џо ли” и два ве -
о ма ста ра трак то ра, ко ји ма сва -
ке дру ге сре де од но си мо сме ће.
По ред то га, ку пи ли смо но ву
пум пу за ци стер ну за пра жње -
ње фе кал них ја ма – на во ди Цве -
та но ви ће ва.

ЈКП „Ком брест” је у је сен и ра -
но про ле ће оре зи вао др ве ће по
ули ца ма и пар ко ви ма, а по рав -

СЕЛО

АК ТИВ НО СТИ И ПРО БЛЕ МИ БРЕ СТО ВАЧ КИХ КО МУ НА ЛА ЦА

ГРА ЂА НИ ДА ИЗ МИ РУ ЈУ СВО ЈЕ ОБА ВЕ ЗЕ

ОШ „МО ША ПИ ЈА ДЕ” НАЈ БО ЉА У ЕКО ЛО ШКОЈ АК ЦИ ЈИ

Ива нов ча ни са ку пи ли нај ви ше от па да

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ВЕ ЧЕ АФО РИ ЗА МА У ГЛО ГО ЊУ

Сит но, ка лу ђер ски

на ван је и про стор ис пред цр кве -
не пор те и фуд бал ског те ре на,
где је, као и у цен тру се ла, по са -
ђе но ни ско ра сти ње и др ве ће.

– И на гро бљу смо об но ви -
ли осу ше не сад ни це. Та мо смо
и ком плет но опре ми ли хлад -
ња чу за по кој ни ке, по ста ви ли

две ста ме та ра огра де, а већ
го ди ну да на ис кљу чи во ми оба -
вља мо из ра ду оп се га и све дру -
ге гра ђе вин ске ра до ве на гро -
бљу, па ће мо у ње го вом но -
вом де лу то ком ле та из ра ди -
ти још бе тон ских ста за. У не -
до стат ку мо гућ но сти за ку по -
ви ну кон теј не ра за од ла га ње
сме ћа, на гро бљу су по ста вље -
на ме тал на бу рад – на бра ја
ди рек тор ка.

Она је по хва ли ла гра ђа не,
ко ји у све ве ћем бро ју од ла жу
сме ће на ме ста пред ви ђе на за
то, а тек по не ко, на кон чи шће -
ња гро ба, оста ви ко ров по ред
ста за.

– Тре ба на по ме ну ти да око
ше зде сет од сто гро бо ва са ми
одр жа ва мо и ко си мо, по ред
оста лог и за то што има мно го
на пу ште них. О њи ма ни ко не
во ди ра чу на, ни ти пла ћа за куп,
па овом при ли ком мо лим су -
грађа не ко ји ни су из ми ри ли
оба ве зе, да то учи не у нај ско -
ри је вре ме. Због то га смо и за -
по че ли пра вље ње пре ци зне
еви ден ци је гроб них ме ста, а
дру ги раз лог је то што је на
ни воу Ср би је у то ку из ра да
Цен трал ног ре ги стра гро ба ља
– об ја шња ва ру ко во ди лац ЈКП-
а „Ком брест”.

СВЕ ЧА НА ДО ДЕ ЛА НА КРА ЈУ ГО ДИ НЕ У СТАР ЧЕ ВАЧ КОЈ ШКО ЛИ

Се дам уче ни ца с Ву ко вом ди пло мом

Све више запуштених гробова

С по чет ком од ла зе ће школ ске
го ди не кре нуо је и че твр ти ци -
клус ак ци је „Са ку пи и уште ди
– вре ди”, ко ју су у свим основ -
ним и сред њим шко ла ма на
те ри то ри ји Пан че ва и на се ље -
них ме ста спро во ди ли ЈКП „Хи -
ги је на” и Се кре та ри јат за за -
шти ту жи вот не сре ди не Град -
ске упра ве Пан че во, уз по др -
шку ЈКП-а „Зе ле ни ло”.

На кра ју, убе дљи во нај ви ше
ам ба ла жног от па да при ку пи ли
су уче ни ци из Ива но ва и осво ји -
ли су пр во ме сто, са ску пље ним
2.721 ки ло гра мом, или го то во
не ве ро ват них 45 по уче ни ку.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке по -
ме ну те уста но ве Са ње Си мић
Ми ја то вић, де ца су мал те не сва -

ко днев но из га ра ла не ли бе ћи се
да сво је се ло одр жа ва ју чи стим
и по сун цу, ки ши, чак и по ки -
ја ме ти ма (ви ди сли ку), па им је
за слу же но при па ла на гра да од
сто пе де сет хи ља да ди на ра.

– У до го во ру с на шим уче ни -
ци ма од лу чи ли смо да тај но вац
утро ши мо та ко што би сто хи -
ља да ди на ра би ло упо тре бље но
на из лет на ших уче ни ка, а де -
сти на ци ју ће мо од ре ди ти на -
кнад но. Пре ста лих пе де сет хи -
ља да ис ко ри сти ће мо за из ра ду
лет ње учи о ни це и, уко ли ко не -
што пре тек не, на на бав ку не ко -
ли ко ма њих LED ре флек то ра за
спољ но осве тље ње, као и за за -
ме ну че сме и во до ко тли ћа ко ји
цу ре – на ја ви ла је ди рек тор ка.

ЕПИЛОГ МАРАТОНСКОГ СУДСКОГ ПОСТУПКА

Глогоњски задругари остали празних шака
Након више од двадесет годи-
на постојања Земљорадничка
задруга „Демократија” из Гло-
гоња је пред гашењем. Тако бар
каже њен још увек актуелни
председник Бранко Трајковић.

Он подсећа на то да је та ор-
ганизација настала 1997. годи-
не, непосредно након што је
донет закон који у члану 41
има ставку враћања имовине
задругама, где се мисли на до-
бра, вођена као друштвена, ко-
ја су оне стварале.

Тада се двадесетак Глогоња-
ца окупило с намером да по-

врате оно за шта су веровали да
је њихово и сходно томе подне-
ли захтев Општини за повра-
ћај, што се убрзо претворило у
маратонски поступак, вођен го-
тово две деценије.

– Ангажовали смо вештака да
утврди ко је градио спорне објек-
те и колико је у њих уложено.
Када је то урађено, Општини
смо упутили захтев уз прилог у
виду поменутог вештачења. Ме-
ђутим, глатко смо одбијени, па
смо се жалили Министарству фи-
нансија, које је предмет вратило
назад на поновно решавање. Имо-

вина је потом 2003. године дата
„Фрикому” на коришћење, а та-
дашња власт је решила да је пре-
баци у надлежност Министар-
ства пољопривреде – наводи овај
Глогоњац.

Ипак, Општина доноси крај-
ње решење по којем ЗЗ „Демо-
кратија” не може да добије по-
менута добра, изузев бензин-
ске пумпе.

– Она је, такође, припојена
„Фрикому”, који је издаје у за-
куп, па ни то нам није припало.
Напокон, прошле године држа-
ва је објекте продала фирми „Ма-

тијевић”, а ова локалном преду-
зетнику Драгану Стојановићу,
који је својевремено био и члан
задруге и чак је биран за њеног
директора – истиче Трајковић.

Он још додаје да се ЗЗ „Демо-
кратија” обраћала свим инсти-
туцијама од Владе до Уставног
суда, али одговора није било...

Будући да та организација
није имала сопственог новца,
све трошкове су сносили сами
чланови, па су неки од њих на-
кон свега остали кратки и по
двеста хиљада динара, и то, ка-
ко ствари стоје, бесповратно.
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ОПЕЛ астра Г, 1999, 55
кв, бен зин, ре ги стро -
ван. 331-586, 063/805-
74-60. (261007)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 1.4 л,
1390, бен зин, 2000. го -
ди ште, у од лич ном ста -
њу, ре ги стро ван.
063/837-48-34.
(261429)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
си тро ен Ц 3, 2002. го -
ди ште и опел аги лу
2001. го ди ште. Тел.
060/705-98-31.
(2615430)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 4 ГТЛ,
1991. го ди ште. Тел.
866-44-07. (261405)

ОПЕЛ кор са 1.4,
64.000, бен зин, 2010,
пр ви вла сник, зе дер.
063/354-221. (261432)

ПЕ ЖО  3008, 1.6 ХДИ,
2010. го ди ште, по вољ -
но. 063/850-96-45.
(261439)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла сер ви си -
ра мо и пу ни мо гфа сом.
Пу ње ње са за ме ном
уља и УВ бо јом 2.500
ди на ра. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (261441)

ПРО ДА ЈЕМ мер це дес
207, фур гон, ре ги стро -
ван, од ли чан, вла сник,
1.300 евра. 064/110-
70-71. (261565)

ТО МОС ау то ма тик,
1981, 180 евра, АПН 6,
1982, 190 евра, трај но
ре ги стро ва ни. 064/171-
22-13. (261570)

ПУН ТО 2001, ди зел 19,
не ре ги стро ван, јеф ти -
но, мо же за ме на.
061/303-30-44. (26155)

ПУН ТО 1.2, 2002, кли -
ма, ме та лик сив, га ра -
жи ран, од ли чан, вла -
сник. 064/142-55-93.
(261565)

ДЕ ЛО ВИ ју го, кец, су за,
мо то ри, пе то сте пе ни
ме ња чи, гу ме 14, 15,
16. 064/856-60-65.
(261615)

ПИК-АП пе жо 1.9,
2002, мо же за ме на за
ма њи ау то. 064/158-15-
90. (261620)

РЕ НО клио, 2004, 1.5
ДЦИ, пе то ра вра та, на
име, мо же за ме на.
064/158-15-90.
(261620)

ЈУ ГО 55, ис пра ван, га -
ра жи ран, ге не рал на,
ре ги стро ван, вла сник,
1991, по вољ но.
061/132-11-18.
(261369)

ПУН ТО на про да ју, ста -
ње ста бил но, вре ме
1998. го ди ште.
064/026-27-91.
(261650)

ПРО ДА ЈЕМ хјун даи ак -
сент 1998, ре ги стро ван
до но вем бра, 650.
069/555-25-24.
(261696)

РЕ НО клио  1.5 ЦИ,
2005. го ди ште, ре ги -
стро ван, све од опре ме.
065/347-92-00.
(261706)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 18.
Тел. 064/231-63-99.
(261719)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве ра,
мо ни то ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28.
013/353-463. (261664)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2,
1990. бен зин, плин,
вла сник. Тел. 064/126-
79-34. (261748)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опре ма,
вла сник, 100.000 км.
064/130-36-02.
(261749)

МЕР ЦЕ ДЕС 180 ку пе,
2002, фул опре ма, ре -
ги стро ван, мо же за ме -
на. 064/130-36-02.
(261749)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, пе то ро вра та,
ате сти ран плин.
064/587-50-24.
(261749)

ПУН ТО 3, 1.3, мул ти џет
ди зел, 2004, пе то ро
вра та, фул опре ма, на
име. 064/587-50-24.
(261749)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка -
та ли за то ра, про да ја де -
ло ва, до ла зим на адре -
су. 069/203-00-44,
066/409-991. (260599)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про да -
ја де ло ва, до ла зим на
адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
(260599)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не ис -
прав на во зи ла.
064/119-59-24.
(261328)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
1.000 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(261449)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, од 70
до 2.000 евра. 063/128-
93-78. (261746)

КУ ПУ ЈЕМ и про да јем
ау то мо би ле до 1.500
евра. Ста ње не бит но.
063/165-83-75.
(261747)

БЕ РАЧ змај 222, дво -
ред ни, бун ке раш, еле -
ва тор за ку ку руз, ду жи -
на де вет ме та ра.
064/271-40-87. (2601)

ПРИ КО ЛИ ЦА, 4.5 то на
за тво ре ног ти па за пре -
воз жи та, про из во ђач је
Ер де вик, ма ло ко ри -
шће на. 345-491,
069/668-81-24.
(261355)

ТРАК ТОР ИМТ 533, ре -
ги стро ван, у до бр ом
ста њу, власд ник сам.
То чак од плу га 757.
063/823-29-61. 

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу на Ко те жу 2,
код Пи ва ре.  063/354-
221. (261432)

ЦЕН ТАР, Све тог Са ве
59, зи да на га ра жа –
ро ло врат, стру ја,
укњи же на, 14 м2.
063/449-798. (261423)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр сте
ви део-ка се та ква ли тет -
но пре сни ма вам на
ДВД. 343-563, 063/288-
278. (261414)

ТВ И СА ТЕ ЛИТ СКЕ ан -
те не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а,
ИПТВ, ан те на плус.
064/866-20-70.
(261477)

ТВ по лов ни, 37, 54, 66,
72. 066/348-975.
(261483)

ПРО ДА ЈЕМ ви со ко -
млеч не ко зе са ја ри ћи -
ма, вр ло јеф ти но.
062/771-393 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ја ко леп
ко зји сир, це на 400 ди -
на ра, 062/771-393
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле, ро -
је ве, дру штва, на ЛР
ра мо ви ма. 063/866-78-
24. (260321)

ОГРЕВ НО др во, бу ква,
ба грем, храст, бес пла -
тан пре воз, ме ре ње ку -
ћи. 065/501-56-51.
(259779)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но
др во пр ве кла се, пре -
воз бес пла тан, це на до -
го вор. 064/528-86-42.
(259780)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви,
но ви од 12.900. Из бор
ме бла по же љи.
060/600-14-52.
(260823)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја. Сто ли це од
1.900, сто ло ви од
4.500. 060/600-14-52.
(260823)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не те -
ле ви зо ре, по вољ но.
064/564-14-14.
(261295)

ПВЦ ке се свих вр ста,
пла сти ка – за све на ме -
не. Гро бљан ска 5. Вој -
ло ви ца. (261205)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
лу ле, ме ша чи. 331-586,
063/805-74-60.
(261007)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
одва ја ње ко шти ца из
во ћа. 064/201-72-16. 

ФРИ ЖИ ДЕР го ре ње
240 л, од лич но очу ван,
по вољ но. 063/164-61-
56, 320-528. (261395)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не са -
ло нит пло че. 066/633-
66-71. (261403)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет
опре му за фаст-фуд, са
ро шти љем на ћу мур.
Тел. 063/866-44-07.
(261405)

ПРО ДА ЈЕМ ко зме тич ки
сто и ве ли ку то пи ли цу
за то пли во сак. По вољ -
но. 060/087-84-75.
(261475)

ПРО ДА ЈЕМ гроб но ме -
сто на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу.
066/054-607. (261408)

ПРО ДА ЈЕМ ши ва ћу ма -
ши ну да ни ца, ма га цин -
ска ко ли ца, лу стер, гра -
ђе вин ска ко ли ца. Тел.
347-130. (261435)

ПРО ДА ЈЕМ та блет ал -
ка тел 10, ком пју тер,
мо ни тор, ком пју тер ски
сто. 065/968-24-01.
(261443)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши -
ну. Тел. 063/801-60-43.
(261451)

ПРО ДА ЈЕМ два пла сте -
ни ка 5,5 х 20 м и 8.5 х
30 м, са ком плет ном
опре мом. 062/885-41-
07. (261456)

ИЗ ДА ЈЕМ адриа камп-
при ко ли цу са тен дом,
пр ви вла сник, зва ти по -
сле 14 са ти. Тел.
066/408-426. (261459)

ЈА ГАЊ ЦИ на про да ју.
Тел. 062/108-77-03.
(261586)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, су до пе ра 3.000
ди на ра, но ва. 371-568,
063/773-45-97.
(261472)

ПРО ДА ЈЕМ ши ва ће ма -
ши не, лут ке, шти паљ ке
за кро је ње, оста ли при -
бор. 064/337-23-45.
(261483)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
про из вод њу па пир них
џа ко ва, обу ка и куп ци
обез бе ђе ни. 064/424-
95-10. (261486)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин ру -
стик, три се зо не ко ри -
шћен, 200 евра. Тел.
062/196-10-27.
(261500)

ГАР ДЕ РОБ НЕ ор ма не,
кре ве те сам це, сто ло ве
за ру ча ва ње, ши ва ћу
ма ши ну. По вољ но.
065/683-99-30.  

НА ПРО ДА ЈУ два гроб -
на ме ста на Ста ром ка -
то лич ком гро бљу.
066/670-46-23.
(261537)

ПО ВОЉ НО те ле ви зор
фи липс, ши ва ћу ма ши -
ну, ве ли ке си ја ли це
(тзв. квоч ка). 064/276-
08-08. (261538)

ПРО ДА ЈЕМ но ву то мо -
со ву пум пу за за ли ва -
ње. 060/034-19-58.
(261542)

ЗА МР ЗИ ВАЧ, ре гал,
елек трич ни шпо рет,
фри жи дер, ка уч, су до -
пе ре, ле жај, се ки ре.
065/517-06-28,
064/339-69-13.
(261557)

ПРО ДА ЈЕМ пет кре ве -
та, 200 х 90, ТА пећ,
те ле ви зор пла зма и ку -
хи њу 1.2 м. 064/370-
79-47. (261563)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

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

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 
Цена: 100 динара

Петак, 15. јун 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE У ЈУНУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи ва -
че, веш-ма ши не и оста -
ли от пад. 063/101-11-
47, 064/158-44-10.
(261590)

АМ БА ЛА ЖУ ви на, пи -
ва, coca-cole, те гле, ра -
киј ске фла ше, пла стич -
не гај бе ку пу јем.
061142.-23.-69.
(261561)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни -
јум, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре, до -
ла зи мо. 061/321-77-93.
(261606)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме -
та ле, гво жђе, оло во, ли -
мен ке, алу ми ни јум,
веш-ма ши не, шпо ре те,
за мр зи ва че. 061/206-
26-24. (251606)

КУ ПУ ЈЕ МО се кун да р ну
си ро ви ну: гво жђе, оло -
во, алу ми ни јум, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре. 061/322-
04-94. (261606)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи ва -
че, веш-ма ши не и оста -
ли от пад. 063/101-11-
47, 064/158-44-10.
(261590)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа на
Стре ли шту. Вла сник.
062/816-16-46. (СМС)

Про да јем ку ћу у се -
лу,40 ари, 40 км од
Пан че ва. По вољ но.
064/686-01-06 
(СМС)

КУ ЋА,  99 м2 на 4.50
ари пла ца, Ул. Вла син -
ска. Вла сник 1/1, по -
вољ но,23.000 евра.
063/718-98-00. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на 13
ари пла ца, хит но.
064/264-03-14 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве у
Пе ли стер ској. Зва ти по -
сле 17 са ти. 013/333-
921,  064/364-83-18.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и но -
ву ку ћу у Осло бо ђе ња
38-а. 320-144, 063/116-
77-76. (260457)

КУ ЋА, Ми са, 270 м2,
укњи же но, 1/1, мо гућ -
ност стам бе не по де ле,
55.000 евра. 063/852-
43-19. (260393)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу ле га -
ли зо ва ну, на Ку де ља ра -
цу, на 9 ари пла ца.
064/040-82-72.
(260386)

КУ ЋА, Ми са, Срем ска
3.5 ара, 100 м2, 30.000
евра, во да, стру ја, ка -
на ли за ци ја. 063/831-
47-76. (260396)

НА ПРО ДА ЈУ дво спрат -
на ку ћа у Ка ча ре ву,
250 м2, од лич на ло ка -
ци ја., 062/865-20-39.
(260736)

КУ ЋА, но ва Ми са, код

вр ти ћа „Пе тар Пан”,
210 м2, на 2.3 ара пла -
ца, укњи же на, вла сник,
56.000 евра.  063/826-
97-09. (260582)

КУ ЋА, Те сла, за жи вот
и би знис, три ула за,
170 м2, укњи же на.
063/743-03-71.
(260579)

КУ ЋА на про да ју, це на

по вољ на, Омо љи ца.
Тел. 617-331. (260604) 

ПО ВОЉ НО, ку ћа од
100 м2, стро ги цен тар
Пан че ва, Жи во ји на Ми -
ши ћа 6. 064/575-57-04,
023/857-315, 023/857-
069. (260649)

ТЕ СЛА, ку ћа 160 м2,
плац 3 ара, 80.000, до -
го вор. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 
064/668-89-15.
(261234)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ку ће
на 8 ари. Моб.
063/256-207. 
(261205)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
ма њи тро со бан стан на
Со да ри, 74 м2, I, ЦГ.
Вла сник. 
064/616-47-67.
(261038)

КА ЧА РЕ ВО, ку ћа 170
м2, 8 ари, ПВЦ алу, гре -
ја ње, гас, нор ве шки ра -
ди ја то ри, ал фа плам на
пе лет, два ко ма да, два
ку па ти ла, две га ра же.
Тел. 062/826-14-42.
(261119)

БА ШТА, де ли мич но
под во ћем 19 ари, гра -
ђе вин ска зо на, ста ра
Ми са, Зла ти бор ска.
013/331-62. 
(261142)

ПРО ДА ЈА или за ме на –
ку ћа са пла цем у Али -
бу на ру, за Пан че во.
064/267-53-43.
(261368)

КУ ЋА на про да ју у Ива -
но ву. 062/415-359.
(261184)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара, 17
х 24, ра ди о ни ца на 5
ари. (261378)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу за стан, Ку де љар -
ски на сип, ле га и зо ва но.
Тел. 061/640-91-74.
(261390)

ПО ЛО ВИ НА спрат не
ку ће 80 м2 + 40 м2, по
вер ти ка ли, 60.000, до -
го вор, лич но. 064/584-
75-39. (261402)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву, Пе тра Драп -
ши на, 17 ари пла ца,
вла сник, 1/1. 
064/370-79-47.
(261403)

ПРО ДА ЈЕМ 4.6 ари,
Вој ло ви ца, це на по до -
го во ру. 061/247-42-96.
(261421)

ПРО ДА ЈЕ се плац 40
ари, са ку ћом на Ка ра -
у ли, стру ја, во да. Тел.
064/205-53-32.
(2614259

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60
м2, 6 ари, про да јем/ме -
њам. 
064/955-51-85.
(261437)

УЖИ цен тар, 130 м2, 5
ари, пре ле па ку ћа,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(261482)

УЖИ ЦЕН ТАР, 300 м2, 5
ари, но ва ку ћа као на
фил му, 135.000 евра.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261482)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, усе љи -
ва, укњи же на, 5 ари,
26.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(261482)

КУ ЋА у До ло ву са дво -
ри штем, по моћ ном
згра дом, воћ ња ком на
по вр ши ни од 27 ари.
064/190-34-01.
(261488)

НА ПРО ДА ЈУ ба шта, 6
ари, под во ћем, огра -
ђе но. Тел. 063/865-80-
77. (261495)

ПРО ДА ЈЕМ плац  на
Ба ва ни штан ском пу ту
15,5 ари, по вољ но.
062/885-41-07. (26145)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Омо љи ци, 6 ари пла ца,
ЕГ гре ја ње. 013/618-
652, 064/168-84-32. 

ТЕ СЛА, 180, ЕГ, 80.000,
Ми са, 240, ЕГ, 70.000. 

МИ СА, 280 м2, ЕГ, од -
лич но, 70.000; Те сла –
три ета же, ЕГ, 80.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (261513)

ЈА БУ КА, дво соб на 64
м2, 4 ара пла ца, чвр ста
град ња, 21.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261524)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2, 9,2
ара плац, на углу,
22.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (26152)

КУ ЋА, цен тар, 152 м2,
на 4 ара, 31 м2, за ре -
но ви ра ње, 60.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261511)
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ТО ПЛОТ НЕ пум пе (70 –
400 м2), нај е ко но мич ни -
је гре ја ње, дво го ди шња
га ран ци ја, ак ци ја.
062/118-26-81.
(261700)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
мо то цикл МЗ, 1967,
кру њач-пре кру пач оџа -
ци. Зва ти по сле 15 са ти.
062/867-11-67.
(261701)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
сим по ву уга о ну са фо -
те љом, дво сед ле жај,
соб на вра та пу но др во,
те пих. 062/424ч-128.
(261736)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар -
ни ту ру + фо те љу, ве о ма
по вољ но. 063/803-17-
84. (261736)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ТА пе -
ћи, по лов ног на ме шта ја.
До ла зак. 062/150-68-54.
(261306)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
вер ти кал ни, су до-ма ши -
ну, веш-ма ши ну, по лов -
не де ло ве. 064/129-73-
60. (261754)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли ке,
ста ри но вац, са то ве,
ста ро по кућ ство. 335-
930, 063/705-18-18.
(261377)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста ре
са то ве, ста ру би жу те ри -
ју, ста ре играч ке и оста -
ло. 335-974, 
063/705-18-18.
(261377)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де -
ње, ме да ље, но вац, са -
то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(261380)

КУ ПУ ЈЕ МО ста ро гво -
жђе и бе лу тех ни ку за
ре ци кла жу. Злат ко.
061/144-82-88,
063/196-59-56.
(261523)

КУ ПУ ЈЕМ би бер цреп.
065/562-88-83.
(261587)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ло
огрев но др во. 063/711-
77-54. (261587)

ПРО ДА ЈЕМ сте о не кра -
ве. 063/711-77-54.
(261587)

ПЕЋ на пе лет, 40 кв,
мо тор не ма ка зе за оре -
зи ва ње жи ве огра де.
063/368-135. (261593)

КРУ ЊАЧ/ПРЕ КРУ ПАЧ,
елек тро мо тор тро фа -
зни, ме тал ни кре вет,
сто ло ви ра зни, алат и
још мно го то га, бру си -
ли ца, бу ши ли ца.
064/139-04-48. 

КУ ХИ ЊА у од лич ном
ста њу од ме ди ја па на на
про да ју. 064/339.-09.-
53. 261629)

ШИ ВА ЋЕ ма ши не, ви ше
ко ма да, мо же за ме на за
ау то. 064/158-15-90.
(261620)

ПРО ДА ЈЕМ ту ча не ра -
ди ја то ре и пећ на др во,
угаљ. 063/865-80-73.
(261637)

ДА НА, 17. ју на, од 8 до
16 са ти, због пре се ље ња
би ће ор га ни зо ва на рас -
про да ја ства ри у Ули ци
Бра ће Јо ва но вић 4.
Фран цу ски ле жај, сто -
ло ви и сто ли це, ко мо де,
ви три не, фо те ље, су до -
пе ре, ТА пе ћи, ку хи ња,
веш-ма ши не, уга о на
гар ни ту ра, фри жи дер и
др. 064/155-38-13.
(261634)

НОВ шпо рет плин-стру -
ја, но ва дво дел на су до -
пе ра с рад ним ви се ћим,
но во тро крил ни ор ман,
веш-ма ши на, су до-ма -
ши на, уга о на гар ни ту -
ра, дво се ди, сто чи ћи.
063/861-82-66.
(261647)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал не
кон струк ци је, по ди ју ме
за ба ште, ка фи ће, итд,
и веш-ма ши ну.
064/122-69-78.
(261665)

НА ПРО ДА ЈУ кров ни
про зор 80 х 80, ло вач ка
пу шка 12 мм, бо ке ри ца.
065/311-41-66.
(261661)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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НО ВИ ЈА ку ћа, Ка ча ре -
во, две одво је не ета же,
240 м2, 6 ари, 60.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261511)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при -
вред но зе мљи ште, 30
ари, до зво ље на град ња,
Брат ства је дин ства,
дру ги про сек. 
366-234. 
(261530)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу и ло -
кал, Син ђе ли ће ва 41.
061/651-76-45.
(261531)

ЦЕН ТАР, 167 м2, тро со -
бан и јед но и по со бан, 7
ари, 88.000. 
(324), „Ме диа”, 
315-703,
064/223-99-20.
(261544)

ПО ВОЉ НО про да јем
75 ари гра ђе вин ског зе -
мљи шта, по ред ас фал -
та, бли зу се вер не зо не.
060/034-19-58.
(261547)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе вин -
ски пла це ви, укњи же -
ни, Стре ли ште. 
Тел. 064/119-04-31.
(261574)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку -
ћу на ста рој Ми си.
069/223-24-25.
(261577)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5
ари, стру ја, во да, га ра -
жа, при зем ни обје кат.
064/260-05-84.
(261583)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
Стар че ву, са 17 ари
пла ца. Тел. 066/870-08-
69. (261584)

КОД НА РОД НЕ ба ште
61 м2, 1.5 ари, ЕГ, до -
бра, 36.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(261589)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до
пу та, но ви ја, дво со бан,
13,5 ари, 22.500. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (261584)

ДВЕ ку ће, Но во Се -
ло, 6 ари, јеф ти но, 250
м2. 061/303-30-44.
(261595)

КУ ЋА у из град њи, оп -
шти на Али бу нар, 85 м2,
13 ари. 061/303-30-44.
(261595)

МРА МО РАК, ком фор -
на ку ћа, хит но на про -
да ју, до го вор. 069/255-
87-86. (2616710)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку -
ћу, Мак си ма Гор ког,
плац 3.8 ара. 063/301-
360. (261618)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
96 м2, плац 14 ари,
36.000.  (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(261600)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 102 м2,
две стам бе не је ди ни це,
40.000, до го вор.  (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(261600)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 400 м2,
ПО + ПР + I, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05. (261600)

МИ СА, гра ђе вин ски
пла це ви по 6,76 ари и
6,77 ари, је дан по ред
дру гог. До го вор.  (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
ШИ РИ цен тар, гра ђе -
вин ски плац ком плет но
ко му нал но опре мљен,
21 ар, са за по че том ха -
лом, до го вор.  (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(261600)

ИЗ ДА ЈЕМ ла нац под
че ти на ри ма,са  објек -
том – ко има па ра. Тел.
064/157-48-98.
(261549)

СПРАТ НА ку ћа 150 м2,
ве ли ки плац, по че так
Ку де љар ца. Тел.
060/040-96-51,.
(261623)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца,
пре ле па сре ђе на, 130
м2, 2,3 ара, 55.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (261636)

ШИ РИ цен тар, сре ђе -
на, сре ђе на, две ета же,
гре ја њем, 2 ара,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(261636)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја за при ва тан
би знис, ин ве сти то ре и
ста но ва ње. 066/001-
050. (261652)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на, на 4.85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(261654)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на
130 м2 + ло кал, 30 м2,
на 7.3 ари пла ца,
29.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(261654)

КУ ЋА ста ра, Осло бо ђе -
ња 44, 150 м2, 3,2 ара,
вла сник. 062/465-777.
(261732)

ХИТ НО про да јем плац
на Ку де љар цу или ме -
њам за ку ћу-стан.
062/976-85-76.
(261741)

КУ ЋА, но ва, цен тар, ле -
па и функ ци о нал на,
180 м2, 1235.000 евр,
уре ђе но дво ри ште, до -
го вор. 063/156-44-20.
(261677)

КУ ЋА, До њи град, 60
м2, 1.5 ар, 34.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(261697)

СТАР ЧЕ ВО, плац 7 ари,
чист, сви при кључ ци
по ред. 065/340-13-41.
(261703)

КУ ЋА 104 м2, 3,66 ари
пла ца, на про да ју.
Стар че во, глав ни пут,
окрет ни ца. 061/187-24-
22. (261721)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у То -
ма шев цу, по вољ но.
063/807-75-61. 

ШИ РИ цен тар, ку ћа но -
ва, са мо 27.500, под но
гре ја ње, ПВЦ, фул.
(67), 063/744-28-66.
(261722)

СТА РА МИ СА, ПР +
СП, 95, 2 одво је не је -
ди ни це, пре ле по.
063/744-28-66.
(261722)

ДУ БО КА БА РА, 5 ари,
ви кен ди ца, стру ја, во -
да; Стар че во, глав ни
пут, од лич на ку ћа,
10,86 ари. 063/744-28-
66. (261722)

ЦЕН ТАР, ку ћа при зем -
на, пре ле па, ком плет,
2,25 ари, 103 м2, ре но -
ви ра на, 75.000. (67),
063/744-28-66.
(261722)

ТЕ СЛА, I, лукс, 36 м2,
те ра са, од ли чан, укра -
сни ка мен; тро со бан,
ПР, ши ри цен тар,
27.000. (67), 063/744-
28-66. (261722)

ЈА БУЧ КИ пут, две ку ће
до пу та, од мах усе љи -
ва, хит но. (67),
063/744-28-66.
(261722)

БА ВАН ШТАН СКИ пут,
плац до пу та, 20 ари,
18,5 огра ђен, од ли чан.
(67), 063/744-28-66.
(261722)

КУ ЋА у Ми ло ша Тре -
бињ ца, код На род не
ба ште, плац 3 ара, 86
м2. 066/303-999.
(261752) 

МИ СА, Шар пла нин ска,
пла це ви, во да, стру ја,
гас до пла ца, до зво ље -
на град ња. „Лајф”,
061/662-91-48. (4768)

ЦЕН ТАР пра ви про да -
јем/из да јем, 
Ра до ми ра П. 14,  
62 м2. 
063/272-913 
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
дво со бан на Ко те жу 1 и
куу у ши рем цен тру,
по вољ но. „Ве сна Два”,
066/937-00-13 
(СМС)

СТАН, ку ћа, ком плет но
ре но ви ра на, ета жно
гре ја ње, 7. ју ла.
064/424-71-26.
(260968)

У СА МАЧ КОМ про да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру, IV спрат, 13.500
евра. 062/361-676. 

ЦЕН ТАР, дво и по соб ни,
64 м2. Тел. 063/172-50-
19. (260720)

МИ СА, 66 м2 + дво ри -
ште 24.000; 34 м2,
14.400. 063/377-835.
(261326)

ТЕ СЛА: тро со бан, ЦГ,
IV спрат, 80 м2, те ра се,
усе љив, вла сник.
013/331-079, 063/770-
45-55. (260945)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 м2, II, ЦГ, те ра -
са, 28.500. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (4767)

СТАН, 56 м2, цен тар,
пре ко пу та Су да, 12.
спрат, пр ви вла сник,
32.000 евра. 062/353-
688. (и)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по -
со бан, ПР, 48 м2,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (4767)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II,
33 м2, те ра са, 22.500.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, дво со бан, дво -
стран, ПР, 66 м2, те ра -
са, 35.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (4767)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
дво стран, 67 м2, те ра са,
IV, 40.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (4767)

КО ТЕЖ  2, дво и по со -
бан, 60 м2, те ра са, ло -
ђа, V, 38.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (4767)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан у цен тру
Пан че ва. 060/505-54-
25. (261021)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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МИ СА, нов 40 , III
спрат, 21.000. (926),
„Ку по ла”, 065/328-66-
94. (261392)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2,
ВП, 26.000. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94.
(261392)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки,
III спрат, 24.000. (926),
„Ку по ла”, 065/328-66-
94. (261392)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 60 м2,
II спрат, 35.000. (926),
„Ку по ла”, 
065/328-66-94.
(261392)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
ко ла не до вр шен стан,
35 м2, по ред Му зе ја.
064/907-39-16. 
(4768)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 45
м2, Ко теж 1, пот пу но
ре но ви ран, од мах усе -
љив, 30.000 евра. 301-
165. (261400)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру,
цен тар, на ме ште ну или
не, 24 м2. 060/408-57-
09. (261409)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, гас, укњи -
жен, вла сник, усе љив
од мах. 063/449-798.
(261423)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 43
м2, ВП + те ра са, по -
друм. 063/845-85-80.
(261426)

ПРО ДА ЈЕМ стан у 7. ју -
ла, 61 м2, 
у Пан че ву, 1/1.
064/349-01-73,
062/176-64-21.
(261426)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, I,
до бра згра да, До си те је -
ва. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261482)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, ПВЦ, два лиф та,
23.500. (679), 
„Трем 01”, 
063/740-79-95.
(261482)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 38 м2, ЦГ,
ВПР, уре дан, 21.000.
(679), 
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(261482)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ, I,
усе љив, Ра до ва згра да,
35.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(261482)

КО ТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ, IV,
Ра до ва згра да, 36.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261482)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, 
38 м2. 
Тел. 062/815-76-31.
(261484)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, 39 м2 + 26 м2,
28.000, бли зи на „Авив
пар ка”. 069/507-08-88.
(261442)

ПРО ДА ЈЕМ стан у цен -
тру Пан че ва, 46 м2.
Тел. 064/167.-706,
013/351-799. (261453)

ЦЕН ТАР, 68 м2, но во -
град ња, тро со бан, ЕГ,
стру ја, гас, пр ви спрат,
43.000. 064/276-04-08.
(261454)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан, 80 м2, сед ми
спрат, 38.000. 
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(261524)

ЦЕН ТАР,  63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
39.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (261524)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, тре ћи спрат,
сре ђен, усе љив, 41.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(261524)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45
м2, ТА, IV од V, сре ђен,
усе љив, 27.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261524)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, дру ги спрат,
ЦГ, 27.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. 

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, дру ги спрат, ТА гре -
ја ње, 36.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(261524)

МИ СА, 53 м2, I, TA,
нов, дво со бан, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(261505)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 354 м2, III, ЦГ,
22.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(261505)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47
м2, II, ТА, те ра са, сре -
ђен, 30.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. 

СТАНОВИ
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ЦЕН ТАР, дво со бан, 54
м2, I, ЕГ, три те ра се,
30.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(261505)

ЦЕН ТАР, 2.0, 74, ЕГ,
до го вор; гар со ње ра,
ЦГ, 24, 23.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(26153)

МИ СА, 2.0, I, 28.000;
ужи цен тар, 33, 16.000;
дво ри шни од 12.000.
(338), „Јан ко вић”, 
348-025. (26153)

КО ТЕЖ, дво со бан стан,
од мах усе љив, ЦГ,
33.000. 
062/355-154. 
(261515)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 49 м2, ВП, ЦГ, те -
ра са, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(261521)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња,
че тво ро со бан, 100 м2,
I, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261521)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со -
бан, 44 м2, V, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261521)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се -
ље, дво со бан, 61 м2, II,
га ра жа, по друм, ЦГ гас.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261521)

СТА РИ ТА МИШ, тро со -
бан, 86 м2, 20.000 евра.
065/881-19-92.
(261633)

КО ТЕЖ 2, нај леп ши
тро со бан, 79 м2, II,
54.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(261636)

ТРО СО БАН, Ми са, I
спрат, изо ла ци ја, те ра -
са, ку хи ња, 30.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534,
064/246-05-71.
(261254)

ДВО СО БАН стан, Ко -
теж, ве ли ка те ра са,
30.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (261254)

ДВО СО БАН, ква ли те -
тан, 60 м2, пре ра ђен,
на ме штен, Ж. Зре ња ни -
на, усе љив. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (261254)

ДВО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, I спрат, одр жа ван,
мир на стра на. 
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(261254)

ДВО СОБ НИ, 55 м2, Те -
сла 32.000; Ко теж
28.000; Стре ли ште,
23.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 
064/223-99-20.
(261544)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 40
м2, Ми са, 25.000; 7. ју -
ли 17.000; цен тар,
14.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-
20. (261544)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту, ЦГ,
те ле фон, 52 м2.
060/030-11-62. 

НА ПРО ДА ЈУ стан на
Мар ги ти, 77 м2, но ви ја
град ња. Тел. 064/245-
89-83, 062/620-825. 

ПР ВО МАЈ СКА, јед но и -
по со бан, 48 м2, ТА, ВП,
ре но ви ран, 25.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58. (26158)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
VII, ни је по след њи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво и по со бан, 49 м2, ЦГ,
ВП, хит но, 28.500. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (261589)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва, дво -
и по со бан, 70 м2, III,
но ва стру ја, ре но ви ран,
53.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. 

ВР ШАЧ КА, дво со бан,
57 м2 + т, II, од ли чан,
37.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. 

ЦЕН ТАР,  Д. Ту цо ви ћа,
дво ри шни, 20 м2, усе -
љив, 11.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(261584)
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ТЕ СЛА, тро со бан, 689
м2, две те ра се, ТА, IV,
29.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(261584)

СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, те ра са, ТА,
31.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(261584)

ЗМАЈ ЈО ВИ НА, дво и по -
со бан, 79 м2, II, ЦГЗ,
79.000. (49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(261584)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000, до -
го вор. (49), „Му станг”,
062/226-901. (261584)

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан, ЦГ, ВП, 42 м2,
35.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (261584)

СО ДА РА, тро со бан, 74
м2, ЦГ, I, 43.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (261584)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 85 м2, I, сре ђен,
ПВЦ, 36.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(261584)

ДУ ПЛЕКС, 53 м2, два
ку па ти ла, чист, усе љив,
вла сник, цен тар.
063/395-359. (261594)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 57 м2, I, ЕГ,
35.000. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(261600)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 30 м2 +
по друм + те ра са 12 м2,
I спрат, но во град ња,
до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(261600)

ЦЕН ТАР, 47 м2, III,
35.000, хит но, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05. (261600)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 103 м2, I,
43.,000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(261600)

СТАН, Те сла, 49 м2, V
спрат, без лиф та, ЦГ.
063/779-72-94.
2616704)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, I, ЦГ, 28.000; јед -
но со бан, ВП, ЦГ, 44 м2,
25.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261601)

ТЕ СЛА, сре ђен дво со -
бан, I, ТА, 33.000; јед -
но со бан, II, 22.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(261601)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, тро со бан,
I, TA, леп, ПВЦ, 32.500;
Вод на за јед ни ца, дво -
со бан, III, TA, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(261601)

КО ТЕЖ 2, пре пи ја це,
дво со бан, 69 м2, IV,
40.000; дво и по со бан,
V, 38.000; дво со бан, V,
34.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 

СО ДА РА, тро со бан, ЦГ,
V, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261601)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88.
(261612)

НО ВО ГРАД ЊА, Л. Тол -
сто ја, тро со бан, 75 м2,
тро со бан, I, ЦГ, дво -
стра но ори јен ти сан,
усе љив, 880 евра/ква -
драт. (336), „Олимп”,
063/274-951, 351-061.
(261653)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по -
со бан, 38 м2, IV, сре -
ђен, усе љив, 23.000.
(336), „Олимп”,
063/274-951, 351-061.
(261653)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 30
м2, ВП, ТА, 17.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(261653)

МИ СА, тро со бан, 78
м2, ТА, 42.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(261653)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, 71
м2, 42.500; дво и по со -
бан, 69 м2, 39.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (261654)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 37 м2, 21.000; тро -
со бан, 88 м2, 22.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (261654)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
30 м2, јед но и по со бан,
38 м2, 18.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(261654)

МИ СА, тро со бан, 98
м2, 45.500; јед но и по со -
бан, 38 м2, 18.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (261654)

СО ДА РА, дво со бан,
26.500; дво и по со бан,
57 м2, 32.500. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(261654)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, ТА, 30.000; дво со -
бан, 61 м2, 30.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (261654)

ЈА БУЧ КИ пут, тро со -
бан, 56 м2, 28.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (261654)

СО ДА РА, тро со бан, 74
м2, ве ли ке те ра се, VII
спрат, пот кро вље без
ко си на, 38.000.
062/772-342. 
(261760)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
дво со бан стан за тро со -
бан, у цен тру. 065/882-
24-14. (261687)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ви ји
стан, II, 48 м2, те ра са,
37.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 
064/668-89-15. 
(4767)

ДВО СО БАН, 43 + по -
друм, ре но ви ран, при -
зе мље, цен тар, Пе пе ља -
ра, без по сред ни ка.
061/175-24-39.
(261702)

ПРО ДА ЈЕМ нов усе љив
тро со бан стан, 57 м2,
пре ко пу та „Ави ва”.
065/800-90-04.
(261734)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре но ви ран стан у цен -
тру, 54 м2. 063/354-
429, 065/933-33-24.
(261710)

СТАН, Ко теж 2, 58 м2,
при зе мље, вла сник,
31.000 евра. 069/151-
80-28. (261715)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру. 064/143-52-98.
(261718)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду
1.650 м2, иде ал но за
хо тел или ста рач ки
дом. 060/312-90-00.
(260718)

НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (261642)

СО ДА РА, тро со бан, 74
м2, X, ЦГ, сре ђен,
40.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (261642)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, V,
788 м2, ЦГ, 46.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(261642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, усе љив, III, 34 м2,
ЦГ, 20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(261642)

МАР ГИ ТА, но ва гар со -
ње ра, 22 м2, ТА, при зе -
мље,16.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(261642)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.500.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(261642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Јо ва на
По по ви ћа, 5.0, 171 м2

+ 70 м2, I спрат, ЕГ, ре -
пре зен та ти ван, сре ђен,
са до ста по тен ци ја ла,
90.000. 060/535-94-49.
(261723)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 3.0, 88
м2, ТА, пра зан, укњи -
жен, 23.000. 060/535-
94-49. (2617239

СТРЕ ЛИ ШЕ, 1.5, 39 м2,
ТА, пра зан, укњи жен,
хит но, 14.000. 060/535-
94-49. (261723)

ЈЕД НО СО БАН, ми са, I,
35, пре леп, 20.000;
цен тар, I, 32, 26.500.
(67), 063/744-28-66.
(261722)

ДВО И ПО СО БАН, нов,
лукс, 71, вре ди, III, ЕГ,
гипс, пре леп. (67),
063/744-28-66.
(261722)

ТИП СТАН КО, I, 32,
19.000, гар со ње ра, Ко -
теж 2, ПР, од ли чан, 27
м2. (67), 063/744-28-66.
(261722)

ЦЕН ТАР, тро со бан сре -
ђен, III спрат, ЦГ,
лифт, два мо кра чво ра,
60.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4768)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб ни
ста но ви на Те сли.
064/668-89-15.
(261234)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”
по треб ни ста но ви.
065/328-66-94. (261392

ПО ТРЕБ НЕ не крет ни не
на свим ло ка ци ја ма
гра да. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(261600)

ТРА ЖИМ стан у стро -
гом цен тру гра да.
061/243-45-67.
(261541)

АГЕН ЦИ ЈИ „Лајф” за
по зна те куп це, по треб -
ни ста но ви и кук ће.
061/662-91-48,
062/191-75-35.
(261601)

КУ ПУ ЈЕМ ма њи стан у
при зе мљу (Со да ра, Со -
ла ра и бли жа око ли на).
061/198-14-52.
(261485)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (261524)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра.
Бр за и си гур на ис пла та.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (261654)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка М”
по треб не не крет ни не,
све ло ка ци је, бр за ре а -
ли за ци ја. (67),
063/744-28-66.
(261722)

ИЗ ДА ЈЕ се стан 60 м2,
Стре ли ште, по лу на ме -
штен, ка блов ска, ин -
тер нет и гре ја ње. Усе -
љив од мах. Тел.
060/320-51-42. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран
не на ме штен дво со бан
стан, 50 м2. ЦГ, Ко теж
1. 063/773-21-53
(СМС)

ГАР СО ЊЕ РА, 36 м2,
Ко теж, по лу на ме штен,
ЦГ, ка блов ска, ин тер -
нет. 064/189-50-99.
(261359)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, на Стре ли шту.
063/188-24-05.
(261371)

ИЗ ДА ЈЕМ стан са гре ја -
њем. Ми са, 063/784-
22-70. (261374)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен стан на Те сли из -
да јем. 061/811-63-56.
(261393)

ИЗ ДА ЈЕМ при зем ни
део ку ће у цен тру Пан -
че ва, по лу на ме штен.
013/404ч-467, 062/741-
119. (261407)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан, ЦГ. Тел.
060/372-03-02.
(261411)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, дво ри шни
стан у цен тру за сам це.
063/733-02-53.
(261431)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си, ма -
њи на ме штен стан са
гре ја њем, сам цу. Тел.
063/154-94-11. 261547)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан на Стре ли -
шту, 35 м2, Цг. 064/421-
98-15. (261493)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру за јед ну осо -
бу. Тел. 343-635.
(261496)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, цен тар,
wi/fi, пар кинг, ка блов -
ска, од мах усе љи ва.
065/691-88-23.
(261444)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ стан
пре ко пу та На род не ба -
ште. 066/400-702,
066/335-578. 261501)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан у стро -
гом цен тру Пан че ва.
Гре ја ње ТА. 063/814-
35-21. (251501)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво -
со бан стан у цен тру.
064/296-24-47.
(261514)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у бли зи -
ни На род не ба ште.
060/066-67-47.
(261564)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме штен
за се бан стан на Ми си,
у Топ чи дер ској ули ци.
Тел. 066/631-31-80. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на Те -
сли. По жељ но уче ни ку.
Тел. 251-25-58,
064/231-25-22.
(261602)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком плет но лук су зно
опре мљен стан на Ко -
те жу 1. 064/866-25-60.
(261614)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ дво со -
бан стан на Те сли. Кон -
такт 063/852-25-12.
(26161)

ХИТ НО по треб на ку ћа
за из да ва ње са дво ри -
штем, Пан че во, око ли -
на. 064/233-25-66.
(261673)

У ЦЕН ТРУ из да јем на -
ме штен јед но со бан
стан. 013/366-779,
064/152-59-91.
(261682)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Ко те жу 1, ЦГ.
Тел. 060/804-69-13.
(261694)

ПО ТР БАН не на ме штен
стан или по слов ни про -
стор, 50 – 100 м2, у
стро гом цен тру гра да.
Зва ти од 8 до 16 са ти
на 013/320-220.
(2616999

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
на ме штен стан, 120
евра, де по зит оба ве зан.
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 

ДВО СО БАН на ме штен
стан брач ном па ру. Те -
сла, згра да, ТА пе ћи.
062/149-16-36.
(261640)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу по слов -
не на ме не, мо гу ћа
адап та ци ја, ши ри цен -
тар. 062/347-667.
(261644)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра
Ми са. 060/011-96-66.
(261692)

40 КВМ, ло кал сре ђен,
из да јем, Ко чи на 1-а,
код Зе ле не пи ја це. Тел.
069/266-98-20.
(261272)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва
Тол сто ја. 013/333-058.
(261098)

ЛО КАЛ, Зе ле на пи ја ца,
глав на ста за, 21 м2, по -
вољ но. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (261254)

РАЗ РА ЂЕН ло кал, Ж.
Зре ња ни на 32, про да ја,
за ме на.  

345-534, 064/246-05-
71. (261254)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2

код Ау то бу ске ста ни -
цве. 352.105. (261579)

ИЗ ДА ЈЕМ про стор за
ма га цин или ма њу про -
из вод њу. Ба ва ни штан -
ски пут., 064/207-19-
78. (261404

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и кан -
це ла риј ски про стор
(ду плекс). 066/110-870.
(261424)

ИЗ ДА ЈЕМ про дав ни цу
пре ко пу та Ау то бу ске
ста ни це. 063/288-975.
(261422)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 28 м2,
улаз у Пе пе ља ре.
063/837-48-34.
(261429)

ПО ВОЉ НО ло кал у
Бра ће Јо ва но вић, 17
м2, раз ра ђен.062/885-
41-07. (261456)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар Стре ли шта, угао В.
Вла хо ви ћа и В. Пе тро -
ви ћа., 064/474-99-11.
2614659

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2,
Зе ле на пи ја ца, нај бо ља
ло ка ци ја., 064/140-88-
36. (261512)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, Сте -
ва на Шу пљик ца 18, 63
м2, 29.000 евра.
064/198-46-46. (4768)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу сну
хлад ња чу, 620 м³, при -
лаз ка ми о на, Пан че во.
065/800-90-04. 

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ НАЈМ -
ЉУ ЈЕМ ло кал, Ње го ше -
ва бр. 1-а, I  спрат, 20
м2. 063/250-971. 

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
цен тар, пред ност са -
лон, кан це ла ри ја.,
063/734-82-31.
(261656)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла
12 м2 и 18 м2, у цен тру.
064/866-22-70.
(261693)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Ње -
го ше вој, не ка да шња
оп ти ка „Ати на”. Тел.
063/815-44-48.
(261724)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја цу.
Про мет но. 060/351-03-
56. (261725)

ПРО ДА ЈЕ се Мо тел
„Miss”, Но во се љан ски
пут 56, Пан че во. Тел.
063/813-29-76.
л(2617389)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ/ПРО -
ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 100 м2, 36 ари.
Све ин фор ма ци је на
сај ту аген ци је „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(47689)

ПРЕД ЗЕ ЋЕ Karbo Kon-
cept тра жи тех ни ча ра
за КОМ ПЈУ ТЕР СКО
КОН СТРУ И СА ЊЕ. Ис -
ку ство нео п ход но, као
и на пред но по зна ва ње
про гра ма Pro Inzenjer,
Solid Vorks i Auto Ked.
Та ко ђе по треб но по -
зна ва ње ен гле ског је зи -
ка и до бро по зна ва ње
Majkrosoft Ofis про -
грам ског па ке та(Eksel).
По зва ти на 069/334-54-
42 рад ним да ни ма од 8
до 16 са ти. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е
ка те го ри је. Кон такт
тел. 063/213-518
(СМС)

КРЧ МА „Ша ре ни ца”:
по треб не ко но ба ри це и
по моћ на ку ва ри ца.
Пла та до го вор.
064/349-93-43.
(261583)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Д
ка те го ри је. Ин фо. Тел.
066/371-101. (ф)

УТВИ „Ми лан Пре ма су -
нац” Ка ча ре во по треб -
ни: рад ник у ра чу но -
вод ству, бро ве ри сти,
стру га ри и гло да чи. Би -
о гра фи ју по сла ти на
office@utva-mp.com
или кон такт на тел.
013/601-650. 

НО ВО О ТВО РЕ НОМ ка -
зи ну у стро гом цен тру
Пан че ва по треб не де -
вој ке са и без ис ку ства
за рад но ме сто опе ра -
тор на ру ле ту и апа ра -
ти ма. Све ин фор ма ци је
на тел. 060/088-02-23.
(260446)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
пе ка ру. 
062/404-144. 
(261389)

ПО РЕБ НИ рад ни ци за
ис то вар у пред у зе ћу за
ре ци кла жу елек трон -
ског и елек трич ног от -
па да. При ја ве сла ти на
office@setreciklaza.rs
или на адре су: SET RE-
CIKLAŽA, D.O.O. Сла -
нач ки пут 26, 11060 Бе -
о град. 
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ПО ТРЕБ НИ вред ни и
од го вор ни љу ди за по -
де лу фла је ра. 064/241-
45-14. (1259864)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ за
ле га лан по сао у Сло -
вач кој и Че шкој, у ау -
то-ин ду стри ји. Ин фор -
ма ци је: 063/777-89-29.
(260431)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по треб -
ни си то-штам па ри. CV
по сла ти на office@ar-
tvision.rs 060/364-36-
50. (261101)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це на ин ду стриј -
ским ма ши на ма. Тел.
063/766-15-12.
(261361)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
пе ка ру. 063/130-75-40.
(261386)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
тре бан во зач. 063/820-
87-61. (260689)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка -
те го ри је за ди стри бу ци -
ју штам пе. Зва ти од 9
до 15 са ти. 069/867-72-
07. (260992)

ПО ТРЕБ НИ во за чи, фи -
зич ки рад ни ци, са Б
или Ц ка те го ри јом у
ди стри бу ци ји пи ћа wei-
fert. 063/494-512.
(261329)

PIZZA SHOP по тра жу је
рад ни цу за рад у про -
да ји и pizza мај сто ра.
064/555-33-34.
(261495)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
при пре му и про да ју
сен дви ча. По чет на пла -
та 30.000 ди на ра.
064/474-46-97.
(261445)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
па ко ва ње у ши ва ри.
064/981-77-65.
(261460)

ПО ТРЕ БАН рад ник у
вул ка ни зер ској ра ди о -
ни ци, са или без ис ку -
тва. 063/801-74-99.
(261477)

ФИР МИ  „Promist” по -
треб ни ви љу шка ри сти,
са ис ку ством. Ја ви ти се
на тел. 064/873-97-29.
(261503)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
пре храм бе ну про дав -
ни цу. 062/493-580.
(261504)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
ка феу Пан че ву, Кни ћа -
ни но ва 37. До бри усло -
ви. 062/227-771.
(261518)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ  „По пај”
по тре бан пи ца мај стор
и рад ни це за па ла чин -
ке., 063/820-87-61.
(261630)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад на бен зин ској пум -
пи у Пан че ву. 063/775-
29-92. (261532)

ПО ТРЕБ НА же на за чу -
ва ње де те та од го ди ну
да на. 061/243-45-67,
063/359-330. (261541)

ДОМ за ста ра и од ра -
сла ли ца „Family Gar-
den” у Пан че ву, тра жи
ме ди цин ске тех ни ча ре
и не го ва те љи це.
065523-05-95. (261543)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у тра фи ци, тре ћа
сме на. 064/163-59-33.
(261547)

ПО ТРЕ БАН мај стор за
про из вод њу пе ци ва.
064/973-60-66,
065/533-44-13, зва ти
од 12 до 17 са ти.
(261580)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Би бац”, по тре бан рад -
ник са ис ку ством.
066/001-050. (261652)

ВО ЗАЧ Ц и Е ка те го ри -
је по тре бан за пре воз
жи та ри ца. Тел.
063/237-977. (261658)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у ка фи ћу. 060/312-
90-00. (261718)

ПО ТРЕБ НА је же на за
чи шће ње пе ка ре у
Стар че ву. Тел. 063/835-
08-48. (261684)

ПО ТРЕ БАН рад ник-сту -
дент за рад у те ре та ни
на Ко те жу 2. 063/393-
200. (261695)

ПО ТРЕ БАН ко но бар-
иц а са ис ку ством за
рад у ре сто ра ну.
063/508-719. (261705)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник за ис то вар во ћа
и по вр ћа. 062/735-090.
(261709)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи -
ца. Тел. 064/260-04-26.
(261738)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
ин ду стриј ске ма ши не,
са ис ку ством. 064/615-
63-17. (261734)

ПО ТРЕ НА рад ни ца Ка -
феу „Пе ти ца” код Ау то -
бу ске ста ни це. Пла та
по до го во ру. 064/997-
79-09. (261742)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад у игра о ни ци „Остр -
во са бла гом” у „Авив
пар ку”. 062/333-502.
(261753)

У СТРО ГОМ цен тру
гра да по треб на рад ни -
ца за про да ју ко ки ца у
ки о ску. Са мо озбиљ ни
кан ди да ти. 063/821-79-
45. Pop corn Shop
(261755)

ЗА ПО МОЋ у ку ћи по -
треб на озбиљ на и сло -
бод на же на. 062/872-
40-87. (261757)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
про да ју во ћа и по вр ћа.
060/444-82-23. (26172)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фа ни. 060/444-
82-23. (261712)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци и
по моћ ни рад ни ци у ку -
хи њи за ре сто ран и пи -
це ри ју у „Авив пар ку”.
013/377-230, 064/643-
41-22. (261675)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја -
нац од воз шу та ма лим
ки пе ром, до два ку би -
ка.  064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ХИТ НО тра жим по сао
во за ча,  по ло жен А Б Ц
+ Е. 062/868-98-87
(СМС)

АДАП ТА ЦИ ЈА ен те ри -
је ра, де мит фа са де по
си сте му кључ у ру ке.
063/286-930 (СМС)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње сто -
ла ри је. Пен зи о не ри ма
по пуст. 062/856-64-94,
013/235-78-82.
(261384)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је, ка -
би не, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 
063/836-84-76. 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је, ка -
би не, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 
063/836-84-76. 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка сте
за ве се, ра дим, угра ђу -
јем, по пра вљам.
063/882-25-09.
(260665)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка сте
за ве се, ра дим, угра ђу -
јем, по пра вљам.
063/882-25-09.
(260665)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве -
не ци ја не ри, угра ђу јем,
по пра вљам, за ме на
гурт ни. 
064/181-25-00.
(258060)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха, на ме шта ја, ду ше -
ка, ау то мо би ла. На та -
ша,  361-474, 
060/361-47-41,
066/361-474. 
(261474)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе и
све оста ло. Нај по вољ -
ни је. 065/361-13-13.
(261057)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње сто -
ла ри је, фа са де, пен зи о -
не ри ма по пуст.
062/564-494. 
(261535)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше њер су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме не, од -
мах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(261540)

МО ЛЕ РАЈ, сто ла ри ја,
гипс, об ра де око про -
зо ра, пла ћа ње на ра те.
063/893-39-94.
(261551)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ка на ли за ци -
је, адап та ци је ку па ти -
ла,с ер вис, од мах.
063/115-71-67.
(261555)

РА ДИМ све фи зич ке
по сло ве, чи стим по дру -
ме, та ва не, итд.
064/144-37-65.
(261556)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на,
от куп бе ле тех ни ке. Јо -
ван, 061/616-27-87.
(261591)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар.
351-073, 064/157-20-
03. (261591)

ОЗБИЉ НА и од го вор на
же на чу ва ла би и не го -
ва ла ста ри ју осо бу.
065/624.-76-23.
261619)

ЧИ СТИ МО та ва не, шут,
по дру ме, нај по вољ ни је.
061/321-77-93.
(261606)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го -
ди шњим ис ку ством,
ква ли тет но, пе дант но,
по вољ но. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(261475)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је ку па ти ла,
вен ти ли, сла ви не, од гу -
ше ње ка на ли за ци је од -
мах. 061193-46-42.
(261449

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти ла,
сла ви не, вен ти ли, од гу -
ше ње ка на ли за ци је од -
мах. 063269-173.
261499)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но
пра ње, ак циј ска це на у
Ау то пе ри о ни ци „Би -
бац”,  бес пла тан пре -
воз. 066/001-050. (261)

МА ШИН СКО од гу ше -
ње: су до пе ра, ве-це
шо ља, ка да, ла ва боа,
слив ни ка, вер ти кал них
и хо ри зон тал них це ви.
Бр зо, по вољ но, 0 – 24
са та. 064/552-41-46.
(261463)

ЧИ СТИМ шут, дво ри -
шта, по дру ме, та ва не,
ру шим ста ре објек те.
По вољ но. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(261523)

ВР ШИМ се лид бе, из ба -
цу јем ста ри на ме штај,
по вољ но. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(261523)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
ки пе ром до два ку би ка.
065/334-23-38.
(261526)

ПО МОЋ у ку ћи ста рим
и бо ле сним. 063/810-
54-89. (261622)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње
ста но ва, пе гла ње ве ша.
061/412-44-50.
(261625)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла -
чи на ме штај, са ис ку -
ством, тра жи по сао.
064/120-77-64.
(261641)

КЛИ МА, уград ња, сер -
вис, до пу на, по вољ но.
064/520-48-80. 

РУ ШЕ ЊЕ, чи шће ње
пла ца, по дру ма, од но -
ше ње не по треб них
ства ри и се лид бе.
061/665-66-24.
(261663)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за,
дво ри шта, раз би ја ње
бе то на, ру ше ња ку ћа,
ко ше ње, оба ра ње ста -
ба ла. 064/122-69-78.
(261665)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја,
уто вар, ис то вар, се лид -
бе, ко па ње, чи шће ње,
ру ше ње, ко ше ње тра ве,
оба ра ње та ба ла и сви
слич ни по сло ви. Де јан,
061/626-14-50.
(2616699

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
шу па, бе то на, од но ше -
ње ства ри, бе то ни ра ња,
ко ше ње, итд. 060/035ч-
47-40. (261665)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, ле пље ње та -
пе та, фар ба ње сто ла -
ри је, ра ди ја то ра.
064/174-03-23,
062/790-881. (261674)

МЕ ДИ ЦИН СКА се стра:
ку па ње, ме ња ње пе ле -
на, об ра да ра на, да ва -
ње те ра пи је. 
065/359-20-09.
(261750)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу сну
хлад ња чу, 620 м³, при -
лаз ка ми о на, Пан че во.
065/800-90-04.
(261739)

ИЗ ДА ЈЕМ вез за чам це
на Та ми шу. 060/347-
84-00. (261745)

СО ЦИ О ЛО ГИ ЈА, про -
фе си о нал на ори јен та -
ци ја, про фе сор-пси хо -
те ра пе ут, успе шно, по -
вољ но. 063/354-262.
(261743)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с ду -
го го ди шњим ис ку ством
из Де бе ља че, с ма те ри -
ја лом или без ње га. Но -
ле (имам и пар кет),
013/665-220, 063/847-
74-38. 

РА ДИ МО: зи да ње, бе -
то ни ра ње, оправ ке ста -
рих, но вих кро во ва,
раз не изо ла ци је.
013/664-491, 063/162-
53-89. (260490)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ка ми о ном (шљу -
нак, пе сак, се ја нац, ри -
зла, шут). 064/648-24-
50. (260420)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни до 20
ме та ра. 064/648-24-50.
(260420)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном,
рад ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (260695)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар
и од воз свих вр ста шу -
та, раз би ја ње и се че ње
бе то на, ис коп ба ге ри -
ма. 064/648-24-50.
(260420)

НА ЈАМ ви љу шка ра за
уто вар и ис то вар ро бе.
064/648-24-50.
(260420)

KIZZA – пре воз шљун -
ка, пе ска, се јан ца и ри -
зле. Услу ге ви љу шка ра
и ве ли ких ви љу шка ра,
но си во сти до 10 то на.
013/366-888, 063/218-
894. (260420)

KIZZA – ру ше ње ста -
рих ку ћа и дру гих обје -
ка та, уто вар и од воз
шу та, ис коп ба ге ри ма
по дру ма, те ме ља, ка на -
ла, сеп тич ких ја ма.
013/366-888, 063/218-
894. (260420)

KIZZA – се че ње бе то на
и ас фал та, раз би ја ње
бе то на, на си па ње и са -
би ја ње те ре на ваљ ци ма
и ви бро пло ча ма.
013/366-888, 063/218-
894. (260420)

KIZZA – оре зи ва ње и
се ча др ве ћа из ка ми о -
на са кор пом за рад на
ви си ни до 23 ме тра,
пра ње про зо ра, чи шће -
ње олу ка, за ме на цре -
па...013/366-888,
063/218-894. (260420)

KIZZA – на јам ма ка за -
стих елек тро плат фор -
ми ви си не до 12 ме та -
ра. 063/218-894.
(260420)

KIZZA – про да ја ква ли -
тет них бе ха тон коц ки и
при пре ма те ре на са по -
ста вља њем.  013/366-
888, 063/218-894.
(260420)

БАЛ ТО КАД ка да, об но -
ва гла зу ре, пла сти фи -
ци ра ње, 28 го ди на с ва -
ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном,
рад ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (260695)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље,
це на до го вор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(258828)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. (261178)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не -
по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 
064/047-55-55.
(261227)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла, ка -
на ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на
ври бли, вен ти ла, ба те -
ри ја, са ни та ри је,с ве за
во ду, 0-24 са та. Пен зи -
о не ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/348-139, 064/493-
44-63, 063/811-74-89.
(261545)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ки пе ром: шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла,
шут. 063/246-368.
(260696)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ
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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

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског

саобраћаја и машински техничар,

за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и

36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, „ТЕ ЛЕ НОР” д. о. о Но ви Бе о -

град, Омла дин ских бри га да 90, под нео зах тев за од лу -

чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја про јек та ба зне ста -

ни це мо бил не те ле фо ни је на жи вот ну сре ди ну на ло -

ка ци ји „Пан че во 22”, за ка та стар ску пар це лу бр. 5395

КО Пан че во, Ул. Ца ра Ла за ра бр. 18, на те ри то ри ји

гра да Пан че ва. 

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2-4, со ба 617 у

пе ри о ду од  15. до 25. ју на 2018. го ди не рад ним да ном

од 10 до 14 са ти.

       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де ном

ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

Dom kulture „3. oktobar” Banatsko Novo Selo 

raspisuje konkurs za izdavanje u

zakup dva lokala :

1.    Od 42 m²  sa baštom površine 40 m²   ( u dvorišnom

delu – bivši MS PRINT, Subašić Milorad )

2.    Od 127 m²   ( u čeonom delu, bivši PALMA UNO, Bo-

ljanac Petar )

      Dokumentaciju za konkursnu prijavu dostaviti u za-

tvorenim kovertama na kojima će stajati ime firme, za-

konskog zastupnika, adresa i kontakt telefon – sa nazna-

kom ,,KONKURSNA PRIJAVA za lokal br.1 ( 42 m² ) ili

lokal br. 2 ( 127 m²  ): 

– dokaz o registrovanoj firmi-delatnosti ( izvod iz APR-a ); 

– potvrda iz PU Pančevo da se ne vodi krivični postupak

protiv vlasnika-zastupnika firme;

– potvrda iz Suda Pančevo da lice-zastupnik nije osuđi-

vano za krivična dela.

      Nakon prikupljene dokumentacije ( konkurs do 22.

06. 2018. u 12 sati ) pristupiće se javnom nadmetanju a

početna cena je 275 dinara  po m² . Cena m²   za baštu je

100 din po m²  samo u letnjim mesecima. Licitacioni ko-

rak će biti 5% od početne cene. Konkurs traje 8 dana po

objavljivanju u nedeljnom listu „Pančevac”.

Za sve informacije pozvati na 060/ 5655590 

„TER MO MON TE LEK TRO” D. O. O.

Баваништански пут 247

Панчево

Хитно потребни монтери клима уре-

ђаја и монтери централног грејања.

Контакт телефон 013/377-477, 013/215-54-44

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

– ЛОКАЛА

      Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења б.б. по

почетној цени од 1.000,00 динара по метру ква-

дратном.

      Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци”, Улица

Ослобођења б.б. по почетној цени од 1.000,00 дина-

ра по метру квадратном.

      Локал бр. 6 у ламели 9, укупне површине 68,50

м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б. по

почетној цени од 1.000,00 динара по метру ква-

дратном.

      Локал бр. 7 у ламели 3, укупне површине 6,32

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења б.б. по

почетној цени од 1.000,00 динара по метру ква-

дратном.

      Рок за достављање понуда је 8 дана од дана обја-

вљивања Конкурса.

      Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-

сним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија

Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пи-

јаце у Панчеву.

BER MIL TON P. M. d. o. o. тражи раднике 
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА 

ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

(више извршилаца, оба пола)

Контакт тел. 060/033-56-69

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изград-

њи („Сл. гласник  РС” број  72/09, 81/09-исправка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам,

грађевинске, стамбено-комуналне послове 

и саобраћај

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-

градњу вишепородичног стамбено-пословног објекта

спратности Пр+2+Пс, на катастарској парцели бр.

4273 К.О. Панчево у Улици Змај Јовина бр. 15, Панче-

во,  израђен од стране ЈП „Урбанизам” Ул. Карађорђе-

ва бр. 4, Панчево, под бројем УП 05-393/17, за инве-

ститора ДОО „АМБЕР” про,  Војводе Радомира Путни-

ка 1, Панчево

      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

и згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва обаве-

штења о јавној презентацији можете добити на теле-

фон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од

10 до13 сати у периоду трајања јавне презентације од

7 дана, почев од 15. 06. 2018. године.

      Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време   трајања јавне презентације, у писаном облику,

Градској управи Града Панчева, Секретаријату за ур-

банизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,

путем писарнице Градске управе  Града Панчева, Трг

краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.  

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком би -
ји ма, ка ми о ни ма, еки -
па рад ни ка, ку ти је, фо -
ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да -
на и не де љом. Бес пла -
тан до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо гу ће
че ко ви ма и пре ко ра чу -
на. Бо рис. 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (261556)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић”
– Бо рис, ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср -
би ја, са или без рад ни -
ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74.(261556)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком би -
ји ма, ка ми о ни ма, про -
фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на ме -
шта ја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. (261556)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка ми -
о ни ма, еки па рад ни ка,
мон та жа, де мон та жа,
па ко ва ње ства ри, ку ти -
је за па ко ва ње, фо ли ја
за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (261556)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без рад -
ни ка. Нај по вољ ни је.
Иван. 063/107-78-66.
(261556)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства -
ри ком би јем и ка ми о -
ном, про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све ре -
ла ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја. Иван.
063/107-78-66.
(261556)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став -
ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње, изо -
ла ци је, нај јеф ти ни ји у
гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(261433) 

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си -
ра мо, по пра вљао и
угра ђу је мо са ове ре -
ном га ран ци јом. „Фри -
го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (26144)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но
пра ње, ак циј ска це на у
Ау то пе ри о ни ци „Би -
бац”,  бес пла тан пре -
воз. 066/001-050.
(261253)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо
ква ли тет но с га ран ци -
јом.  „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (261441)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до вод -
не адап та ци је, за ме на
вир бли, вен ти ла, ба те -
ри је, са ни та ри је, при -
кључ ка во де и ка на ли -
за ци је. Од 0 - 24 са та,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. До ла зим од мах.
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(261433) 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од воз
шу та са уто ва ром, ру -
ше ње. 063/771-55-44.
(261469)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лу,
ме тал не под у пи ра че,
ме ша ли це за бе тон.
064/351-11-73.
(261447)

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре -
воз, еки па рад ни ка, од -
во зи мо не по треб не
ства ри,. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Вла ди -
мир. (261446)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
сто ла ри ја, гипс.
062156-02-0‘7.
(261446)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, ла ми нат.
064/317-10-05.
(261446)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
пе дант но, чи сто.
0671/283.-66-41.
(261446)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи до -
ви, тер мо и зо ла ци ја, мо -
ле рај, ке ра ми ка, ам -
стронг. 060/131-81-70.
(261529)

МО ЛЕ РАЈ, спу ште ни
пла фо ни, пре град ни зи -
до ви, тер мо и зо ла ци ја,
ке ра ми ка, во да, ма те -
ри јал. 060/131-81-70.
(261529)

ПРЕ ВО ЗИМ ма њим ки -
пе ром по вољ но: шљу -
нак, пе сак, се ја нац, од -
во зим шут. 064/354-69-
94. (261553)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и
дез ин фек ци но пра ње
на ме шта ја у ва шем ста -
ну. 066/001-050.
(261253)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћим све до чан ство сед -
мог раз ра да ОШ „Ђу ра
Јак шић” на име Ан дреа
Ву ја нић.  (261349)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом го ди шњу кар ту из -
да ту од АТП-а Пан че во
на име Не над Спа сић.
(261394)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћим све до чан ство V и
VI раз ре да ОШ „Ђу ра
Јак шић” на име Ни ко ла
Ни ко лић. 
(2615487)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом го ди шњу кар ту из -
да ту од АТП-а Пан че во
на име Не ве на Ан дре -
јић. (261509)

МУ ШКА РАЦ, 567 го ди -
на, ма те ри јал но обез -
бе ђен, же ли да упо зна
же ну или де вој ку до 40
го ди на, ра ди дру же ња,
из ла за ка. Зва ти око 21
сат. 013/352-203.
(261511)

УДО ВАЦ без по ро ка,
ве о ма пле ме нит, у на -
ме ште ној ку ћи удо мио
би да му за ма лу по моћ,
ег зи стен ци ја и сме штај
обез бе ђе ни, до го вор.
То ма, 064/921-03-16.
(261679)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом го ди шњу кар ту из -
да ту од АТП-а Пан че во
на име Мил ка Бо жо -
вић. (261691)

БА О ШИЋ, Хер цег Но -
ви, леп јед но со бан
стан, 100 ме та ра мо ре,
кли ма ти зо ван. 060/321-
60-07. (260979)

СО КО БА ЊА, апарт ма -
ни и со бе, бли зу цен тра
и Со ко тер ме, но во.
061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зо ри ца (259468)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да јем ма њи дво со бан
апарт ман са те ра сом,
нов и ле по опре мљен, у
апарт ман ском на се љу,
200 ме та ра пре из во ра
Сне жник. 
066/624-04-00. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не у
Зе ле ни ци код Хер цег
Но вог. 064/119-89-70.
(261346)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на
мо ру, Ко тор – До бро та.
069/172-75-43, + 382
69 889-861. (261528)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра, по -
вољ но. 063/709-44-97.
261504)

СО КО БА ЊА, по вољ но
из најм љу јем апарт ман,
цен тар, КТВ, макс. 4
осо бе. 065/205-45-48,
062/974-24.-77.
(261562)

СО КО БА ЊА, но ви
апарт ма ни код пар ка
Бо ри ћи. Ре зер ви ши те
на вре ме. 064/507-20-
84, 064/993-72-07.
(261605)

ЈЕД НО СО БАН ком фо -
ран стан, пет ле жа је ва
у Пе тров цу на мо ру,
300 м од оба ле – ју ни,
ју кли, ав густ, сеп тем -
бар. Тел. 066/309-996,
013/346-478. (261187)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе, 700 ди -
на ра ле жај и апарт ман
за две осо бе, 2.000 ди -
на ра, ба ња Врд ник.
Тел. 022/465-156,
060/402-48-84.
(261427)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
згра ди, ба ња Вруј ци.
Тел. 064/368-80-19.
(261470)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ка блов ска,
wi/fi, ба зен, СПА, деч ја
игра о ни ца. 063/719-98-
30. (261570)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, из да јем
апарт ман у згра ди „Во -
да-Во да” и со бе.
063/874-98-38.
(261613)

ХЕР ЦЕГ НО ВИ, из да јем
апарт ма не, сту ди ја.
063/827-23-63.
(261642)

ЗЛА ТИ БОР, из да јем
апарт ман, КТВ, ин тер -
нет, цен тар, пар кинг.
Тел. 063/759-98-77. 

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

Ма ма

ИЛИ ЈА НА

ВЕЛ ЧОВ

Жи виш у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(124/261703)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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11. ју на на пу сти ла нас је на ша во ље на

СНЕ ЖА НА ЛО БОР
1964–2018.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре ме не

ле чи.

Хва ла ти за све!

Во ле те тво ји: су пруг ЖЕЉ КО, син СТЕ ФАН, 

ћер ка САН ДРА и по ро ди ца
(95/261627)

По след њи по здрав

СНЕ ЖА НИ 

ЛО БОР

и искре но са у че шће по -

ро ди ци.

МИ ЛИ ЦА, МА РИ НА 

и АЊА

(96/261627

На шој ку ми

СНЕ ШКИ

Хва ла за сву до бр о ту, за

по др шку, за раз у ме ва -

ње. Хва ла за све што нам

је би ла.

Ку ма МА ЦА

с по ро ди цом

(117/261680)

По след њи по здрав на -

шем

АЛЕК САН ДРУ

БУ КУ РУ

од стри ца ЈО ВЕ, стри не

СЛА ВИ ЦЕ, бра та 

ДАР КА и се стре 

МА РИ ЈА НЕ 

с по ро ди ца ма

(122/261688)

По след њи по здрав се стри

СНЕ ЖА НИ ЛО БОР

За у век у се ћа њу по ро ди ца ЈАН ЧИ КИН и ВА ЦИЋ

(126/261391)

По след њи по здрав 

СНЕ ЖА НИ 

ЛО БОР

По ро ди це ХРИБ

и ГР ДИЋ

127/261711)

По след њи по здрав 

СНЕ ЖА НИ 

ЛО БОР

Ком ши је 

у Ки кинд ској 13

(128/261373)

СНЕ ЖА НА ЛО БОР
Чу ва ће мо ваш осмех као што сте ви чу ва ли наш.

Сте фа но ви дру га ри

(138/261731)

По след њи по здрав

СА ЛЕ ТУ

ОЉА, ГИ ЛЕ и МИ НА

(132/261721)

СНЕ ЖА НА 

ЛО БОР

По чи вај те у ми ру!

МА ЈА и ОЗРЕН

(134/261727)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци

СНЕ ЖА НИ ЛО БОР

Ко лек тив ЈКП „Хи ги је на” Пан че во

(111/ф)

Нај дра жој се стри

СНЕ ЖА НИ ЛО БОР

Пу но ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ји: ГА ГА, АЊА, АНА и НЕ ЦА
(77/261571)

СНЕ ЖА НА ЛО БОР
Сне жо, по чи вај у ми ру, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја све кр ва

(114/261667)

АЛЕК САН ДАР БУ КУР

1969–2018.
Са ле, био си хра бар, упо ран, нај бо љи. Био си у све му је дин ствен.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: ма ма КА ТА РИ НА, су пру га ЈЕ ЛЕ НА 

и ћер ка ТА РА

(89/2616079

Дра ги наш

СА ЛЕ БУ КУР
Опра шта мо се од те бе са ве ли ком ту гом у ср цу.

Тет ке МАР КА и АН КА с по ро ди ца ма

(90/261607)

Дра ги

СА ЛЕ
По чи вај у ми ру.

По след њи по здрав од по ро ди це НО ВА КО ВИЋ

(91/2616099

По след њи по здрав дра гом

СА ЛЕ ТУ БУ КУ РУ

од по ро ди це СТО ЈА НО ВИЋ

(92/261611)

С ве ли ком ту гом и не ве ри цом смо при ми ли вест да ви -

ше не ма на шег ком ши је, на шег дра гог

СА ЛЕ ТА
По след њи по здрав од по ро ди це ЂУ КА НО ВИЋ, 

КОМ НЕ НО ВИЋ  и МИК САТ

(75/261568)

На шем

СА ШИ

по след њи по здрав од ком ши ја и при ја те ља из згра де

(110/261659)

СА ЛЕ ТУ БУ КУ РУ

по след њи по здрав од ко ле га из ре жи је РТВ

Пан че во
(140/261735)

По след њи по здрав на -

шем ко ле ги и при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ

БУ КУ РУ

Твој од ла зак оста вља

пра зни ну ко ја ће се те -

шко по пу ни ти.

Тво је ко ле ге

и при ја те љи 

из РТВ Пан че во

(141/261737)

С ту го м у ср цу опра шта -

мо се од Та ри ног та те

АЛЕК САН ДРА

БУ КУ РА

Дру га ри це и дру го ви

оде ље ња VII-1 са 

учи те љи цом Љи ља ном

Ива но вић и раз ред ном

Алек сан дром Ере мић

(82/261584)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ

БУ КУ РУ

од ње го вих ком ши ја 

у Вој во ђан ском 

бу ле ва ру 34

(143/261751)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Опра шта мо се од на шег дра гог при ја те ља и ко ле ге

др ЖИ ВО РАД ЖИ ЖА МИ ЛУ НОВ
док тор сто ма то ло ги је

1953–2018.

Би ла је част и при ви ле ги ја ра ди ти с њим, учи ти
од ње га и има ти га за при ја те ља

ЗО РА НА и МА РИ ЈА НА с по ро ди ца ма
(34/261436)

ЖИ ВО РАД МИ ЛУ НОВ

По след њи по здрав на шем дра гом до ци Жи жи. 

При ја те љи и игра чи Би ли јар клу ба „Де вет ка”: 
ДРА ГА НА, ЉУ БИ ЦА, ШУ ПИ ЦА, БРА НЕ, ЂО ВА НИ, 

СР КИ, МИ ТАР, ША РАН, СА ЛЕ, КЛЕ ЦА, ПА ВЛИ ЦА, 
ФИ ЛЕ, ДА НИ ЈЕЛ, ДУ ШАН,  ЂО ЛЕ, ДА РЕ, ТР КУ ЉА, 

ПЕ ГА, ВЛА ДА, КНЕ ЛЕ, ТЕ ША, НИ КО ЛА, КУ ЗМА, ОЛАС,
ЈО ХАН, ФЛОЈД и ЗО РАН 

(38/261451)

др ЖИ ВО РАД МИ ЛУ НОВ
1953–2018.

На шем во ље ном оцу и бра ту по след њи по здрав 
од си но ва МИ ЛО ША и НЕ НА ДА и бра та ДРА ГА НА

(37/261448)

По след њи по здрав дра гом

ЖИ ЖИ

од ко лек ти ва RÖ ди јаг но сти ка 

Бол ни це Пан че во

(60/261508)

др ЖИ ВО РАД МИ ЛУ НОВ
Бол и ту га не ме ре се ре чи ма већ пра зни ном ко ја је оста -
ла по сле те бе.

ЉУ БИ ЦА и МИ ЛУН ЧЕ
(62/261509)

По след њи по здрав

чи ка ЖИ ЖИ

од Ми ло ше вих дру го ва
(78/261576)

По след њи по здрав 

док то ру ЖИ ВО РА ДУ 
МИ ЛУ НО ВУ

По ро ди ца ТМУ ШИЋ
(81/и)

По след њи по здрав див -

ном чо ве ку и при ја те љу

ЖИ ЖИ

БУ БЕ с по ро ди цом

(88/261601)

Збо гом до бри наш

ЖИ ЖА
ИВА НА, ВЕ СНА

и ПЕР ЦЕ
(102/261645)

Пре ми нуо је мој дра ги
ко ле га, до бар чо век и
струч њак

др ЖИ ВО РАД
МИ ЛУ НОВ

Опра шта мо се од ње га
са ту гом.

др ДРА ГИ ША 
ЂОР ЂЕ ВИЋ

с по ро ди цом
(103/261645)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

По след њи по здрав дра гом

пријатељу 

др ЖИ ВО РАДУ

МИ ЛУ НОВУ

Његови ЈОВАНЧИЋИ

ВЕКИ, ВЛАДА И БАНЕ

(ф)

Дра ги Жи жа по чи вај у ми ру

По след њи по здрав

док то ру МИ ЛУ НО ВУ

од дру го ва и осо бља ка фи ћа „Flamingo”:

КО ПА ЊА, НЕ ША, ДЕ БА, РА ЈА, ТО МА, 

др ТА СА, др КРИС, СЛО БА, МУ ЈА, ЗО РАН

БУЦ КО, ЗР НИЋ, ЧА МИЛ, ЂО ЛЕ и ПЕР ЦЕ

(112/261666)

ЖИ ЖА МИ ЛУ НОВ

Искре но жа ли мо.
По чи вај у ми ру.

Тет ка СЛА ВИ ЦА и БРА НА
(116/261678)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЖИ ЖИ

ТИ ХА
(119/261683)

По след њи по здрав дра гом

ЖИ ЖИ

По ро ди ца МА ТО ВИЋ
(121/261686)

По след њи по здрав 

ЖИ ЖИ

Осо бље Caffe

„Flamingo”
(123/261698)

Дра ги До цо

др ЖИ ВО РАД
ЖИ ЖА 

МИ ЛУ НОВ
Би ли сте ми и шеф и при -

ја тељ и по др шка у жи во ту.

Не до ста ја ће те ми!

ЗО РА НА
(129/261714)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав

МИ ХАЈ ЛУ 

ЂУ РИ ШУ 

СТА КЛЕ НОМ

Удру же ње пен зи о не ра

Ра фи не ри је наф те 

Пан че во

(10/261370)

По след њи по здрав зе ту и те чи

МИ ХАЈ ЛУ ЂУ РИ ШУ
Увек у ми сли ма и се ћа њу.

По ро ди це ТИ ШМА. WEGNER и ЂУ РИЋ

(16/261379)

10. ју на 2018. пре ми нуо је наш во ље ни

ЂУ РА ЦА РИЋ

1943–2018.

За у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ДРА ГИ ЦА, си но ви СТАН КО и ВЛА ДИ МИР,

сна је ДА НИ Е ЛА и ГОР ДА НА и уну чад ТЕ О ДО РА, МА ТЕ ЈА, МА ША,

ВА ЊА  и УРОШ и мно го број ни ро ђа ци и при ја те љи

(23/261399)

Ри ма му је слу жи ла да

ис ка же све што ми сли и

осе ћа, па се за то по мо ћу

ње опра шта мо од ње га...

Ду ша нам у су за ма гр ца,

увек ћеш би ти део на -

ших ср ца.

ПЕ ЦА и ДА ЦА

(26/261415)

СТРА ИН ПЕ ШИЋ

1938–2018.

По след њи по здрав дра гом Стра и ну

од су пру ге ЈЕ ЛИ ЦЕ, си на ГО РА НА, 

сна је МА ЈЕ и уну ка ПЕ ЦЕ и ДА ЦЕ

(27/261415)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

МИ ХАЈ ЛО ЂУ РИШ

1948–2018.

Оти шао си ти хо и не при мет но, али ни ка да не ћеш из на ших жи во та.

Ожа ло шће ни: син ИГОР, ћер ка ИВА НА, зет ЖЕЉ КО 

и унук МИ ЛОШ

(30/261420)

По след њи по здрав бра ту

ЂУ РИ
од ИСИ ДО РА 

с по ро ди цом

(48/251474)

По след њи по здрав су се ду

ПЕ ТРУ 

СКО ПЉА КУ

на шем ду го го ди шњем

пред сед ни ку скуп шти не

ста на ра од ком ши ја 

у Ули ци Љу бе 

Ко ва че ви ћа 22

(17/261385)

По след њи по здрав во ље ном Зо ра ну

ЗО РАН МЛА ДЕ НО ВИЋ
1942–2018.

од су пру ге ЗОР КЕ

(97/261631)

СТРА ХИ ЊА

ПЕ ШИЋ

Та мо где ан ђе ли спа ва ју

тра жим нај бо љег оца на

све ту, да му по ша љем по -

след њи по здрав.

Ћер ка ВЕ СНА и уну ци

СР ЂАН и ИВАН 

с по ро ди ца ма

(15/261381)

11. ју на 2018, у 10 са ти, пре ми нуо је

ПА ВЛЕ КОП ЧОК

1937–2018.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЉИ ЉА НА, зет ЖЕЉ КО 

и унук ПРЕ ДРАГ
(130/261715)

ПА ВЛЕ КОП ЧОК

1937–2018.

По след њи по здрав оцу и де ди.

Си но ви ИВАН и ЈО ВАН, унук СВЕ ТИ СЛАВ 

и уну ка МА РИ ЈА с по ро ди цом
(142/261740)

ПЕ ТАР СКО ПЉАК
12. VII 1942 – 9. VI 2018.

Ни кад не знаш кад не ко га ви диш по след -

њи пут. 

И ни ка да не пре бо лиш што то ни си знао.

Док је нас жи ве ће и успо ме на на те бе, во -

ли мо те мно го.

Ћер ка САН ДРА и зет ПЕ ЂА

(84/261596)

ПЕ ТАР СКО ПЉАК
12. VII 1942 – 9. VI 2018.

По след њи по здав Пе ри од Сан дри не ма ме 

и ње ног бра та НИ КО ЛЕ с по ро ди цом
(85/261597)

По след њи по здрав на шем школ ском дру гу

ЂУ РИ ЦА РИ ЋУ

Дру го ви ге не ра ци је 62, Гим на зи је 

„Урош Пре дић”: СМИ ЉА, СТЕ ВА, ЖИ ВА,

БО ЖА, МИ ЛАН, БОГ ДАН и ВЛА ДА
(87/261599)

СТАН КО 

ОБ РА ДО ВИЋ

ДЕ КА
Веч но ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Ћер ка ДА НИ ЦА, зет

ДУ ШАН, уну ци МАР КО

и МИ ША 

са по ро ди ца ма

(70/261539)

По след њи по здрав при ја те љу

ЂУ РИШ МИ ХАЈ ЛУ

По ро ди ца ПА ВЛО ВИЋ

(86/261598)

По след њи по здрав бра ту,

уја ку и шу ра ку

МИ О ДРА ГУ 

АН ЂЕЛ КО ВИ ЋУ

од се стре СЕ КЕ 

с по ро ди цом

(72/261550)

По след њи по здрав бра ту

ПЕ РИ
од се стре МА РИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(125/261707)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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По што ва ном

ДРА ГА НУ 

ЈО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

(49/2614729

Во ље ном

ДРА ГА НУ 

ЈО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у мом

ср цу.

Тво ја ДА ДА

(51/261481)

Во ље ном

ДРА ГА НУ

ЈО ВИ ЋУ

По след њи по здрав  та ти

и де ди.

ЈЕ ЦА и ФИ ЋА

(52/261480)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КА 

СТОЈ ЧЕВ СКИ

2011–2018.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(109/261657)

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма наш

дра ги

ВИ ТО МИР

МИР КОВ ВИ ТА

1938–2017. 

Су пру га ПЕР СА 

и си но ви ЉУ БИ ША 

и ЈО ВА с по ро ди ца ма

(131/261716)

По след њи по здрав на шем ку му

ДРА ГА НУ ЈО ВИ ЋУ ГА ГИ

од ЗО РА НА, БИ ЉА НЕ и МА ЈЕ ПЛАВ ШИЋ

(135/261728)

14. ју на 2018. да ва ће мо дво го ди шњи по мен дра гом

ЛО РЕН ЦУ ВИ ДЕВ СКОМ
1958–2016.

Пу но је су за па ло ка да је тво је ср це ста ло...
Су зе те не мо гу вра ти ти, али на ше мо ли тве увек
ће те пра ти ти... У ср цу ту га, на гро бу ти ши на, ау
тво ме до му – ве ли ка, ве ли ка пра зни на.

Су пру га ДУ ШАН КА, син ДА ЛИ БОР, ћер ка 
ЛИ ДИ ЈА, сна ја МИ ЉА НА, зет ИГОР, унук 

АН ДРИ ЈА и уну ка ЛА РА
(136/261730)

Дво го ди шњи по мен

ЛО РЕНЦ                        ЖИ КА 
ВИ ДЕВ СКИ              ДА ВИ ДОВ СКИ

Чу ва мо Вас од за бо ра ва.
По ро ди це МИЦ КОВ СКИ и СИ МО НО ВИЋ

(137/261729)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

ЗА ГОР КИ ВУ ЈИЋ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ћер ка ЛА РА
(36/261440)

По след њи по здрав зе ту и

те чи

ПЕ ТРУ 

ДЕ СПИ НИ ЋУ

1945–2018.

од по ро ди ца 

ТО ДО РО ВИЋ 

и ЈО ВА НОВ

(13/261375)

С ве ли ком ту гом и бо лом у ср цу оба ве шта ва мо сву род би -

ну и при ја те ље да је 9. ју на 2018. по сле ду ге и те шке бо ле -

сти пре ми нуо наш дра ги

РА ДЕ ТО МИЋ ЏИ МИ

1952–2018.
Де ли ли смо за јед но ве ли ке ра до сти и ду бо ке ту ге. Био је

до бар муж, строг и пра ви чан отац ко ји је сво ју де цу из вео

на пра ви пут. Био је ве се љак и друг и мај стор без прем ца.

Не до ста ја ће.

На веч ни по чи нак смо га ис пра ти ли 11. ју на 2018, на Но -

вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛЕ НА, син НИ КО ЛА, ћер ка

НА ТА ША и зет ДРА ГАН
(68/261533)

7. ју на 2018. го ди не на пу сти ла нас је на ша

дра га ма ма и ба ка

КА ТА РИ НА БЕ ЛА
1928–2018.

У на шим ср ци ма са ту гом и по што ва њем
чу ва ће мо успо ме не на тво ју пле ме ни тост,
до бр о ту и љу бав ко ју си нам не се бич но и
без у слов но да ва ла. Не ка те ан ђе ли чу ва ју
као што си ти све нас.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЖА НЕТ, 
син ОЛИ ВЕР, уну ци ИЗА БЕ ЛА, 

МАР ГА РЕ ТА, ВЛА ДИ МИР и СО ЊА, за о ва
НУ ЦА као и оста ла род би на и при ја те љи

(113/261667)

По след њи по здрав до -

бром чо ве ку и ком ши ји

ЏИ МИ ЈУ

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

БИ ЉА НА и СР ЂАН

(99/261635)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ЏИ МИ ЈУ

По ро ди ца СА ВИ ЧИЋ

(100/261638)

По чи вај у ми ру дра ги

наш дру же

ЏИ МИ

Вре ме у дру же њу са то -

бом је не за бо рав но.

По ро ди це СТОЈ КОВ 

и МА РИН КО ВИЋ

(71/261548)

16. ју на 2018, у 11 са ти, обе ле жи ће мо го -

ди шњи цу смр ти на ше дра ге

СЛО БО ДАН КЕ ЈО ВА НОВ
рођ. Мар ко вић

Оста ћеш увек у на шим ср ци ма.

Син ВЛА ДИ МИР, ћер ка СО ФИ ЈА 

и се стра ЦА НА

(115/261672)

По след њи по здрав на шој дра гој

ЈЕ ЦИ КО ЛЕ ДИН
1927–2018.

Тво ји: брат СА ВА, се стра КА ТИ ЦА 
и унук АЛЕК САН ДАР са по ро ди ца ма

(139/261732)

По след њи по здрав да ди ки

АНИ ЈЕ ЂИ НИ

oд уну ка ИВА НЕ, 

КРИ СТИ НЕ и ЕЛЕ НЕ

(8/261362)

По след њи по здрав

АНИ ЈЕ ЂИ НИ
рођ Хриб

1930–2018.
од ње них нај ми ли јих

(9/261366)

Ту жна ср ца и с бо лом опро сти ли смо се 6. ју на 2018. са на шим во -

ље ним та јом, дек си јем, де да пра де дом и та стом

МИ ЛО ВАН МА РИН КО ВИЋ

(1932–2018)
Про жи вео си леп жи вот, до че као ду бо ку ста рост, али и по ред то га

тво јих осам де сет шест го ди на на ма ће увек би ти ма ло. По ми сао на

то да смо мо гли још мно го то га да до жи ви мо за јед но, а не ће мо, ве -

о ма бо ли. За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и успо ме на ма. 

Тво је не у те шне ћер ке ЈА СМИ НА и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма

(64/261522)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МИЛ КОВ СКИ

САВ КА     ЈО ВАН
2004–2018. 2012–2018.

Ва ша де ца: ЈА ГО ДА и ЉУ БАН с по ро ди цом
(25/261413)
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Се дам го ди на ни је с на ма

наш во ље ни

ПРЕ ДРАГ

ПРЕМ ЧЕВ СКИ

ПЕ ЂА
По сто ји не што што не

уми ре, а то је љу бав и се -

ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(32/261428)

Нај дра жа

ВЕ СНА 

КВР ГИЋ
рођ. Ко ва че вић

Го ди на про ла зи, а бол

још ве ћа. Ду ша нам не у -

те шна.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Тво ји ро ди те љи ДА РА 

и ВИ ДО ЈЕ и се ка ВИ КИ

(53/261490)

ВЕ СНА 

КВР ГИЋ

Не до ста јеш све ви ше!

Тво ја де ца АЛЕК СА 

и ЈЕ ЛЕ НА, 

су пруг ВЛА ДА, све кр ва

ГО ЦА и све кар ПА ВЛЕ

(54/261490)

МИ РА ПА ПИЋ

2008–2018.

Већ де сет го ди на нам не -

до ста јеш.

Тво ји: ДРА ГА НА 

и НИ КО ЛА

(55/261489)

Дра га на ша

Чу ва мо успо ме ну на те бе.

Ујак ВЛА ДА и уј на

МИЛ КА

(56/261490)

16. ју на, у 9 са ти, да ва ће -

мо го ди шњи по мен на -

шој дра гој

ДЕ САН КИ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ
1932–2017.

По сто ји љу бав ко ју смрт

не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Тво ји нај ми ли ји

(59/261498)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ О ЛА 
НИ КО ЛИЋ

18. VI 1993 – 18. VI 2018.
За све што је про шло
не до ста јеш, за све што
до ла зи не до ста јеш. Не -
моћ ни смо да про ме ни -
мо ту жну ствар ност.

Ма ма, та та и се стра 
с по ро ди цом

(66/261527)

Се ћа ње на мог бра та

ЈО ВА НА 

НИ КО ЛОВ СКОГ

И по сле је да на ест го ди на

оста ју веч ни бол и ту га за

то бом.

Сде стра НА ДА и зет

АЦА

(67/261528)

17. ју на 2018. на вр ша ва се пет го ди на от -

ка ко нас је прeра но на пу сти ла на ша ми ла

АЛЕК САН ДРА ВАР ГА 

СА ЊА
Ми ла на ша, пе ти јун пун ту ге, бо ла, пат ње

и су за и хи ља ду за што нам те је Бог узео и

од вео код ан ђе ла.

Во ле те и љу бе до не ба тво ји нај ми ли ји:

се стра МА РИ ЈА, ма ма ЉИ ЉА, ба ба РА ДА

и де да БОР КО

(73/261560)

НИ КО ЛА В. ЋУР ЧИН
15. IX 1943 – 18. V 2010.

Oстајеш у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(74/261567)

19. ју на 2018. на вр ша ва се де вет го ди на от ка ко ни је с на ма наш во -

ље ни

ДРА ГАН ВУ ЈО ВИЋ

Увек ће оста ти у на шим ср ци ма.

Брат СЛО БО ДАН, си но вац ВЛА ДИ МИР и си но ви ца ИВА НА

с по ро ди ца ма

(80/ф)

У не де љу, 17. ју на, у 11.30, у Ба нат ском Бре стов цу

да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

ЗО РА НУ СА МАР ЏИ ЋУ
17. XII 2017 – 17. VI 2018.

При зна ва ње, по што ва ње, част и веч но се ћа ње

свих ко ји смо те во ле ли и ра но из гу би ли.

Ма ма РА ТО МИР КА, брат ГО РАН 

и сна ја СНЕ ЖА НА
(101/261643)

14. ју на 2018. на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко са на ма ни је наш

дра ги

ЂО КА ДИ МИ ТРИЋ

1947–2017.

Пам ти ће мо те по тво јој до бро ти и љу ба ви за све нас.

Бес крај но ти хва ла за све што си нам пру жио. Не до ста јеш мно го.

Су пру га ИЛИН КА и ћер ке НА ТА ША и ДРА ГА НА с по ро ди ца ма

(106/

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је пет не у те шних и нај ту жни јих

го ди на, са ве ли ком пра зни ном и веч ном

ту гом у ср цу и су зом у оку

АЛЕК САН ДРА ВАР ГА СА ЊА
16. VI 1994 – 17. VI 2013.

Дан за да ном, го ди на за го ди ном про ла зе,
а бол и ту га су све ве ћи и ве ћи. Та ко нам
не до ста је твој осмех и чврст за гр љај. Дра га
на ша Са њи це, ни кад не пре жа ље на ду шо.

Та та, де да, ба ба и МА РИ ЦА

(118/

ЖАР КО 

КО СТА ДИ НО ВИЋ
2013–2018.

Не ка те у ти ши ни веч ног

ми ра пра ти на ша љу бав, ја -

ча од вре ме на и за бо ра ва.

Не до ста јеш.

Ћер ка МА РИ ЈА, 

зет РА ША 

и унук МА ТЕ ЈА

(107/261655)

ЖАР КО 

КО СТА ДИ НО ВИЋ
19. VI 2013 – 19. VI 2018.

Знам да си да ле ко, али ти

жи виш у на ма. За у век у

ср цу по ред ме не је мој

та та. Жи вот ни је ве чан,

али за то је сте љу бав!

Су пру га АЛЕК САН ДРА

и ћер ка АНА

(108/261655)

ЈО ЛА ЧЕР ГОВ ИВ КО СТО ЈА НОВ СКИ
Че ти ри го ди не од смр ти мо је мај ке и ше сна ест го ди на
од смр ти мо га су пру га.
Увек ми сли  на њих. 

Њи хо ва МИ РА с де цом

(120/2616878)

КР СТО 
МИ ЛИ КИЋ

Два де сет го ди на без та те.
Ћер ка ГО РИ ЦА, НЕ НАД,

ВЕ СНА и СР ЂАН

(133/201763)

16. ју на на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко нас је на пу стио

наш дра ги

ЂОР ЂЕ МИ ЛИ ТА РОВ
За у век те чу ва од за бо ра ва ћер ка ЖЕЉ КА ЈАК ШИЋ 

с по ро ди цом

(4/261356)

Про шло је де сет от ка ко нас је  на пу стио наш дра ги

ЂОР ЂЕ МИ ЛИ ТА РОВ
Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ДРЕ НА и син АЛЕК САН ДАР с по ро ди цом

(5/261357)

14. ју на 2018. на вр ша ва ју се три го ди не от кад ни је с на ма

РА ДО ВАН МР ВОШ
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

ЗО РИ ЦА, СЛА ВИ ЦА и СНЕ ЖА НА

(33/261434)

14. ју на на вр ша ва се де сет го ди на без на ше

ИВАН КЕ РА ДО ГО СТИЋ
Веч на за хвал ност за бес крај ну по др шку и не из мер ну
љу бав. По мен је 14. ју на 2017, у 11.30.

Син с по ро ди цом

(29/261419)

16. ју на, у 11 са ти, обе ле жи ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

РУ МЕ НИ КО ЦЕ ВИЋ
Вре ме про ла зи, бол и ту га не пре ста ју. За у век у на шим
ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(98/261632)
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Про шло је че тр де се ет нај ту жни јих да на

ГО РАН ПАН ТИЋ
12. VII 1967 – 6. V 2018.

Мно го је ле пих успо ме на да те веч но с љу ба вљу и по но -
сом пам ти мо. 

Тво ја по ро ди ца
(18/261388)

У сре ду, 20. ју на 2018. го ди не на вр ша ва се че тр -

де сет да на от ка ко ни је с на ма наш 

СТАН КО ОБ РА ДО ВИЋ ДЕ ДА

Веч но ћеш би ти на ша бол и ту га.

Син ЗО РАН, сна ја ТИ НА и уну ци ИГОР 

и НИ КО ЛА
(35/261437

СТЕ ВИ ЦА МИ ЛИ ЋЕВ

Про шло је че тр де сет да на от ка ко си оти шао из не на да. У ср цу нам

ту га, на гро бу ти ши на, а у на шем до му ве ли ка пра зни на.

Тво ја по ро ди ца

(40/261457)

18. ју на 2018. го ди не на вр ша ва се че тр де сет да -

на от ка да ни је с на ма мој брат

ВА СА БО ГИЋ

1950–2018.

Ње гов лик и ме ђу соб но по што ва ње је оно што

увек оста је.

СЛА ВО ЉУБ АН КУ ЦИЋ
(43/261442)

У су бо ту, 16. ју на 2018. го ди не, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу, да ва ће мо јед но го ди -

шњи по мен на шем дра гом

МА ТИ ЈИ СА У ЗЕ РУ
Про шла је го ди на ка ко те не ма, на ма је и

да ље ту га у ср цу. На гро бљу ти ши на, а у

ку ћи пра зни на. 

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЉИ ЉА, 

си но ви ВЛА ДИ МИР и МА ТИ ЈА, 

сна ја МА РИ ЈА НА, унук ВА ЛЕН ТИ НО 

и уну ке ЈУ ЛИ ЈА НА и ТА РА

(45/261467)

ЕЛИ ЗА БЕ ТА КЕ ЛЕ МЕН БЕ ШКА
2008–2018.

Де сет го ди на ни си ме ђу на ма, али си још са на ма.
Си но ви МИЛ ЧЕ и ТИН ЧЕ

(47/2614739)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РА ПА ВЛО ВИЋ

2017–2018.

Вре ме од но си го ди не, а бол и се ћа ња

оста ју.

Тво ји: СТЕ ФАН и ЈА СМИ НА с по ро ди цом

(13/261474)

СТЕ ВИ ЦЕ

Вре ме про ла зи, бол и ту -

га за у век оста ју.

Брат ЖИ КА 

с по ро ди цом

(57/261493)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ЈА ЊИЋ

БЛА ГО ЈЕ                    МИ ЛЕ НА
10. VI 1998 – 2018. 17. VI 2014 – 2018.

За у век у ср цу ћер ке СНЕ ЖА НЕ с по ро ди цом
(65/261525)

Про шло је че тр де сет бол них и ту жних да -

на от ка ко ни си с на ма

ВА СА ВУ ЈИ ЧИЋ СИ ЋА

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту -

га ко ју вре ме не ле чи. Ни ка да те не ће мо

пре жа ли ти ни за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји: по ро ди ца ВУ ЈИ ЧИЋ

(94/261626)

СЕ ЋА ЊЕ

на су пру га и оца

ЈО ВА НА 

НИ КО ЛОВ СКОГ

Про шло је је да на ест ту -

жних го ди на от кад ни си

с на ма, до ла зе још те же и

бол ни је го ди не са од ла -

ском Иго ра. Ве ру је мо да

сте за јед но. 

Не ка вас ан ђе ли чу ва ју.

Не у те шни: су пру га 

НА ДА и син ИСИ ДОР

(79/261577)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо 16. ју на 2018, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ти че тр де се то днев ни по мен на -

шој дра гој су пру зи, мај ци, ба ки и та шти

ЈО ВАН КИ ИЛИЋ

Ожа ло шће не по ро ди це ИЛИЋ, ПЕЈ ЧИЋ 

и ПЕ ТРОВ

(41/2614)

У че твр так, 21. ју на 2018, на вр ша ва ју се две го -

ди не от ка ко ни је с на ма су пруг, та та и де да

АН ЂЕЛ КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

Су пру га ВИ ДА, си но ви ДА НЕ и ДЕ ЈАН 

и ћер ка ДУ ШИ ЦА с по ро ди цом
(58/261498)

У по не де љак 18. ју на 2018, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шој дра гој

ЗО РИ ЦИ АПО СТО ЛОВ СКИ

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца
(61/261508)

Про шло је пет го ди на от ка ко те не ма, али оно

што смо има ли за у век оста је

ВИ ДО СА ВА РА ДОЈ ЧИЋ
ба ба ке ва

2013–2018.

РАН КО, ДРА ГАН и БО ЖА с по ро ди ца ма
(93/261624)

МИ ЛУН 

БАЛ ЧА КО ВИЋ

Не про ђе ни дан, ни сат

да не ми слим на те бе, у

ср цу те ч вам, са ту гом

жи вим пет го ди на.,

Тво ја мај ка

(104/261648)

Дра ги мој бра те

МИ ЛУ НЕ

Ти си био мо ја оа за ми ра

и сре ће, мо ја нај ве ћа по -

др шка, ку так где мо гу да

се осло ним кад ми је те -

шко, где се осе ћам срећ -

но и за шти ће но.

Уз те бе сам мо гао све.

Во лим те и чу ва ћу те у

ср цу за у век.

Брат МИР КО

с по ро ди цом

(105/26164)

У сре ду, 20. ју на, у 11 са -

ти, на Но вом гро бљу, да -

ва ће мо че тр де се то днев -

ни по мен на шој дра гој

ћер ки и мај ци

МИ РИ ТУ ЛИЋ

1956–2018.

Ожа ло шће ни: 

мај ка БО СИЉ КА, 

син БО ЈАН и оста ла

род би на и при ја те љи

(63/261520)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛУН БАЛ ЧА КО ВИЋ
2013–2018.

У на шим си ср ци ма и ми сли ма за у век.
Си но ви УРОШ и НЕ МА ЊА

(144/4768)
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Мо јој је ди ној Не ли

ДА НИ ЈЕ ЛА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

1975–2011.
Се дам го ди на ту ге, бо ла и су зе. Ко ли ко ми не до ста јеш и ка ко ми је

са мо Бог зна. Во лим те нај ви ше на све ту.

Тво ја ма ма

(1/261344)

ДА НИ ЈЕ ЛА

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

1975–2011.

За у век ћеш би ти у на -

шим ми сли ма и чу ва ће -

мо те од за бо ра ва.

По ро ди ца 

ЖИ ВОЈ НО ВИЋ

(2/261345)

16. ју на 2018, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу да је мо го ди шњи по мен на шој дра гој

ЗОР КИ ВУ ЈА НИЋ

1928–2017.

Ту га и бол не про ла зе: син ЛА ЗАР, сна ја СА ЊА

и си но вац СЛО БО ДАН
(3/261355)

Вре ме не у мит но про ла -

зи, али ти нам у ср цу

веч но оста јеш

МИ ЛАН Да не

МАР КЕЗ

1979–1998.

Отац ДА НЕ, се стра

ИВА НА и брат СТЕ ВАН

(6/261363)

17. ју на на вр ши ће се го ди на ту жна от ка ко си нас

на пу сти ла, а бол и ту га не ће ни ка да

ДРА ГА НА КРАЛ ДА ЦА
Ми ла на ша ду шо, оти шла си и оста ви ла не из -

бри си ву бол, ту гу и су зе. Пам ти ће мо твој осмех,

дра ги лик, до бро ту и веч но жа ли ти за то бом. Во -

ли мо те, мно го нам не до ста јеш. Не ка те ан ђе ли

чу ва ју на не бу, а ми ће мо у ср цу за у век.

Тво ји нај ми ли ји
(7/261365)

17. ју на 2018 . је две го ди не от ка ко нас је на пу -

стио наш Ло ла

СЛАВ КО ДИ МИ ТРОВ

1934–2016.

Увек ће те во ле ти ЛЕ ПА, СА НЕ ЛА и ТА МА РА
(11/26)

21. ју на 2018. на вр ша ва се го ди на од смр -

ти на ше дра ге

МИ ЛЕ ВЕ МЕ ТЛИЋ

Успо ме ну и се ћа ње на њу чу ва по ро ди ца

(12/261372)

СЕ ЋА ЊЕ

17. ју на 2018. на вр ша ва се ше сна ест ту жних го -

ди на от ка ко ни је с на ма наш дра ги

ПЕ ТАР КР ЧА ДИ НАЦ
1950–2002.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо и увек ће мо чу ва ти
успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЉИ ЉА НА, 
син МИ ЛО РАД, ћер ка НА ТА ША, зет ЖЕЉ КО 

и уну ци НЕ МА ЊА, ИВО НА, ЛА ЗАР и ЈА НА
(16/261383)

Вре ме не ле чи ту гу. Бол и

ту га су исти за на шим

дра гим

ГО РА НОМ 

КО ЈИ ЋЕМ

1975–1996.

Жи ве ћеш увек 

у ср ци ма тво јих 

нај ми ли јих

(20/261396)

Про шло је пу но ту жних

го ди на за на шим уну ком

ГО РА НОМ 

КО ЈИ ЋЕМ

1975–1996.

Ту го ва ће увек за то бом

де да СТЕ ВА 

и ба ба СТО ЈАН КА

(21/261396)

Про шле су ту жне го ди не от кад су нас на пу сти ли

СТО ЈА НО ВИЋ

ГОР ДА НА              ИВИ ЦА
рођ. Јо ва но вић                   2000–2018.

2014–2018.

Ту га и бол је нео пи си ва за мо јом се стром. Увек

ће би ти у мом ср цу.

ЛО ЛА с по ро ди цом
(22/261398)

Про шло је ту жних шест ме се ци от ка да ни је с на -

ма наш су пруг, отац и де да

КО СТА ДА БИЋ
11. V 1960 – 19. XII 2017.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Су пру га ЈУ ЛИ ШКА, син ДАР КО, ћер ка ЗО РА НА,

сна ја МИ НА и зет МИ О ДРАГ и уну ци
(24/261492)

21. ју на на вр ша ва се два -

де сет јед на го ди на от ка -

ко  ни је с на ма на ша

МИЛ КА 

ИВ КО ВИЋ

Син СТО ЈАН, унук 

МИ ЛО РАД, уну ка РА ДА

и пра у ну ци НЕ МА ЊА 

и МИ ЛОШ

(28/261416)

Пет на ест ту жних го ди -

на ни је с на ма мо ја нај -

дра жа ма ма

РИ СКА МИ ТИЋ
2003–2018.

С по но сом, љу ба вљу и

по што ва њем за у век чу ва -

мо успо ме ну на те бе.

Тво ји: ТА ЊА, ПЕ РА,

БО ЈА НА и МИ КИ

(31/и)

СЕ ЋА ЊЕ на

ВИ ТО МИ РА СУ ДАР СКОГ

на осмо де це ниј ско по знан ство, ви ше го ди шњу

са рад њу у ДПО и успе шном све оп штом раз вит ку

оп шти не, ко ја је спа да ла у ред нај ра зви је ни јих у

СФРЈ. За ла гао си се за бо ље од но се вла сти, ДПО

и ин те ре са гра ђа на, што је упи са но као не из бри -

сив траг у исто ри ји Пан че ва. 

Не за бо рав на су дру же ња – при ја тељ ство и го ди -

не про ве де не за јед но.

ИВИ ЦА и ЉИ ЉА РИ СТИЋ
(39/261452)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВИЋ              ЛА ЗА РОВ

ДАМ ЊАН    СТЕ ВАН     СЛАВ КА

2000.               1979.                   2000. 

Не пре жа ље ни и не за бо ра вље ни.

Ва ши нај ми ли ји
(42/261461)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА 

ЖИ ВА НОВ

1932–2013–2018.

По ро ди ца 

МИЛ КОВ СКИ

(44/261464)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА

МИЦ КОВ СКА

14. VI 2012 – 14. VI 2018.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Син БРАН КО 

с по ро ди цом

(46/251471)

ДРА ГА НА

Вре ме про ла зи и не пи -

та...

При зи ва успо ме не, ства -

ра ра не, али учи нас да

ве ру је мо и на да мо се.

Бу ди у ми ру.

ОЉА

(69/261535)

Ше сто го ди шњи по мен

ИВИ ЦА 
СПА СОВ СКИ

1986–2012.
Го ди не про ла зе, ту га и
бол за то бом оста ју.

Тво ји нај ми ли ји: та та
ДРА ГАН, ма ма МИ ЦА,

се ка МО НИ КА и твој
нај ми ли ји син чић

АЛЕК СА АКИ

(76/261570)

ГО СПА ВА МА ТИЋ

1928–2017.

НИ КО ЛА

(83/261588)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Знат ни нов ча ни до би ци обе ле -
жи ће на ред ни пе ри од. По ла ко се
ства ра ју по вољ не при ли ке за све
вр сте при ват ног би зни са и за ре -
ша ва ње суд ских и имо вин ских
про бле ма. Мо гу ће је по знан ство
ван ме ста бо рав ка. Про бле ми ре -
спи ра тор не при ро де.

Опу ште ни, ве дри и на сме ја ни,
скло пи ће те мно го до брих по сло -
ва. Но вац до ла зи и пла ни ра но и
не пла ни ра но, али ипак огра ни чи -
те тро шко ве. Ако до би је те по зив
за пут, кре ни те. Љу бав ни жи вот
је ста би лан. Узи мај те ви ше ви та -
ми на и ре дов ни је се хра ни те.

Пе ри од с мно го ад ми ни стра тив -
них за вр зла ма. Ако мо же те, од -
ло жи те пот пи си ва ње уго во ра.
Сми ри те стра сти и са че кај те да
вас про ђе не за до вољ ство. Не од -
би јај те по слов ни пут, јер ће вам
он отво ри ти мно га вра та. Љу бав
вам ни је на пр вом ме сту.

Нер во зни сте због не по вољ не
фи нан сиј ске си ту а ци је, па у тр ци
с вре ме ном и због же ље да све
то до ве де те у ред до ла зи те у су -
ко бе с ко ле га ма, при ја те љи ма и
парт не ром. Спу сти те ма ло лоп ту.
Бо ло ви у до њем де лу ле ђа и у но -
га ма.

По ма ло нон ша лант но схва та те
сво је оба ве зе. Но вац вам при сти -
же у ма њим ко ли чи на ма, али ус -
пе ће те да за вр ши те оба ве зе.
Умор ни сте и жељ ни за ба ве. Па -
зи те да не пре те ра те. Не од би јај те
но ву по слов ну по ну ду. Скло ни сте
ин фек ци ја ма, ја чај те иму ни тет.

Тем по пред ва ма је уби та чан, и
по слов но и при ват но, али ре зул -
та ти су од лич ни. Мо гу ћи су ма њи
па пи ро ло шки про бле ми, из не над -
на кра ћа пу то ва ња, па и не пла ни -
ра ни тро шко ви. Не се ки рај те се –
ко ли ко год да оде, то ли ко ће и до -
ћи. Уно си те ви ше теч но сти.

Из не над ни про бле ми ће вас
пра ти ти до кра ја ме се ца. Нер во -
зом и ис хи тре ним по те зи ма не -
ће те ни шта ре ши ти. За у зе ти ре -
ша ва њем за вр зла ма у по ро ди ци,
про пу сти ће те див ну при ли ку за
но во по знан ство. Раз дра жљи ви
сте због пре ви ше стре са.

Пре ви ше иде ја вам је у гла ви,
као да има те лу ду жур ку, али се
и пла ши те њи хо ве ре а ли за ци је.
Опу сти те се, све до ла зи на сво је
ме сто. Коц ки це се по ла ко сла жу
и отва ра ју се пу те ви. Љу бав ни
жи вот иде уста ље ним то ком. Бу -
ди те по др шка парт не ру.

Сед ми ца пред ва ма обе ћа ва до -
бит ке, на пре до ва ње и ре ша ва ње
не ког по ро дич ног на след ства.
Ако сте при ват ник, си ту а ци ја је
још по вољ ни ја. Љу бав ни жи вот
вам је на клац ка ли ци, ни сте
спрем ни за ве ли ке од лу ке, а бо ји -
те се са мо ће. Про бле ми с гр лом.

Ис тр пи те при ти ске још не ко ли -
ко да на, на ђи те ком про мис. Не
схва тај те ства ри лич но. Ни је тре -
ну так за ве ли ке про ме не, па чак
ни за про ме ну рад ног ме ста. До -
но си те од лу ке план ски и раз ми -
шљај те о бу дућ но сти. Парт нер
вас по др жа ва.

Из мо ре ни сте и рас тр за ни.
Осе ћа те да вам је по тре бан од -
мор. По сло ви иду уста ље ним то -
ком, а ви успе шно пли ва те. Оче -
куј те ле пе до га ђа је у по ро ди ци –
ужи ва ће те у њи ма. Кра јем сед -
ми це сти же не ки за бо ра вље ни
но вац.

Сед ми ца пред ва ма је са мо увод
у ства ри ко је се мо ра ју хит но ре -
ши ти. Пе ри од по во љан за пу то ва -
ња, прав на пи та ња, ку по ви ну
или ре но ви ра ње стам бе ног про -
сто ра. Без об зи ра на то да ли сте
са ми или за у зе ти, флер туј те и пу -
сти те да се све јед но став но де си.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
3. ма ја: Ан ђе лу – Да ја на Ке виц ки; 26. ма ја: Ан ђе лу – Је ле на и Дра ган Ма -
ти је вић; 27. ма ја: Ка та ри ну – Би ља на Ду ми тра шко и Да ни ел Кон стан ди -
нов; 28. ма ја: Ни ко ли ну – Ми ли ца Стев ков ски и Сло бо дан Пра ска ло, Ма -
ри ју – Бран ка и Ми лан Ај ка ло;  29. ма ја: Ду њу – Ма ри ја и Де јан Ми ја то -
вић; 30. ма ја: Ла ри су – Ива на и Ен дре Пен зеш;  31. ма ја: Не ве ну – Би ља -
на и Жељ ко Иг ња то вић, Ма ју – Илон ка и Алек сан дар Ко вач; 1. ју на: На та -
ли ју – Ја сми на и Бо жи дар Јо же вић.

До би ли си на
4. ма ја: Xu Jiaying-а – Qiao Zhang и Xu Jianyi; 25. ма ја: Ђор ђа – Ма ри ја на
Ми ло са вље вић и Дра ган Гво зде но вић; 28. ма ја: Па вла – Ма ри ја и Ни ко ла
Вељ ко вић; 29. ма ја: Мар ти на – Ма ри на и Сте фан Пет ко вић, Ла за ра –
Ива на и Бо шко Ру деж; 30. ма ја: Ми лу ти на – Сми ља на и Алек сан дар Ми -
лој ко вић; 31. ма ја: Ми ло ша – Мир ја на и Дар ко Га ври лов; 1. ју на: Ду ша на
– Ма ри на и Дар ко Џе вер; 2. ју на: Ене са – Дра га на и Ад мир Исла мо вић; 3.
ју на: Ко сту – Да ни је ла и Ср ђан Цве та нов ски, Ла за ра – Ми ле на Љу бо вић и
Дар ко Илин чић.

ВЕН ЧА НИ

2. ју на: Бран ки ца Жа ки и Ати ла Јо на, Ива на Там бу ро вић и Бо јан Сто ја но -
вић, Зо ра на Пе три чић и Вла дан Ми ја то вић, Сне жа на Фи ли по вић и Ни ко ла
Га јић; 3. ју на: Ива на Га ври ло вић и Ми лош Бе лу ше вић, Би ља на Пе тров и
Ра сим Ало ме ро вић, Јо ва на Етин ски и Зо ран Јон чев ски, Је ле на Жив ко вић и
Ста ни слав Ви шњич ки; 7. ју на: Бран ка Мла де но ва и Ра до ван Пе тро вић, Је -
ле на Сте јић и Ми лан Дој чи но вић, Ду ши ца Со ва Бу ба ња и Дра ган Мак си мо -
вић, Ило на Мар тон и Сло бо дан Пе тро вић.

УМР ЛИ

31. ма ја: Ми лош Ра цић (1963); 1. ју на: Љу би ца Ца пр ђа (1925), Ми лу тин
Мла де но вић (1933); 2. ју на: Жи ка Мар ко вић (1936), Слав ко Пе тров
(1932), На та ли ја Бод нар (1951), Јо ван Рац (1940), Ду шан Јо ва но вић
(1951), Ми ло рад Лу кић (1950); 3. ју на: Ру жи ца Ле пе дат (1928), Ка та лин
Јо ва но вић (1951), Ра дој ка Ман чић (1949), Мар та Сар чев (1934), Ми ле на
Кља ић (1932), Јо зеф Ми шић (1954); 4. ју на: Зо ран Ро дић (1949), Би ља на
Илић (1961); 5. ју на: Пе тар Де спи нић (1945); 6. ју на: Ми ло ван Ма рин ко -
вић (1932), Мил ка Бе кић (1935), За гор ка Ву јић (1942), Ми о драг Ан ђел ко -
вић (1950), Стра ин Пе шић (1938), Ми хај ло Ђу риш (1948), На де жда Ан ђел -
ко вић 1933). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: при ступ, ра ста ва, ис пе рак, сте ла же, та -

ра бит, ува жи ти, па ке тић. Ме њаљ ка: Уда ра Ци ца Ра ду.Ана гра ми: (1)

Ме ди сон Киз, (2) Алек сан дар Зве рев. Скан ди нав ка: вп, ока тац, Ир -

ско мо ре, ше ва, Ипер, еки, уни ја, Бо ра Тот, р, Ми та То па ло вић, ини -

ци ја ти ва, ар, Кан, са ти ра ти се, сто ма ци, Ири јан.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

МЕЊАЉКА

У све три ре чи про ме ни те по јед но сло во, та ко да до би је те па лин дром ну

ре че ни цу (ко ја се јед на ко чи та и сле ва уде сно и зде сна уле во).

УМА РА МИ ЦА НА ДУ

Сло го ви: БИT, ВA, ВA, ЖE, ЖИ, ИС, KE, ЛA, ПA, ПE, ПРИ, РA, РA, РAK, СTA,

СTE, СTУП, TA, TИ, TИЋ, У.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. при лаз, при сту па ње, 2. раз вод бра ка, 3. ма ли

струк по ред глав ног стру ка биљ ке, за пе рак, 4. ви се ћа по ли ца без вра та (мн.) 5.

шпан ски и ју жно а ме рич ки ви се ћи мост, 6. при зна ти, по што ва ти, при хва ти ти, 7.

ма ли па кет.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

НEКOM

СИ

ЗИД

АНАГРАМИ 

(2) НEMAЧKИ

TEНИСЕР

(1) AMEРИЧКА

TEНИСЕРКА

ВРЕ ДАН,

КЛАСAН,

„ВЕ ЗЕ”…



тов ор ке стар”, на пра вљен спе -
ци јал но за ову при ли ку, на ја -
вио је још јед ног ве ли ка на ово -
го ди шњег фе сти ва ла. Иа ко са
из ве сним за ка шње њем, „Ле ген -
де” су на леп на чин спу сти ле
за ве су на че твр те „Да не Вај -
фер та”, и то уз хи то ве „Не пи -
тај” и „Eј, мла до сти” (на бис).

Мо ре за нат ског пи ва
Ипак, глав не „зве зде” фе сти -
ва ла би ли су за нат ски или
крафт пи ва ри, а ме ђу њи ма је
би ло и не ко ли ко Пан че ва ца.

Је дан од њих је Иван Гња -
то вић, вла сник већ пре по -
зна тљи ве „Ди ле ме”, ко ји је

С тим у ве зи, пред сед ни ца
„Ет но-кут ка” из Ка ча ре ва Зо ра
Чу брић оду ше вље на је до га ђа -
јем и у сми слу атрак тив но сти,
као и ка да је реч о про да ји, па
су она и дру ге чла ни це удру -
же ња сва ког да на мо ра ле да
при пре ма ју но ве ко ли чи не ки -
фли ца, пи та, штру дли, сит них
ко ла ча и све га што је кра си ло
њи хов штанд.

Ер же бет Вар га из вој ло вач -
ког МКУД-а „Та ма ши Арон”
та ко ђе је за до вољ на про да јом
тра ди ци о нал них ко ла ча и ис -
ти че ка ко је на род же љан ба -
ки не ку хи ње, а нај бо ље су
ишле кроф не с ма ком пра вље -
не на па ри, ша мрол не и, на -
рав но, ки фли це. Она до да је и
то ка ко су це не, као и увек,
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Теријерка
Ма лу бр ка ту ку ју не ко је то ком но -
ћи пре ба цио пре ко зи да град ског
при хва ти ли шта. Сре ћом, ова кав не -
про ми шљен и не ху ман чин ни је ре -
зул то вао по вре дом за и ста пре див -
ног пса.

Те ри јер ка је ста ра око го ди ну да на
и ве о ма је до бра и по слу шна, а на
удо мља ва ње се ну ди вак ци ни са на,
чи по ва на и, уско ро, сте ри ли са на.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти
на те ле фон 352-148.

Клемпа
Ова ку ца је про на ђе на пре око
два ме се ца ка ко лу та по та -
ми шком ке ју, са ма и упла ше -
на, али је за хва љу ју ћи пра во -
вре ме ној ак ци ји до брих љу ди
спа се на, вак ци ни са на и чи по -
ва на, а би ће и сте ри ли са на.

Клем па је мла да и има око
две го ди не, ве о ма је бла ге на -
ра ви и из у зет но под се ћа на
срп ског го ни ча.

Уко ли ко не ко же ли да удо ми овог ле по та на, на у че ног на
љу де и дру ге псе, мо же по се ти ти град ско при хва ти ли ште у
Вла син ској 1 или по зва ти број 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

За раз ли ку од пр ва три, че твр -
ти „Да ни Вај фер та” про те гли
су се и на не де љу, што се, с об -
зи ром на од зив љу би те ља пи -
ва, хра не и му зи ке, по ка за ло
као до бит на ком би на ци ја, јер
је, пре ма ре ак ци ја ма свих уче -
сни ка, при мар ни циљ ова квих
(ма сов них) ма ни фе ста ци ја –
да се љу ди, при ти сну ти жи вот -
ним те ско ба ма, мал ко раз га ле
и опу сте – у нај ве ћој ме ри по -
стиг нут.

На рав но, увек ће би ти оних
ко ји ће на ћи не ку за мер ку, пре
све га у по гле ду из бо ра са др жа -
ја и, на ро чи то, очу ва ња Вај -
фер то вог ли ка и де ла, као и
ње го ве бо га те за о став шти не.

Али то је већ дуг про цес...

Че твр ти „Да ни Вај фер та” одр -
жа ни су у ре жи ји Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Пан че во про те -
клог ви кен да и пр ви пут су тра -
ја ли три да на.

За то вре ме два де сет седам
крафт пи ва ра пред ста ви ло је
сво је про из во де, а број ни по -
се ти о ци има ли су при ли ку да,
уз ужи ва ње у ре но ми ра ним му -
зич ким са ста ви ма, нај ра зли чи -
ти је за нат ске пе ну ша ве на пит -
ке „пре се ку” ко ба си ца ма и дру -
гим спе ци ја ли те ти ма с ро шти -
ља у Ули ци Ни ко ле Ђур ко ви -
ћа, као и ру ко тво ри на ма пан -
че вач ких удру же ња на Тр гу сло -
бо де.

Би ло је и ра зних дру гих са -
др жа ја, али кре ни мо не ким ре -
дом...

„Ја бу ка” и „Ле ген де”
Све је по че ло у пе так, 8. ју на,
на сту пом фол клор них ан сам -
ба ла ло кал них дру шта ва и деч -
јег хо ра „Во кал кидс”, а на кон

ОДР ЖА НА ЧЕ ТВР ТА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ЧАСТ ВАЈ ФЕР ТА

ТРИ ДА НА КРАФТ ПИ ВА, ХРА НЕ, МУ ЗИ КЕ И ОПУ ШТЕН ЦИ ЈЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

че шки „пилс нер”, „вај сер” и
„пејл ејл”.

Дра га на Трај ков ски, тех но -
лог из пи ва ре „Georg W”, чи ји
је штанд био пре по зна тљив по
де вој ка ма у ба вар ским но шња -
ма, на во ди да су по се ти о ци ма
по ну ђе не че ти ри вр сте пи ва:
све тли „гу вер нер”, там ни „ру -
дар”, цр ве но пи во и пи во са
уку сом ма ли не, ко је је и нај бо -
ље ишло, а ин те ре сант но је да
су ку по ва ни и су ве ни ри.

Ду ња Са ва но вић, ис пред омо -
љич ке пи ва ре „Принц”, не ма
за мер ки и ис ти че за до вољ ство
све у куп ном ат мос фе ром и про -
да јом, ко ја је би ла и ве ћа од
оче ки ва ног. Пре ма ње ним ре -
чи ма, по ну ђе на су два све тла и
там на пи ва с раз ли чи тим уку -
си ма по ен гле ским ре цеп ту ра -
ма, ко ја су не што лак ша од кла -
сич них, а нај бо ље им је ишао
„пејл ејл” под на зи вом „прин -
цип”. Она ка же да су се љу ди
је ди но по ма ло жа ли ли на че -
ка ње у ре до ви ма за ку по не.

С тим се сла же и Пан чев ка
Нада Ми ло са вље вић са штан да
за гре бач ке „Но ве рун де” и до -
да је да је кон зу мен ти ма би ло
те шко об ја сни ти ка ко то функ -
ци о ни ше, али ни то ни је сме та -
ло да се мно ги ма до пад не њи -

био из у зе тан, с об зи ром на то
да је сти гло осам де сет узо ра ка
из Бу гар ске, а би ло их је и из
Хр ват ске, Сло вач ке, Че шке... и
на рав но из Ср би је и Пан че ва.
Он на ро чи то ис ти че стру чан
жи ри са чи њен од вр хун ских
по зна ва ла ца пи ва из Хр ват ске,
Бо сне и на ше зе мље, ко ји су
три да на пре да но ра ди ли на
из бо ру нај бо љих.

А ла у ре а ти су про гла ше ни у
су бо ту, 9. ју на, упра во у ода ја -
ма ста ре Вај фер то ве пи ва ре.

Ин те ре сант но је да је на гра -
ду за нај бо ље пи во до био Ми -
ро слав Ви ри је вић из Пан че ва,
и то за свој „оatmeal stout”, док
је је дан од по бед ни ка, и то у
две ка те го ри је („пејл ејл” и IPA),
био про сла вље ни ко шар каш Зо -
ран Ер цег.

– Ра ни је сам кон зу ми рао ин -
ду стриј ска пи ва, али ни кад ни -
сам био оду ше вљен као краф -
то ви ма. За то што се ту, пре све -
га, ко ри сти јеч ме ни слад без
до дат ка ку ку ру за, а ста вља се
и озбиљ на ко ли чи на хме ља,
што до ду ше по ди же це ну, али
бар знаш шта пи јеш. С кућ ним
пи вар ством сам по чео пре че -
ти ри го ди не, а от кад сам из Не -
мач ке на ба вио не ки ди ги та ли -
зо ва ни ло нац, ку ва ње је мно го

из во ђач ви на и још мно го че га,
ко ји не кри је им пре си је ма ни -
фе ста ци јом, а на во ди да је би ло
мно го по се ти ла ца, стра на ца, па
чак и Пи ро ћа на ца, ода кле ву че
сво је ко ре не. Он ка же да се код
ње га, уз пра ву до ма ћу ду њу или
шљи ву, од и гра ва ла „пред и гра”
за пи во, а ишао је и мед, јер
„љу ди, огор че ни жи во том, има -
ју по тре бу да се за сла де”.

Би ло је и ја ха ња ко ња, во жње
фи ја ке ром, а на сред тр га де се -
так во зи ла из ло жио је Дра ган
Мар ку шев, вла сник Му зе ја мо -
то ци ка ла у Ули ци Бран ка Ра -
ди че ви ћа. По себ ну па жњу је
при вла чио ста рин ски ве ло си -
пед са огром ним пред њим точ -
ком. Ма ло ко се усу дио да га
про ба, али би ло је и од ва жних

би ле по пу лар не, па су љу ди
на кон што по пи ју пи во и по -
је ду ко ба си цу, до ла зи ли да се
за сла де.

Пот пред сед ни ца и ко ор ди -
на тор ка Ак ти ва же на у Са ве зу
сле пих Ду ши ца Ран чић ка же
да су на њи хо вом штан ду нај -
бо ље ишли маг не ти са сим бо -
ли ма Пан че ва, под ме та чи и ку -
ти је.

Не да ле ко ода тле про да је и
Ла зар Пеј чић, до ло вач ки про -

ко ји су ус пе ли да одр же рав -
но те жу, док су не ки од њих и
па да ли или, бо ље ре ћи, за ма ло
па ли, јер их је Мар ку шев при -
др жа вао. Је дан од оних ко ји су
се усу ди ли да се поп ну на овај
би цикл био је и је да на е сто го -
ди шњи Ду шан Не сто ро вић, али
му још увек но ге ни су до вољ но
ду ге за пе да ли ра ње.

И та ко су про те кли ово го -
ди шњи зе маљ ски да ни (Вај -
фер то ви)...

што су град ски зва нич ни ци све -
ча но отво ри ли ма ни фе ста ци -
ју, до ма ћи са став „Ре зер вни
план” на пра вио је увер ти ру за
на ступ чу ве не са ра јев ске гру -
пе „Цр ве на ја бу ка”.

И ка да је Дра жен Же рић Же -
ра са еки пом иза шао на би ну,
пла то ис пред ста ре Вај фер то -
ве пи ва ре био је кр цат, а љу би -
те љи бо сан ског поп-ро ка би ли
су спрем ни да хор ски пе ва ју
хи то ве „Бје жи, ки шо, с про зо -
ра”, „Во лио бих да си ту”, „Дир -
ли ја”... Не ду го за тим Же ра је
за мо лио пу бли ку да из ва ди нај -
ро ман тич ни је „на о ру жа ње”,
оли че но у упа ља чи ма, фо то-
апа ра ти ма и мо бил ним те ле -
фо ни ма, чи ме је на пра вље на
под ло га да кре не ле ген дар на
ну ме ра „Не ка ко с про ље ћа”.

И сле де ћа два да на, што се
му зич ких про гра ма ти че, по -
чи ња ла су по ута ба ном ре жи -
му – нај пре фол кло ра ши, а с
пр вим су мра ком стар то вао је
глав ни про грам. Та ко је у су -
бо ту, 9. ју на, ве че би ло по све -
ће но љу би те љи ма ро кен ро ла и
за чи ње но хе длај не ри ма као што
су „Атом ско скро ви ште” и „Как -
тус Џек”.

По след њег да на, у не де љу,
10. ју на, там бу ра шки „Вај фер -

фе сти вал оце нио нај ви шом
мо гу ћом оце ном.

– Би ло је и про да је, и то од -
лич не, а бит но је да, по ред ста -
рих, до ла зе и но ве му ште ри је.
Овог пу та смо има ли пше нич -
но пи во ба вар ског ти па, про -
лећ ну зах ме ље ну ме ша ви ну ов -
се ног, јеч ме ног и пше нич ног
сла да и пре ми јер но – пи во
„black pearl”. Је ди ну кри ти ку
упу ћу јем чу вар ској слу жби, због
то га што су у су бо ту на не де љу
с ви ше штан до ва мно ге ства ри
укра де не и оште ће не – ка же
Гња то вић.

На то се на до ве зу је и Ми ло -
рад Су ба шић из но во се љан ске
пи ва ре „Бал та зар”, ко ја је ди -
рект но оште ће на те но ћи. Он
до да је да то, ипак, не мо же

хо ва па ле та од три вр сте пи ва
под на зи ви ма Ц4, „хла до ви на”
и АПА.

За сту пље но и кућ но ку ва ње
Ме ђу број ним про гра ми ма мо -
же се из дво ји ти пр во ре ги о нал -

олак ша но. Овај хо би не ма гра -
ни це и мо гу се на пра ви ти нај -
ра зно вр сни ји уку си, па та ко, и
ко не во ли пи во, мо же да се
про на ђе у не ким сти ло ви ма. Ја
лич но во лим „пејл еј ло ве” и
хмељ са уку сом ман га или ана -
на са. На рав но, с пи вом не тре -
ба пре те ри ва ти, иа ко се ка же
да у ње му има Бе-ви та ми на и
да је до бро за бу бре ге – ка же
Ер цег.

И још све га...
По ред на ве де них про гра ма, вре -
ди ис та ћи да су у со лид но по -
се ће ном На род ном му зе ју одр -
жа ни „При ло зи исто ри ји гра -
да Пан че ва”, ка да је, по ред
оста лог, би ло ре чи о Ђор ђу Вај -
фер ту, а с дру ге стра не, ка ри -
ка ту ри ста Ни ко ла Дра гаш при -
ре дио је ра ди о ни цу за де цу на
те му ма ни фе ста ци је.

Би ло је и дру гих са др жа ја, и
то ма хом на Тр гу сло бо де, где су
се од ви ја ле про мо ци ја ста рих
за на та и из ло жба ра зно ли ких
ру ко тво ри на број них удру же ња.

ума њи ти вр ло до бар оп шти
ути сак и за до вољ ство што их
је по се ти ло мно го љу ди, пре
све га при ја те ља и по зна ни ка,
ко ји су мо гли да кон зу ми ра ју

но так ми че ње у кућ ном пи вар -
ству. Глав ни ор га ни за тор Пан -
че вац Ми љен ко Ву ја кли ја, ко -
ји се овим хо би јем ба ви око
шест го ди на, ка же да је од зив



Од бој ка шки клуб Мла дост из
Омо љи це иза се бе има ве о ма
успе шну се зо ну.

Де вој чи це из тог спорт ског
ко лек ти ва про шлог ви кен да су
осво ји ле пр во ме сто у Дру гој
вој во ђан ској ли ги, па су се на

тај на чин из бо ри ле и за пла -
сман у ви ши ранг так ми че ња.
У кон ку рен ци ји с још пет ри ва -
ла (Рад нич ки из Ко ви на, Ба ва -
ни ште, Бу дућ ност из Га ја, План -
ди ште и Ба нат ско Но во Се ло)
де вој чи це из Омо љи це су убе -
дљи во три јум фо ва ле, јер су над -
ме та ње окон ча ле без по ра за.

Вр ху нац успе шне се зо не би -
ло је пр во ме сто на Спорт ским
игра ма мла дих, ко је су 8. ју на

одр жа не у Пан че ву. Ма ле
Омољ чан ке су се та ко пла си -
ра ле на фи нал ни тур нир у Бе -
о гра ду, где ће се бо ри ти за од -
ла зак на за вр шно над ме та ње у
Спли ту, ко је ће би ти на про -
гра му кра јем ав гу ста.

Пред во ђе не тре не ром Во ји -
сла вом Па вло ви ћем, ве ли ки
успех су оства ри ле: Јо ва на Ра -
до ва но вић, Зо ра на Ста мен ко -
вић, Ан ђе ли на Сто ја нов ски, Јо -
ва на Пе јић, Ка та ри на Ку зма -
но вић, Јо ва на Мар ко вић, Со -
фи ја Пе тров, Ана Жи ва но вић,
Ан ђе ли ја Кне же вић, Ан ђе ла
Ни ко лић, Али са Миц ков ски,
Са ра Фа ра и Иси до ра Та на си -
је вић.

Пред став ни ци на ше зе мље на
24. ме ђу на род ном атлет ском ми -
тин гу у Кра њу „Ме мо ри јал Вуч -
ко 2018” би ли су атле ти ча ри пан -
че вач ке Па но ни је, као и сприн -
тер ка Ма ја Ћи рић, ко ја жи ви у
Љу бља ни, где и тре ни ра с на шим
олим пиј цем Еми ром Бе кри ћем.

Еки пу Ср би је пред во дио је
наш су гра ђа нин Са ша Сто ји ло -

вић, ко ји је по ред то га био увр -
штен и у про то кол за до де лу
ме да ља нај бо љи ма на так ми че -
њу у Кра њу. Овај ми тинг мно ги
сма тра ју нај ква ли тет ни јим, али
и нај ма сов ни јим на Бал ка ну, јер
је уче ство ва ло 1.000 атле ти ча -
ра из: Сло ве ни је, Ср би је, БиХ,
Хр ват ске, Ау стри је и Ита ли је.

Ма ја Ћи рић је осво ји ла две
сре бр не ме да ље у сприн ту: на
100 и 200 м. Ана Дра го је вић
је у ја кој кон ку рен ци ји мла -
ђих пи о нир ки за слу жи ла брон -
зу у тр ци на 600 м, док је сјај -
на Ха на Ја ра маз хра брим фи -
ни шем за ра ди ла зла то на 600
м у гру пи де вој чи ца до два на -
ест го ди на. У ка те го ри ји ста -

ри јих пи о ни ра Да мјан Чи кић
је осво јио брон зу на 300 м,
од мах иза Ита ли ја на и Сло -
вен ца, ко ји су ва жи ли за фа -
во ри те.

За до во љан ути сци ма из Кра -
ња, наш тим ће и сле де ће го -
ди не уче ство ва ти на том пре -
сти жном так ми че њу.

Дру ги тур нир Пр вен ства Ср -
би је у раг би ју се дам одр жан
је про шлог ви кен да у Ло зни -
ци, на ста ди о ну „Ла га тор”.

Раг би сти стар че вач ког Бор -
ца овог пу та ни су би ли ми -
ље ни ци сре ће, па су се во -
љом жре ба, об ре ли у гру пи

са две нај бо ље еки пе у на шој
зе мљи: бе о град ским Ра дом и
Пар ти за ном. По сле оче ки ва -
них по ра за у овим ду е ли ма
Стар чев ци су се у раз и гра ва -
њу за пла сман са ста ли с до -
ма ћом Ло зни цом.

У пр вом по лу вре ме ну Бо -
рац је по е ни ма рас по ло же -
ног Ди ми три је ви ћа по вео са
12:0, што је био и ко на чан
ре зул тат пр вог де ла утак ми -
це. Дру го по лу вре ме је до не -
ло пре сли ка ну ак ци ју од про -
шле не де ље из ме ђу Ди ми три -
је ви ћа и Сто јо ског, ко ји је и
по сти гао есеј, а по том је Кри -
шан успе шно пре тво рио за
до дат на два по е на. По сле убе -
дљи вог вођ ства до шло је до

опу шта ња го сту ју ћих раг би -
ста, па су до ма ћи ни бу квал -
но у по след њој се кун ди по -
сти гли по ча сни есеј за ко на -
чан ре зул тат: Ло зни ца –Бо рац
5:19.

– По сле про шло не дељ ног
тур ни ра у Вр шцу ма ло су нам

по ра сле ам би ци је, али у Ло -
зни ци за и ста ни смо има ли
сре ће у жре бу, па смо на кра -
ју за у зе ли пе то ме сто. Овим
пу тем же лим да оба ве стим
све љу би те ље игре с ја ја стом
лоп том да се 5. ав гу ста у Стар -
че ву одр жа ва ју „Да ни раг би -
ја”, где ће би ти пре зен та ци ја
жен ског и ве те ран ског раг би -
ја, а сре ди ном сеп тем бра Стар -
че во ће би ти до ма ћин и Отво -
ре ног пр вен ства Вој во ди не у
раг би ју се дам – ре као је во ђа
еки пе Мар ко Се ку ло вић.

Бо рац је у Ло зни ци играо у
са ста ву: Ђу ри шић, Сто јо ски,
Ди ми три је вић, Кри шан, Ко -
стић, Цве та но вић, То ма шић
и Ва сић.

На ша зе мља је од 8. до 10. ју -
на би ла до ма ћин и ор га ни за -
тор Европ ског пр вен ства у ка -
ја ку и ка нуу на мир ним во -
да ма. Чак 1.200 уче сни ка из
че тр де сет зе ма ља над ме та ло
се на Ади Ци ган ли ји, а ор га -
ни за ци ја ова ко ве ли ког спорт -
ског до га ђа ја про те кла је на
нај ви шем ни воу.

Ка ја ка шки тим Ср би је пред -
ста вља ло је 26 так ми ча ра, а
ме ђу њи ма је би ла и чла ни ца
ККК-а Пан че во Би ља на Ре -
лић. У ква ли фи ка ци о ној тр -
ци на ста зи од 200 ме та ра

Би ља на је од лич но ве сла ла,
па је као пр во пла си ра на у
гру пи ушла ди рект но у фи -
на ле. У фи нал ној тр ци су се
на шле нај бо ље сприн тер ке са
Ста рог кон ти нен та, а по сле
ве ли ке бор бе Би ља на Ре лић
је за у зе ла де ве то ме сто.

Све у све му, био је то вр ло
до бар на ступ на ше су гра ђан -
ке, ко ји да је на ду да ће и ре -
зул тат с Пр вен ства све та за
ју ни о ре и мла ђе се ни о ре, ко -
је се кра јем ме се ца одр жа ва
у Ита ли ји, об ра до ва ти љу би -
те ље ка ја ка у на шој зе мљи.

Сте фан Ми хај лов 
на ста вио кон ти ну и тет
у осва ја њу тро фе ја

На ре ду Пр вен ство
Евро пе

Ис тан бул је про шлог ви кен да
био до ма ћин Пр вен ства Бал -
ка на за мла ђе ју ни о ре и ју ни -
ор ке у атле ти ци. Овог пу та је
наш на ци о нал ни тим, ко ји се
са сто јао од три де сет чла но ва,
осво јио укуп но де вет ме да ља.
Кон ку рен ци ја је би ла из у зет но
ја ка, по го то во у сприн тер ским
ди сци пли на ма, а уче ство ва ле
су ре пре зен та ци је: Ира на, Укра -
ји не, Ал ба ни је, Јер ме ни је, БиХ,
Бу гар ске, Хр ват ске, Ки пра,
Грузије, Грч ке, Изра е ла, Ко со -
ва, Ма ке до ни је, Мол да ви је, Цр -
не Го ре, Ру му ни је, Сло ве ни је,
Тур ске и Ср би је.

Ме ђу осва ја чи ма ме да ља на -
шао се и наш су гра ђа нин, члан
АК-а Ди на мо, ак ту ел ни шам -
пи он Ср би је на 100 ме та ра Сте -
фан Ми хај лов. Он је у шта фе -
ти 4 x 100 м, као по след ња из -
ме на, на шем на ци о нал ном ти -
му до нео брон за но од лич је. По -
ред ње га, тр ча ли су и Сте фан
Ка љуш, Алек сан дар Ша пић и
Па вле Цр но бр ња. Сте фан је је -
ди ни Пан че вац ко ји је ус пео
да до ђе до ме да ље на овом ја -
ком шам пи о на ту.

На жа лост, у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји на 100 м мла ди
Ми хај лов је био у пр вој нај бр -
жој гру пи, где је као че твр ти

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У АТЛЕ ТИ ЦИ

СТИ ГЛА БРОН ЗА У НАШ ГРАД
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НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ КА ЈА КА ША НА

СТА РОМ КОН ТИ НЕН ТУ

БИ ЉА НА У ЕВРОП СКОЈ ЕЛИ ТИ

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

СТАР ЧЕВ ЦИ БО ЉИ ОД ЛО ЗНИ ЦЕ
сти гао на циљ, с вре ме ном од
11,11 се кун ди, што је би ло осмо
вре ме у по лу фи нал ним тр ка -
ма. Ме ђу тим, пре ма про по зи -
ци ја ма, са мо дво ји ца пр во пла -
си ра них ушла су у фи на ле. Пр -
во ме сто је осво јио так ми чар
из Укра ји не, с вре ме ном од
11,05 се кун ди.

У укуп ном пла сма ну ре пре -
зен та ци ја Ср би је пла си ра ла се

на че твр то ме сто и у му шкој и
у жен ској кон ку рен ци ји. Сте -
фан Ми хај лов ће по чет ком ју -
ла на сту пи ти на Европ ском пр -
вен ству у ма ђар ском гра ду Ђе -
ру, а ако до би је по ве ре ње се -
лек то ра Еди на Зу ко ви ћа, по -
но во ће уче ство ва ти на Бал -
кан ском шам пи о на ту, али овог
пу та у кон ку рен ци ји ста ри јих
ју ни о ра, та ко ђе у Ис тан бу лу.

Пре то га Сте фан Ми хај лов
ће се иду ћег ви кен да, за јед но
са сво јим дру го ви ма из АК-а
Ди на мо, так ми чи ти на Пр -
вен ству Ср би је за ста ри је ју -
ни о ре у Срем ској Ми тро ви -
ци. До бри ре зул та ти се оче -
ку ју и од Ива на Бо жа ни ћа,
Ми о не Бр кић, Мла де на Ми -
три ћа, али и оста лих атле ти -
ча ра Ди на ма.

ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ ОД БОЈ КА ШИ ЦА МЛА ДО СТИ

СЈАЈ НА СЕ ЗО НА ОМОЉ ЧАН КИ
АТЛЕТ СКИ МИ ТИН ГУ У КРА ЊУ

ПЕТ МЕ ДА ЉА ЗА СР БИ ЈУ

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ РВАЧА

СРЕБРНИ ОГЊЕН И СТЕФАН

Такмичари Рвачког клуба Ди-
намо учествовали су прошлог
викенда на међународном тур-
ниру „Президент куп” у Бео-
граду. У веома јакој конку-
ренцији седам девојчица и
пет дечака из нашег града по-
стигло је запажене резултате.

Огњен Тодосијевић је осво-
јио сребрно одличје у катего-

рији до 39 кг, јер је у финалу
изгубио од првака Румуније,
док је његов брат Стефан та-
кође зарадио сребро, али у ка-
тегорији до 46 кг, изгубивши
од шампиона Бугарске.

На пета места су се пласирали:
Алекса Јовић, Јована Вићентић,
Александра Јовић, Јелена Крсто-
вић и Маријана Вуклишевић.

По је ди нач но Пр вен ство Вој во -
ди не у атле ти ци за ста ри је пи о -
ни ре одр жа но је 9. ју на на ста -
ди о ну „Ка ра ђор ђе” у Но вом Са -
ду. Над ме та ло се ви ше од 300
мла дих атле ти ча ра из 30 клу бо -
ва, а АК Та миш из на шег гра да,
ко ји је пред во дио тре нер Зо ран
Ко цић, пред ста вио се са че ти ри
сво ја чла на.

Нај у спе шни ја је би ла Са ња Ма -
рић, ко ја је дис тан цу од 600 ме та ра
ис тр ча ла у вре ме ну 1:40,27, по ста -
ви ла но ви лич ни ре корд и по ста ла
шам пи он ка Вој во ди не. Иа ко се

над ме та ла с три го ди не ста ри јим
ри вал ка ма, то јој ни је сме та ло да
убе дљи во три јум фу је, са чак две
се кун де пред но сти ис пред дру го -
пла си ра не так ми чар ке.

Оста ли атле ти ча ри Та ми ша
та ко ђе су би ли успе шни. Ма ри -
на Ба линт и Лај чи Штр каљ су
успе шно про шле ква ли фи ка ци -
је у ба ца њу ку гле, а у фи на лу су
по ме ри ле гра ни це сво јих лич -
них ре кор да. У тр ци се ни о ра ван
кон ку рен ци је Алек сан дар Бо шко -
вић је осво јио тре ће ме сто на 300
ме та ра.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

СА ЊА ШАМ ПИ ОН КА



Чланови ШК-а „Аљехин” били су
успешни и прошлог викенда, па
су тако на најлепши начин окон-
чали једну веома успешну сезону.

Марко Форђарини је на тур-
ниру у Младеновцу убедљиво
освојио прво место, са седам
бодова из седам партија.

На кадетском турниру у Ба-
тајници актуелна првакиња Вој-
водине и Србије Ања Радмано-
вић окитила се сребрном меда-
љом, а заслужила је и награду

за фер-плеј. Вук Каначки је три-
јумфовао у својој групи, а Мар-
ко Форђарини је био трећи.

На завршни турнир су се пла-
сирали и Нађа Стајчић и Сте-
фан Белић.
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Чла но ви Џу до клу ба Је дин ство
из Ка ча ре ва по сти гли су про -
шлог ви кен да из ван ред не ре -
зул та те на ме ђу на род ном тур -
ни ру „Куп Сре бр ног је зе ра”, ко -
ји је одр жан у Ве ли ком Гра ди -
шту. У ве о ма ја кој кон ку рен -
ци ји ма ли Ка ча рев ци су осво -
ји ли де сет ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли: Кри сти јан Лех ни, Пе -
тар Но ва ко вић, Ми хај ло Ан ђе -
ло вић и Ан дри ја на Кр те нић.
Сре бр на од лич ја су за ра ди ли:
Раст ко Ан ђе ло вић, Не ма ња Ни -
шић, Мар та Пе шић и Ни ко ли -
на То шић, а брон зе су за слу -
жи ли Алек са Лех ни и Ана Ве -
лич ков ски.

На тур ни ру у Ве ли ком Гра -
ди шту за па жен ре зул тат оства -
ри ли су и так ми ча ри Џу до клу -
ба Пан че во.

Злат не ме да ље су осво -
ји ли Ла зар и Ни на Ал би ја нић и
Алек сан дар Лу пу лов. Сре бром се
оки тио Ла зар Ва нев ски, а брон зу

је за слу жио Вук Вељ ко вић. На
пе та ме ста су се пла си ра ли: Не -
над и Сне жа на Са мар џић, Ма -
те ја Ка ли нић и Вук Ба бић.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја:Ка2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Сјај на ор га ни за ци ја
так ми че ња

На ре ду др жав но 
фи на ле

Пе так, 8. јун. Од ра них ју тар -
њих са ти на Спорт ском цен тру
„Мла дост” у на шем гра ду ши -
ри ла се по зи тив на енер ги ја,
ори ла се деч ја гра ја, а осме си с
ма ле них оза ре них ли ца, ко ја
су не стр пљи во иш че ки ва ла по -
че так так ми че ња, јед но став но
је „раз о ру жа вао”. Био је то дан
за дру же ње, за ра дост, за фер-
плеј, за ви те шко над ме та ње у
де сет спорт ских ди сци пли на,
за пам ће ње... Био је то дан за
Спорт ске игре мла дих (СИМ)
у Пан че ву!

Ова, нај ве ћа ма ни фе ста ци ја
ама тер ског спо р та на Ста ром
кон ти нен ту, чи ји је основ ни
циљ про мо ци ја здра вог на чи -
на жи во та и при ја тељ ства, ове
го ди не у Ср би ји про сла вља свој
пе ти ро ђен дан, у Хр ват ској тра -
је већ 22 ле та, а у БиХ осам.

Три би не СЦ-а „Мла дост” би -
ле су ис пу ње не основ ци ма ко -
ји су оду ше вље но пра ти ли отва -
ра ње, а он да су пре шли на так -
ми че ња. Ве ли ки апла уз до би -
ли су уче ни ци ОШ „До си теј
Об ра до вић” из Омо љи це, ко ји
су ина че по бед ни ци ово го ди -
шњих Ма лих олим пиј ских ига -
ра Ср би је. Утр ча ли су на те рен
за јед но са сво јим ка пи те ном
Ра де том Мар ко ви ћем, ко ји је
но сио ба кљу.

До че ка ли су их Ива на Јо ва -
но вић (пред сед ник СИМ Ср -
би је), Са ша Па влов (гра до на -
чел ник Пан че ва), Ти хо мир Гу -
дић (ре ги о нал ни из вр шни ди -
рек тор СИМ), Сло бо дан Би те -
вић (пред сед ник Спорт ског са -
ве за Пан че ва), Де јан Пе рић (ге -
не рал ни се кре тар Спорт ског са -
ве за на шег гра да), Иван Кр го -
вић и Не над Ма рин (глав ни
ко ор ди на то ри СИМ за град
Пан че во), Зо ри ца Ми ја то вић
(спорт ска ди рек тор ка СИМ),
Ма ри ја Ми хај ло вић (аси стент
пред сед ни ка СИМ Ср би је) и
Ду шан Лу кић (пред сед ник Са -
ве за за школ ски спо рт Пан че -
ва). За јед но су упа ли ли пла -
мен при ја тељ ства Спорт ских
ига ра мла дих. По ле те ле су кон -

КА РА ВАН РА ДО СТИ И ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА ПО СЕ ТИО ПАН ЧЕ ВО

СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ И ЈЕ СУ ЗА КОН!

тив ним по ја ва ма ко је да нас
има мо на не ким спорт ским бо -
ри ли шти ма, а ко је за не ко ли -
ко го ди на тре ба да бу ду за бо -
рав и про шлост – ре као је Са -
ша Па влов.

На Спорт ским игра ма мла -
дих у Пан че ву уче ство ва ло је
око 800 ма ли ша на из на шег
гра да и окол них ме ста, али и
из: Опо ва, Ба ран де, Па ди не,
План ди шта, Ла за рев ца, Сме -
де ре ва...

У улич ној ко шар ци је три -
јум фо ва ла еки па „Сте ва Кић -
ми” код де ча ка и Де спот из
Сме де ре ва код де вој чи ца. У ма -
лом фуд ба лу су нај бо љи би ли
клин ци из ОШ „До си теј Об ра -
до вић” из Омо љи це, а у од бој -
ци на пе ску по бе ди ле су Ана
Жи ва но вић и Јо ва на Мар ко -
вић, та ко ђе из Омо љи це. У над -
ме та њу ша хи ста ро ђе них 2003.
го ди не и мла ђих нај у спе шни -
ји су би ли: Лу ка Бу ди са вље -
вић, Лу ка Пе тро ни је вић, Сте -
фан Мар се нић, Ма ри ја Про -
тић, Ка та ри на Ро бић и Дра га -
на Вуј ко вић. У гру пи је да на е -
сто го ди шња ка пла сман на фи -
нал ни тур нир у Бе о гра ду оства -
ри ли су: Мар ко Ми ла но вић,
Мар ко Фор ђа ри ни, Вук Ка нач -
ки, Ања Рад ма но вић, Ми ла Ра -

У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жа но тре ће ко ло Ку -
па Ср би је у стре ља штву, у ком
се над ме тао и члан СД-а „Пан -
че во 1813” Де јан Пе шић.

У ди сци пли ни микс (ме -
шо ви ти па ро ви) у га ђа њу из
ва зду шне пу шке уче ство вао
је у па ру са Ива ном Ма рић
из КСС-а По ли ца јац из Бе о -
гра да. Она је упу ца ла 412 кру -
го ва, а Де јан 413,1. За јед нич -
ки ре зул тат од 825,1 кру га
био је до во љан за тре ће ме -
сто и но вих шест бо до ва. Де -
јан и Ива на са да има ју ше -
сна ест по е на укуп но и тре -
нут но за у зи ма ју дру го ме сто
пред фи на ле Ку па Ср би је, ко -
је ће би ти одр жа но 7. ју ла.

У ди сци пли ни тро став у га -
ђа њу из ма ло ка ли бар ске пу -
шке (три пу та 40 ме та ка) Де -
јан је „убио” 1.160 кру го ва,
што је за кон ку рен ци ју од
осам нај бо љих так ми ча ра би -
ло до вољ но за че твр то ме сто,
али и но вих осам бо до ва пред
за вр шни цу тог пре сти жног
так ми че ња.

ДЕ ЈАН ТРЕ ЋИ У МИК СУ

фе те, чу ле су се ова ци је и фи -
нал ни део ига ра мо гао је да
поч не.

– С по себ ним емо ци ја ма до -
ла зим у Пан че во. Пре срећ на
сам ка да вас ви дим ова ко раз -
дра га не и у ово ли ко ве ли ком
бро ју. Хва ла и пред став ни ци -
ма ло кал не са мо у пра ве ко ји су
по др жа ли ре а ли за ци ју овог на -
шег про јек та, свим на шим
спорт ским при ја те љи ма и на -
став ни ци ма – ис та кла је Ива -
на Јо ва но вић, ко ја је гра до на -
чел ни ку Па вло ву уру чи ла злат -
ну ме да љу због до при но са у по -
др шци спо р ту и про мо ци је ове
ма ни фе ста ци је.

Пр ви чо век на шег гра да био
је ве о ма за до во љан, јер се одав -
но ни је ово ли ко де це оку пи ло
на јед ном ме сту.

– Ива на Јо ва но вић је ро дом
из Пан че ва и ја до жи вља вам
као оба ве зу свих нас Пан че ва -
ца да овај град учи ни мо по пу -
лар ни јим и леп шим, по го то во
за де цу, ко ја су на ша бу дућ -
ност. Сам на зив ма ни фе ста ци -
је го во ри да су де ца ов де пре
све га да се игра ју. Уз игре се
ра ђа со ли дар ност, уз игре се
ра ђа раз у ме ва ње и уз игре се
ра ђа љу бав. И из све га то га ра -
ђа се јед на ал тер на ти ва не га -

ден ко вић и Ми ли ца Ами џић.
И сто но те ни се ри су би ли по -
де ље ни у две гру пе, а нај ви ше
успе ха има ли су: Вук Не дељ -
ко вић, Ду ња Са рић, Да ни јел
Па вло вић и Је ле на Сте фа но -
вић. У игри „из ме ђу две ва тре”
три јум фо ва ла је еки па Ге ни -
јал ци, ко ју су чи ни ли уче ни ци
ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”. Нај -
бо ље ру ко ме та ши це ово го ди -
шњих ига ра су из ЖРК-а Пан -
че во, а у му шкој кон ку рен ци ји
су по бе ди ли де ча ци из ОШ „Го -
це Дел чев” из Ја бу ке. У од бој -
ци су три јум фо ва ле де вој чи це
из ОК-а Мла дост из Омо љи це,
а нај бо љи те ни се ри су Ог њен
Га јић и Са ра Јо ван че вић.

Нај бо ље еки пе и по је дин ци
из свих гра до ва Ср би је над ме -
та ће се од 23. до 29. ју ла на
фи нал ном так ми че њу у Бе о -
гра ду. По бед ни ци тог над ме та -
ња из бо ри ће пла сман за ве ли -
ко ме ђу на род но фи на ле, ко је
ће, по тра ди ци ји, у дру гој по -
ло ви ни ав гу ста би ти одр жа но у
Спли ту, где ће се так ми чи ти и
дру жи ти са сво јим вр шња ци ма
из Хр ват ске и БиХ, али и ужи -
ва ти на ми ни-ле то ва њу.

За и ста је мо то ове ма ни фе -
ста ци је у пот пу но сти та чан –
игре је су за кон!

КУП СРЕ БР НОГ ЈЕ ЗЕ РА

ОДЛИЧНИ МЛАДИ БОРЦИ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

То ком про шлог ме се ца чла -
но ви Џу до клу ба „Ака де ми ја
Јо чић” из Стар че ва оства ри -
ли су од лич не ре зул та те, па
су у сво је ме сто до не ли број -
не ме да ље с ра зних так ми -
че ња.

Тро фе је су осво ји ли: Бог -
дан и Ања Ма тић, Ма те ја
Илић, Ања Сто јић, Вук и Ми -
ка и на Јо ва но вић, Ђор ђе Ма -
ле тић, Ла на Не цов, Вук Ми -
ло ва но вић, Вук Си ми јо но вић
и Жељ ко Цвет ко вић. По себ но

тре ба ис та ћи и Пре дра га Ка -
ци ја на, ко ји је на Пр вен ству
Ср би је осво јио брон за ну ме -
да љу и та ко у пр вој го ди ни у
уз ра сту ста ри јих пи о ни ра по -
твр дио оче ки ва ни ква ли тет.

Чел ни љу ди стар че вач ког
клу ба по себ но ис ти чу Ду њу

Јо чић, Пе тра Сто ји ћа и Го лу -
ба Стри ги ћа, ко ји по бе ђу ју го -
то во чи та ве се зо не и, с рет -
ким по ра зи ма, ни жу злат не
и сре бр не ме да ље. Овој гру -
пи успе шних бо ра ца при кљу -
чи ла се и На та ли ја Стри гић,
ко ја је на три по след ња тур -
ни ра осво ји ла сре бро и два
зла та.

У ЏК-у „Ака де ми ја Јо чић”
ка жу да су ово ле пи ре зул та -
ти, вред ни по ме на, али ис ти -
чу и да је пут до ве ли ких

спорт ских ре зул та та дуг и те -
жак. Циљ клу ба је исти као и
увек – ство ри ти но ве ве ли ке
шам пи о не, уче сни ке олим -
пиј ских ига ра, ко јих са ових
про сто ра, бар ка да је џу до у
пи та њу, ни је би ло још од дав -
не 1992. го ди не.

ТРО ФЕ ЈИ СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА

У Ни шу је 3. ју на одр жа но
тра ди ци о нал но над ме та ње
нај бо љих стре ли ча ра у ре ги -
о ну, по зна то и као „Куп ца ра
Кон стан ти на”. У ве о ма ја кој
ме ђу на род ној кон ку рен ци ји
так ми чи ла су се и три чла на
СК-а Пан че во, ко ји су и овог
пу та по сти гли за па же не ре -
зул та те.

Сте фан Жи кић је га ђао из -
ван ред но, по сти гао је свој лич -
ни ре корд и при бли жио се на
са мо не ко ли ко бо до ва од др -
жав ног ре кор да ко ји је ра ни -
је по сти гао та ко ђе пан че вач -
ки так ми чар Да ни ло Ми о ко -
вић. Сте фан је за слу же но
осво јио нај сјај ни је од лич је.

Дра ги ша Јев тић је ве о ма
до бро га ђао, али је у ели ми -

на ци ја ма за про тив ни ка имао
ис ку сног бу гар ског стре ли ча -
ра Вен чи сла ва Ве лич ко ва, па
је на кра ју за у зео пе то ме сто.
Иа ко је имао мно го про бле -
ма са опре мом, Ду шан Гр бић
је ус пео да се пла си ра на пе то
ме сто у укуп ном пла сма ну.

СТЕ ФАН НАЈ ПРЕ ЦИ ЗНИ ЈИ

СА ШАХОВСКИХ НАДМЕТАЊА

„АЉЕХИН” МЕЂУ НАЈУСПЕШНИЈИМА



испред њега на старту, изгубио четири
позиције. Само неколико кривина ка-
сније Душана је ударио Дани Крос.
Ипак, наш суграђанин је изванредном
реакцијом избегао најгори сценарио и
задржао се на стази, уз нови неизбежни
губитак позиције (12. место). Због из-
летања Ташија, на стазу је изашло си-
гурносно возило, које се задржало до
пред сам крај трке, али је Борковић у
преостала три круга, са 12. места, неве-
роватном вожњом успео да знатно по-
прави свој пласман, избије на седму по-
зицију и освоји шест вредних бодова.

– Већ на старту сам први пут слу-
чајно направио грешку, убацивши у
лер уместо у прву брзину. Затим је
Комини стао на старту испред мене
због проблема и у делићима секунде
сам изгубио неколико позиција. То
ме и није толико коштало, колико
кад ме је Крос ударио, избацио са
стазе и оштетио ми задњи точак. Не
само да сам пао на 12. место него ни-
сам имао брзину на већ онеспособље-
ном аутомобилу. На крају сам завр-
шио седми и узео нове бодове. Аско-
на је повећао предност у генералном
пласману, али срећом само за 11 по-
ена, што је достижно већ на наредној
трци на „Хунгарорингу”, уколико про-
мене баланс перформанси за следећи
викенд. Надам се даљим променама
како бисмо сви имали шансу да се тр-
камо фер и како бисмо сви били без-
бедни. Честитам клупском колеги Ри-
харду на победи, а хвала мојој Србији,
навијачима, тиму и спонзорима на ве-
ликој подршци и у Белгији – истакао
је Борковић после друге трке.

Дуца је после шест трка на другом
месту у генералном пласману, са 84
бода. Наредни тркачки викенд биће на
програму 7. и 8. јула у Мађарској, на
стази „Хунгароринг”. А. Живковић

аутомобила и дао се у потеру за нај-
бољом тројицом – Вернеом, Поти-
јем и Асконом, али боље од четвр-
тог места није могао јер је био еви-
дентан дефицит брзине „хјундаија”. 

– Задовољан сам пре свега јер сам
завршио трку, и то на бољој позицији
него што сам се надао. Ово као да је
„Фолксваген” или „Пежо” куп, немо-
гуће је са оваквим ограничењима во-
зити с њима, јер су само на правцу
бржи за 0,8 секунди. Сви у тиму су
срећни јер, како кажу, ово је моја нај-
боља вожња у сезони. „Пежо” ме је
стизао по 60 метара на правцу, али
сам успео да задржим четврто место.
Стварно не умем да објасним шта се
дешава с балансом перформанси, као
да возим у другој класи. Да није мене,
остали би заостали ко зна колико. Не
хвалим се, али тако је, а упркос томе
оставили су ме као да сам стајао на
стази. Љут сам због свега, али с пуно
оптимизма гледам на следећу трку.
Трудићу се да оправдам сву подршку
– рекао је Борковић после прве трке.

Иако у неравноправним условима,
популарни Дуца је успео да сачува
другу позицију у генералном пласма-
ну. Он је у другој трци у Белгији зау-
зео седмо место. Успех је још већи с
обзиром на то да је остварен у конку-
ренцији 22 возача, од којих су сви
осим његових колега из „Хјундаија”
имали бољи баланс перформанси. Ви-
сина аутомобила смањена за један
центиметар (али аутомобил и даље
највиши) није могла да надомести
тежину од 1.315 кг и снагу мотора од
97,5 одсто, па је Борковић у овом ви-
кенду, извлачећи максимум, стигао
до нових шест бодова.

Борковић је у недељној трци старто-
вао као пети, али је због лошег старта и
заустављања Коминија, који се налазио
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Сте фан 
Стан ко вић,
гим на зи ја лац:
– Во лео бих да по -
гле дам не ку пред -
ста ву и да чи там
књи гу ако бу дем
имао вре ме на.

Иван Мар тић,
гим на зи ја лац:
– Уско ро ће за вр ше так
шко ле, та ко да ће би ти
до ста вре ме на за из -
ла ске. Са да имам још
ма ло оба ве за, али ми -
слим да ћу си гур но
ићи на кар не вал.

Ана 
Мла де но вић,
гим на зи јал ка:
– Не ве ру јем да ћу
пра ти ти по вор ку, али
си гур но ћу иза ћи и
по се ти ти не ку жур ку
то ком овог, кар не -
вал ског ви кен да.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Осун ча ни
До ђу они те шки, тму р ни да ни.

    Је два че каш да про ђу.

    И да те сле де ћи пут за о би ђу.

    Да кик сну они, не ти.

    Јер, кад су пре че сто ту, за бо ра виш да пре по знаш све тло.

    Пре ста неш да ми слиш о ле пом.

    Као што је из не над ни су срет.

    Осун ча ни.

Умре же ни
Ри бар ло ви уз ње ну по моћ.

    Гол ман се ис пред ње ба ца.

    Ар ми рач је пра ви од гво жђа.

    Па у ку је ха би тус.

    Ле пим жен ским но га ма по не кад пре кри вач.

    Нет је чу до: сви смо та ко по ве за ни!

    Те шко ју је рас пле сти.

    Јед на је мре жа.

Пло до ви
Тво је де те, ти, тво ји ро ди те љи, па њи хо ви...

    Су и цид, без на ђе, те шка ма те ри јал на си ту а ци ја, гу би так по сла,

ли бе рал ни ка пи та ли зам или ау то кра ти ја.

    Смрт, бо лест, не ре до ван жи вот, де пре си ја, не за до вољ ство,

оки дач, са свим скоц ка на ствар ност.

    Јед но уме да во ди ка дру гом, па тре ћем...

    От по за ди, у ова ко фор му ли са ним слу ча је ви ма.

    Сви и све су не чи ји пло до ви.

    У ни зу.

Почела је сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

НЕРАВНОПРАВНА БОРБА У БЕЛГИЈИ
Душан Борковић на другој
позицији у генералном
пласману

Следи искушење 
у Мађарској

Најбољи српски аутомобилиста Душан
Борковић освојио је нових дванаест
бодова у трећем викенду Европског
TCR шампионата. Он је на стази „Спа
Франкоршамп” у Белгији стартовао са
шесте позиције, а заузео је четврто ме-
сто у првој трци, упркос отежавајућим
околностима због баланса перформан-
си, који је ставио његов аутомобил у
подређену позицију, заједно са оста-
лим возачима „Хјундаија”.

Без обзира на инфериорност на
правцима, Борковић је возио храбро,
а у неколико ситуација био је на пра-
гу излетања са стазе. Ипак, само та-
кав приступ омогућио му је да буде
колико-толико близу возача других
произвођача. То се видело у субот-
њим квалификацијама, када је Бор-
ковић, упркос свим прогнозама, ус-
пео да се домогне шестог места, што
га је оставило без нових бодова, али и
омогућило да у недељу у другој трци
стартује с пете позиције.

Дуца је фантастичним маневром
на почетку трке и уласком на унутра-
шњи део стазе пред прву кривину ус-
пео да напредује за два места. Адре-
налин српског возача није јењавао,
па је почео да припрема напад на
треће место, на коме је био Шпа-
нац Микел Аскона, који је уочи овог

тркачког викенда имао исти број бо-
дова као и Душан на првом месту у
генералном пласману.

Било је само питање тренутка када
ће Борковић  демонстрирати своје
мајсторство на стази, када га је без
икаквих резона, са спољне стране кри-
вине, ударио петопласирани Стефа-
но Комини. Борковић је, на само ње-
му знан начин, сачувао четврто ме-
сто, али је Коминијев несхватљиви
маневар учинио таман толико да га
потпуно успори и омогући Аскони да
побегне и осигура треће место.

Борковић је од тог тренутка извла-
чио и више од максимума из свог


