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Срби ја на три на е стом
месту у све ту по сто пи
суи ци да

Шта када се излаз 
не види?

Сва ке годи не више од 800.000 људи у
све ту извр ши само у би ство, а чак два -
де сет мили о на њих поку ша да то
учи ни. Када је реч о нашој земљи,
упр кос томе што се у послед њих два -
де сет пет годи на беле жи пад сто пе
само у би ста ва, она је и даље висо ка и
свр ста ва нас на три на е сто место у
све ту.

На ини ци ја ти ву Међу на род не асо -
ци ја ци је за пре вен ци ју само у би ста ва,
10. сеп тем бар про гла шен је 2003.
годи не за Међу на род ни дан пре вен -
ци је само у би ста ва. Oвогодишњa
кампањa одви ја се под сло га ном
„Одвој минут, про ме ни живот” и има
циљ да скре не пажњу јав но сти на
суи цид као један од воде ћих узро ка
пре ра не смр ти, који је могу ће спре -
чи ти.

Мно го нео прав да них раз ло га
Када је реч о моти ви ма који осо бу
могу наве сти на то да диг не руку на
себе, Ања Петруц, пси хо лог у Заво ду
за здрав стве ну зашти ту рад ни ка
„Пан че вац”, каже да они пред ста вља -
ју после ди цу уза јам ног деј ства раз -
ли чи тих фак то ра – пси хо ло шких,
био ло шких, соци јал них, еко ном ских
и дру гих.

– Под вели ким ризи ком су осо бе
које болу ју од неких мен тал них поре -
ме ћа ја, пре све га депре си је, потом
бипо лар ног поре ме ћа ја, схи зо фре ни -
је, поре ме ћа ја лич но сти… Пси хич ке
кри зе иза зва не губит ком посла, неу -
спе хом у шко ли, поро дич ним про -
бле ми ма или кри зе раз вој ног карак -

СВЕТ СКИ ДАН ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ САМО У БИ СТА ВА
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те ра, као што је на при мер адо ле -
сцент ска кри за, могу бити оки дач за
иде ју суи ци да. У фак то ре ризи ка
убра ја ју се и пре тр пље на тра у ма или
зло ста вља ње, само у би ство чла на
поро ди це или при ја те ља, зло у по тре -
ба алко хо ла и дру гих пси хо ак тив них
суп стан ци, као и сомат ске боле сти,
како хро нич не, тако и оне неиз ле чи -
ве пра ће не неиз др жи вим боло ви ма.
Сви фак то ри се и не могу набро ја ти,
јер сва ка осо ба има свој лич ни раз лог
зашто би ура ди ла тако нешто. Ипак,
оно што их пове зу је, јесте то да им
суи цид делу је као једи но реше ње
про бле ма, а вера да може бити боље
и да живот има сми сла не посто ји –
обја шња ва Ања Петруц.

Црве ни ала рм
Иако се импул сив ност често наво ди
као јед на од осо би на осо ба које су
поку ша ле или извр ши ле суи цид, Ања
Петруц нагла ша ва да је већи на ових
људи прет ход но о томе дуго раз ми -

так нај ва жни је да буде те актив ни
слу ша лац, да је охра бри те да вам
гово ри о свом про бле му, и то тако
што ћете јој пока за ти да раз у ме те
оно што вам при ча и да сао се ћа те с
њом.

– Осо би која има суи ци дал не
мисли и наме ре веро ват но ће бити
тешко да гово ри о томе, па мора те
бити стр пљи ви с њом. Немој те је кри -
ти ко ва ти, сажа ље ва ти или гово ри ти
шта би тре ба ло да ради, јер се тако
она може затво ри ти за даљу кому ни -
ка ци ју. Може те јој поста ви ти пита ња
у вези са само у би ством како бисте
утвр ди ли да ли има план и сред ства
за њего во оства ри ва ње. Тако може те
уста но ви ти сте пен суи ци дал ног ризи -
ка, а самим тим и врсту нео п ход не
помо ћи. Нека да су довољ не пажња и
подр шка, али у слу ча је ви ма када је
иде ја о ова квој врсти „изла за” после -
ди ца озбиљ ни јег про бле ма, нео п ход -
но је потра жи ти струч ну помоћ –
нагла ша ва наша саго вор ни ца.

Подр шка из „Срца”
Мно ги људи који су пре жи ве ли поку -
шај суи ци да твр де да би ста за на
којој су се нашли могла бити пре ки -
ну та да им је неко посве тио макар
минут пажње.

У нашој земљи већ 26 годи на ради
Цен тар за пру жа ње емо тив не подр -
шке и пре вен ци ју само у би ста ва
„Срце”. О томе коли ко је посто ја ње
тог волон тер ског цен тра зна чај но,
довољ но гово ри чиње ни ца да је у
њему током 2016. годи не помоћ у
виду раз го во ра потра жи ло чак 2.900
људи. Сви они који има ју потре бу да
попри ча ју с волон те ри ма у „Срцу”
могу то учи ни ти путем бес плат ног
бро ја теле фо на 0800/300-303, путем
имеј ла: vanja@centarsrce.org или
пре ко чет-сер ви са на сај ту www.cen-
tarsrce.org.

Д. Кожан

шља ла про ла зе ћи кроз читав про цес:
од поја ве про ла зних суи ци дал них
мисли, пре ко пла ни ра ња када и како
то ура ди ти, све до конач не одлу ке.
„Симп то ме” тог про це са око ли на
често може пре по зна ти, а самим тим
и бла го вре ме но реа го ва ти.

– Важно је пра ти ти зна ко ве упо зо -
ре ња на нивоу пона ша ња и на вер -
бал ном нивоу. Црве ни ала рм се пали
ако је осо ба пре о ку пи ра на смр ћу,
повла чи се, губи инте ре со ва ње за
актив но сти у који ма је пре ужи ва ла,
има неса ни цу или пре ви ше спа ва,
нема апе тит или пре ви ше једе, завр -
ша ва неке запо че те посло ве, покла ња
сво је вред не ства ри… Зна чај ни инди -
ка то ри могу бити и само по вре ђи ва ње
и ризич но пона ша ње, а посеб но тре -
ба обра ти ти пажњу на осо бе које су
већ има ле поку ша је суи ци да – каже
Ања Петруц.

Она нагла ша ва да је, уко ли ко
посум ња те да осо ба из вашег окру же -
ња раз ми шља о само у би ству, за поче -

Ања Петруц: „Важно је пре по зна ти зна ко ве за узбу ну”

Панчевачки повеќејазичник
Панчевачки вишејезичник – на македонском » стране I-VIII



је до сада „пре га зи ла” Лето ни ју и Тур -
ску (дру га побе да је посеб но слат ка,
јер је постиг ну та пред фана тич ним
дома ћим нави ја чи ма).

Пред репре зен та ци јом Срби је пале
су и неу год на еки па Мађар ске и
селек ци је Бел ги је и Енгле ске, а једи -
ни за чију игру наши нису могли да
нађу кључ, били су репре зен та тив ци
Руси је. Не зна мо како је селек то ру
Ђор ђе ви ћу то успе ло, али је сигур но
да има хари зму и ауто ри тет и да из
игра ча које пред во ди уме да изву че
нај ви ше онда када је нај те же. Због
тога све што кошар ка ши постиг ну до
кра ја првен ства заслу жу је да се ока -
рак те ри ше јед ном реч ју – чудо!

Током овог лета су нас обра до ва ли
и Нема ња Мај дов, мла ди џуди ста,
који је на Свет ском првен ству у
Будим пе шти осво јио злат ну меда љу,
тени сер ка Олга Дани ло вић, побед ни -
ца на јуни ор ском „Ју-Ес опе ну”, као
и атле ти чар ка Ива на Шпа но вић,  која
је оста ви ла иза себе све ривал ке у
Дија мант ској лиги у Бри се лу.

Сви они су пока за ли да су за спорт -
ске успе хе довољ ни тале нат, сати и
сати тре ни ра ња, као и само по у зда ње
и вера у себе. Спор ти сти ма који то
има ју, само је небо гра ни ца и они ни
по чему нису лоши ји од сво јих добро
пла ће них вршња ка на Запа ду.

М. Г.

Бра во, 
спор ти сти!

Нема ника кве диле ме – овог лета смо
се нај че шће радо ва ли успе си ма спор -
ти сти. Њихо ви фан та стич ни резул та -
ти допри не ли су да се опет осе ћа мо
поно сно и уне ли су мало ведри не у
нашу сва ко дне ви цу.

Поче ло је побе да ма „Црве не зве -
зде” и „Пар ти за на” у ква ли фи ка ци -
ја ма за Лигу Евро пе и ели ми на ци ја -
ма „Виде о то на” и „Спар те”, јаких и
вели ких еки па и про тив ни ка за ува -
жа ва ње. Захва љу ју ћи „црве но-бели -
ма” и „црно-бели ма”, опет ћемо на
ста ди о ни ма ЈНА и „Рај ко Митић”
после мно го годи на гле да ти над ме -
та ња с моћ ним европ ским тимо ви ма
и поно во ћемо се нада ти да ће и „Зве -
зда” и „Пар ти зан” у Лиги Евро пе
доче ка ти про ле ће. Да има осно ва за
опти ми зам, све до чи то што су оба
наша тима сво јим доса да шњим игра -
ма пока за ла да се не боје и не респек -
ту ју јаче од себе и да је про шло вре -
ме када су игра ли кука вич ки.

Дру гу чаро ли ју нам већ десе так
дана при ре ђу ју кошар ка ши. Иако су
наша репре зен та ци ја и њен селек тор
Саша Ђор ђе вић оти шли на Европ ско
првен ство без Тео до си ћа и још шесто -
ри це кључ них игра ча, наша селек ци ја

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Магични кругови.

Ових дана у Градском парку

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 15. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЈЕ СПОСОБАН ДА СЕ ОБРАЗОМ ЦРВЕНИ, 

ТАЈ НЕ МОЖЕ БИТИ ЦРНА СРЦА.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Кинеска пословица

Мање је више
Чуве на бри тан ска мод на дизај нер ка Виви јен Вествуд, оли че ње
анти мо де, позна та по екс цен трич ном и панк сти лу, оду век је твр -
ди ла да је оде ћа вид рево лу ци је, про те ста, бун та и ста ва, а она
лич но, иако у шоу-бизу и при ват ним вода ма, вели ки је про тив -
ник капи та ли зма. Пре неки дан огла си ла се инте ре сант ном пору -
ком. Она је, наи ме, сво ју маји цу пре швр ља ла – дода ла је нат пис
који је у ства ри њена пору ка сви ма нама и то је, како сама каже,
нај бо ља ствар коју је ика да рекла. Све то је сни ми ла и у видео-
-пору ци саве ту је да сви то ура ди мо, одно сно да испи ше мо ту исту
рече ни цу чет ки цом и бојом, а она гла си: „Купуј те мање”.

Тако се она која живи од про да је и про фи та побу ни ла про тив
потро шач ког дру штва, про тив свих нас – жрта ва потро шач ког дру -
штва. Одав но је јасно да све том не вла да ју држа ве и њихо ви пред -
сед ни ци, већ цен три моћи и њихо ве кор по ра ци је, а да је у таквом
све ту једи но новац и циљ и сред ство, јед ном реч ју импе ра тив над
импе ра ти ви ма. То пред ста вља наш поче так и крај, наше божан -
ство којем се моли мо и чему једи но, сви ује ди ње ни без гра ни ца, и
тежи мо.

Баш та неза си та глад сама по себи (а у ства ри за љуба вљу и сми -
слом) уву кла нас је у кор по ра циј ско врзи но коло, којим прко си мо
и здра вом разу му, али и сво јим потом ци ма. Јер није реч само о
шопинг-моло ви ма и must have про из во ди ма, већ и о ГМО-у на
плод ном пољо при вред ном земљи шту, а на кра ју и о посте пе ном
уру ша ва њу све га: здрав ства, обра зо ва ња, кул ту ре... Увек вечи то
сити, а глад ни, тра жи мо све инстант. Све! По сва ку цену, јер
мисли мо да нам у тој њихо вој вели кој пону ди све и при па да!

Све то зна ста ра пре ка ље на пан кер ка, која је твр ди ла и да је
сми сао живо та, а наро чи то мла до сти – у побу ни. Јер мање је више.

У нови нар ству то мање пред ста вља чиње ни цу. Ако имаш јед ну
чиње ни цу, имаш вест. Прет ход них дана пре сто нич ке коле ге су се
гото во утр ки ва ле ко ће током мар ке тин шке кам па ње више изма -
ни пу ли са ти чита о це у окви ру вели ке про мо ци је новог рија ли ти ја
још већег срп ског медиј ског мага. Више насло ва – више пара;
више гле да ла ца – више ути ца ја, више, више, више… Ста ри про -
па ган ди ста зна како да наву че гра ђа не, а нови на ри се нису либи -
ли да му за шачи цу нов ца у томе помог ну, па су из дана у дан пла -
си ра ли узне ми ру ју ће инфор ма ци је да у његов нови рија ли ти ула зи
и беба. Бео град је скуп за живот и мораш поне кад напи са ти и
нешто само да би остао у њему, али баш да изми слиш и маму и
тату и бебу... па, мно го је, коли ка год да си жртва потро шач ког
дру штва. На кра ју, успе ли су да напра ве лажну афе ру, без ијед не
чиње ни це. Виде ли смо, медиј ски могул је у рија ли ти увео бебу
мај му на, напра вив ши све нас, а наро чи то оне мало број не који су
се јав но побу ни ли про тив тог наја вље ног бесрам ног зло чи на –
мај мун чи на ма. И како је неко ових дана рекао, „сада сви ма по
бана на и м’рш назад у кавез”. Нарав но, до сле де ћег рија ли ти ја,
јер хоће мо још.

А у гра ду на Тами шу за викенд се игра вели ки град ски фуд бал -
ски дер би, када ће се саста ти „Дина мо” и „Жеља”. Јед на од пред -
но сти живо та у малом гра ду је и та што за поје ди ним „поча сти -
ма” вели ке нам пре сто ни це каска мо, па мода до ове стра не Дуна ва
дола зи нека ко спо ри је. Тако Пан чев ци раз ли чи тих гене ра ци ја и
даље могу да ужи ва ју на три би на ма у спорт ском нави ја њу јер код
нас још увек нема нави јач ко-хули ган ских гру па. Иско ри сти мо
зато овај спорт ски викенд и – мање купуј, више нави јај.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Марина Димитрић



Окру жни кошар ка шки савез,
уз помоћ при ја те ља, ове годи -
не први пут орга ни зу је мемо -
ри јал ни кошар ка шки тур нир
посве ћен бив шој кошар ка ши -
ци „Мла до сти” из Вој ло ви це
– Весни Батањ ски, која је про -
шле годи не пре ми ну ла после
тешке боле сти у 49. годи ни.

Тур нир ће бити одр жан у
субо ту, 16. сеп тем бра, од 10

сати, на тере ну код Суда, а над -
ме та ће се кошар ка шке вете -
ран ке из Пан че ва и Опо ва.

Ини ци ја ти ва за покре та -
ње тур ни ра поте кла је од
Весни них дру га ри ца и саи -
гра чи ца, које на овај начин
желе да је отрг ну од забо ра -
ва, али и да про мо ви шу
жен ску кошар ку.

А. Ж.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац” про -
ши ри ће свој богат спек тар
услу га, због чијег ква ли те та
је већ постао избор број
један када је реч о уста но ва -
ма слич ног типа, и то не
само број них Пан че ва ца и
Пан чев ки, већ ста нов ни ка
чита вог јужног Бана та.

Тако ће сви кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
уско ро има ти при ли ку да
субо том ура де било коју
врсту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мобил ном ултра -
звуч ном апа ра ту, а на рас -
по ла га њу ће им бити и
спе ци ја ли стич ки пре гле ди,

које ће оба вља ти струч ња -
ци с Кли нич ког цен тра у
Бео гра ду.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе погле дај те на реклам -
ним стра на ма акту ел ног
бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ново сти пра ти те на
сај ту www.zavodpancevac.rs
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 15. септембар 2017.
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УСКО РО У ЗАВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Су бо том ул тра звуч ни и 
спе ци ја ли стич ки пре гле ди

И поред доброг
почет ка, „вуко ви 
с Тами ша” нису 
успе ли да избег ну
висок пораз

Сле ди пут 
у Бело ру си ју

Тре ће коло реги о нал не СЕХА
лиге одве ло је Руко мет ни клуб
„Дина мо”, деби тан та у овом так -
ми че њу, у Сло ве ни ју. Пан чев ци
су у уто рак, 12. сеп тем бра, у гра -
ду Веле њу поде ли ли мег дан с
дома ћим тимом „Горе ње”. Стра -
тег пан че вач ких „жуто-црних”
Иван Пет ко вић повео је сво је
мом ке на ово госто ва ње без беле
заста ве, иако на пут није кре нуо
капи тен Бран ко Рада но вић...
Наши сугра ђа ни су добро отво -
ри ли меч, али то је било све што
су успе ли да ура де у сусре ту с
ква ли тет ни јим и иску сни јим
рива лом: „Горе ње” – „Дина мо”
34:24 (18:11).

Око 1.000 љуби те ља игре с
лепљи вом лоп том, али и број -
ни гле да о ци који су овај дуел
пра ти ли путем директ ног ТВ
пре но са „Аре не”, могли су се
уве ри ти у ква ли тет сло ве нач -
ког тима, који у овом дуе лу
ништа није пре пу стио слу ча ју.

„Горе ње” с клу пе пред во ди
нека да шњи селек тор хрват ске
репре зен та ци је Жељ ко Бабић,
а важан „шраф” тима је и сада
већ леген дар ни кру жни напа -
дач Алем Тоскић. После два
почет на пора за у СЕХА лиги
Сло вен ци су јед но став но „мора -
ли” да оправ да ју уло гу фаво ри -
та и да три јум фу ју. Како је вре -
ме утак ми це одми ца ло, бива ли
су све сигур ни ји и ефи ка сни ји.
На дру гој стра ни, да би сти гли

У орга ни за ци ји Спорт ског
саве за наше га гра да, ФС-а Пан -
че во и ФК-а „Мун ди јал”, у
неде љу, 17. сеп тем бра, на тере -
ну СЦ-а „Мла дост” биће одр -
жа на мани фе ста ци ја под нази -
вом „Забав ни дан фуд ба ла”.

Иде ја орга ни за то ра огле да
се у томе да се сви заин те ре -
со ва ни деча ци од пет до девет
годи на упо зна ју с фуд бал ском
игром на нај леп ши могу ћи
начин – кроз игру и заба ву на
фуд бал ском тере ну.

Про грам је пот пу но при -
ла го ђен том узра сту деча ка,
с циљем да се фуд бал пред -

ста ви као игра која спа ја
децу и доно си им мно го
радо сти. Ова кав „забав ни
фуд бал ски кон цепт” подр -
жа ва и ФК „Црве на зве зда”,
која ће у неде љу госто ва ти са
сво јом селек ци јом деча ка
рође них 2010. годи не. Они
ће оди гра ти утак ми цу с пан -
че вач ким мали ша ни ма поја -
ча ним деча ци ма из ФК-а
„Мун ди јал”.

„Забав ни дан фуд ба ла”
почи ње у 10 сати. Сви клин -
ци који воле фуд бал, али и
њихо ви роди те љи, биће доб-
ро до шли! А. Ж.

МКУД „Пете фи Шан дор” и
ове годи не, шести пут заре -
дом, орга ни зу је „Пан че вач -
ки фести вал зим ни це”.

У петак и субо ту, 15. и
16. сеп тем бра, од 11 до 18
сати, на пар кин гу испред
про сто ри ја МКУД-а „Пете -
фи Шан дор” у Ули ци цара
Лаза ра 19, сви заин те ре -
со ва ни сугра ђа ни моћи ће
да посе те изло жбу зим ни -
це и срод них дома ћих
про из во да.

На овој лепој мани фе ста -
ци ји уче ство ва ће више
удру же ња гра ђа на, као и
чла но ви МКУД-а „Тама ши
Арон” из Вој ло ви це.

За добро рас по ло же ње
посе ти ла ца и изла га ча у
петак, 15. сеп тем бра, побри -
ну ће се там бу ра ши и чла но -
ви хора „Злат на јесен”.

А. Ж.

У НЕДЕ ЉУ НА СЦ-у „МЛА ДОСТ”

Забав ни дан фуд ба ла
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до убе дљи ве побе де, „пома га ли”
су им гости, који су напра ви ли
при ли чан број тех нич ких гре -
ша ка, што се у ова квом так ми -
че њу не пра шта.

„Горе ње” није боље од
„Дина ма” за тих десет голо ва
раз ли ке, али када се у обзир
узме и (не)иску ство игра ча из
наше га гра да, онда резул тат не
тре ба пре ви ше да изне на ђу је.
Не тре ба сум ња ти да ће, како
вре ме буде одми ца ло, Пан чев -
ци бива ти све сигур ни ји, али
не тре ба забо ра ви ти ни пода -
так да ће мла ди ћи које пред -
во ди тре нер Пет ко вић одме ра -
ва ти сна гу са уче сни ци ма Лиге
европ ских шам пи о на...

Тим из наше га гра да играо је
у саста ву: Жујо вић (седам голо -
ва), Пили по вић (један), Буњев -
че вић (један), Сто ја но вић (три),
Јелић (чети ри), Мир ко вић

(један), Јова но вић, Јан дрић,
Дис тол (један), Тер зић, Бару -
џић (један), Сла ву љи ца, Петро -
вић, Радо ва но вић, Бан ду ка
(три) и Шапо њић (два гола).

И поред пора за, „екс пе ди ци -
ји” из Пан че ва ће бора вак у
Сло ве ни ји оста ти у лепом сећа -
њу. Поред тога што су наши
мла ди мом ци сте кли још јед -
но европ ско иску ство, које ће
им мно го зна чи ти у даљим
кари је ра ма, било је и лепих
при ја тељ ских сусре та, ћаска ња
и ево ци ра ња успо ме на на неке
леп ше дане...

Број ни покло ни ци руко ме та
из Веле ња и око ли не дошли су
да поздра ве Ива на Пет ко ви ћа,
који је у играч кој кари је ри
оста вио дубок траг у Трбо вљу,
а утак ми цу је пра тио и нека да -
шњи руко ме таш „Дина ма”, а
сада прво ти мац „Цеља” Лука

Митро вић, који је нашао вре -
ме на да пораз го ва ра с људи ма
из бив шег клу ба. Пан чев це је
поздра вио и тре нер Руко мет -
ног клу ба „Цеље”, који је дуел
у Веле њу иско ри стио како би
на делу „сни мио” сво је рива ле
у СЕХА лиги.

Већ у уто рак, 19. сеп тем бра,
руко ме та ше „Дина ма” оче ку је
ново госто ва ње. Овог пута иду
у Бело ру си ју, у град Брест, на
мег дан с дома ћом еки пом
„Мешков”. Али пре тога се тре -
ба одмо ри ти, добро тре ни ра ти,
попра ви ти неке недо стат ке у
игри и при пре ми ти се за ново
путе ше стви је по Евро пи. Пут у
Бело ру си ју под ра зу ме ва лет до
Вар ша ве, па ауто бу ски пре воз
до места игра ња утак ми це
четвр тог кола СЕХА лиге...

Срећ но, „вуко ви”!

А. Жив ко вић

ДРУ ГИ ПОРАЗ РУКО МЕ ТА ША „ДИНА МА” У СЕХА ЛИГИ

ВЕЛЕ ЊЕ ПРЕ ВЕ ЛИ КО ЗА ПАН ЧЕВ ЦЕ

ИДУ ЋЕГ ВИКЕН ДА У НАШЕМ ГРА ДУ

Пан че вач ки 
фести вал зим ни це

Један од најзначајнијих и најду-
говечнијих world music фес-
тивалa у Србији, „Ethno.com”,
биће одржан петнаести пут, 22.
и 23. септембра, у организаци-
ји Културног центра Панчева,
а на њему ће наступити чети-
ри world music састава из
Србије и Македоније. Реч је о
фестивалу од изузетне важно-
сти за промоцију етно и world
music звука региона и Србије.

Прве фестивалске вечери, у
петак, 22. септембра, од 20 сати,
наступиће Пјевачка дружина
Светлане Спајић и Олга Красо-
јевић, а од 21.30 биће одржан
концерт састава „My Peo ple”.

Уметница Светлана Спајић
више од две деценије негује
српску традиционалну култу-
ру, сакупљајући и учећи на
терену од изворних певача нај-
старије генерације. Учествовала је
у домаћим и интернационалним
музичким и позоришним про-
јектима и наступала са светски
познатим уметницима и музи-
чарима, како онима на пољу тра-
диционалне, тако и у оквиру
савремене и импровизоване
музике. Од 2009. предводи свој
женски а капела састав – Пјевач-
ку дружину Светлане Спајић. 

Музика састава „My Peo ple”
може се описати као нетипич-
на мешавина џеза и world
music-a с традиционалном и
духовном музиком Балкана,
као и музиком других региона
и континената.

Друге фестивалске вечери,
23. септембра, од 20 сати,
наступиће Тамбурашки орке-
стар Панчева, а од 21.30 састав
„Љубојна” из Македоније.

Тамбурашки оркестар Пан-
чева почео је да ради 2014.
године. Основао га је професор

Михајло Јовић с циљем да
негује и изводи традиционал-
ну тамбурашку и уметничку
музику. Од првог концерта
Тамбурашки оркестар Панче-
ва привлачи велику пажњу
љубитеља тамбурашке музике.

„Љубојна” (’љубав’ и ’битка’)
један је од најистакнутијих и
најзаступљенијих састава у
региону, који на врло аутенти-
чан начин преноси импулс

македонског музичког насле-
ђа. Она ствара музику уносећи
велику страст, ентузијазам и
жестину која се очекује од
музике као универзалног
матерњег језика. „Љубојна”
доноси своју музику играјући
се енергијом рок састава у свим
његовим појавним облицима:
изворном, класичном, попу-
ларном, као и експериментал-
ном формом. М. М. В. 

ПЕТНАЕСТИ „ETHNO.COM”

Светлана Спајић отвара фестивал 

МЕМО РИ ЈАЛ НИ КОШАР КА ШКИ ТУР НИР

Сећа ње на Весну

НА ШАБАЧКОЈ „ЧИВИЈАДИ”

Награда за Драгаша

Панчевачки илустратор и кари-
катуриста Никола Драгаш осво-
јио је треће место на конкурсу
који је организован у оквиру
четрдесет девете „Чивијаде” у
Шапцу. Овогодишња тема је,
као и сваке године, била Срби-
ја, а Драгаш је добио награду за
рад „Топљење масти”.

Прво место је освојио Зоран
Михајловић, друго Шпиро
Радуловић, а треће место деле
наш суграђанин и Сава Бабић.

Ове године су одржани
„Чивијашки карневал”, изло-
жба карикатура, промоција

листа „Чивија” и избор за пред-
седника Чивијашке републике.

Први председник био је
Михаило Миле Станковић, који
је Шабац прогласио градом
хумора и сатире. Њега је насле-
дио Бранко Ћопић, а „владали”
су и Нела Ержишник, Мија
Алексић, Драгиша Пењин,
Миленко Заблаћански, Душан
Ковачевић, Јелисавета Сека
Саблић, Лане Гутовић, Сергеј
Трифуновић, Драгољуб Мићко
Љубичић, екипа „Државног
посла”, Зоран Кесић и Марко
Сомборац. М. М. В.



У Сочију у Русији од 14. до 22.
октобра биће одржан Светски
фестивал омладине и студена-
та, којем ће присуствовати и
двоје Панчеваца – Милош
Ђурин и Милица Барбу.

У руском граду на обали
Црног мора током трајања овог
фестивала боравиће 10.000
младих из Русије и исто толи-
ко из света, а из Србије 125
политичара, спортиста, умет-
ника, студената и других.

– И Милица Барбу и ја смо
аплицирали, а затим смо обоје
и позвани на овај велики скуп.
Лично сам почаствован тиме
што ћу боравити у Русији и упо-
знати младе од 18 до 35 година
и успоставити контакте – рекао

је за „Панчевац” Милош Ђурин,
који је члан Извршног одбора
Демократске странке Србије.

Овај догађај ће, по свему
судећи, постати прекретница у

историји фестивалског покре-
та, јер ће, наводи се у позив-
ном писму, концептуалне гра-
нице бити шире, а дебатна
питања разноврснија.

Ђурин је прошле године тако-
ђе боравио у Русији, када је
испред ДСС-а био гост на Конгре-
су младе гарде „Јединствене Руси-
је”, који је одржан у Москви.
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Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Такви одно си нису плод слу чај но сти или нечи јег дик та та,
већ чиње ни це да у Мађар ској и у Срби ји има мо одго вор не
вла де и пред сед ни ке који су уме ли да пре по зна ју ко им је
нај бо љи ком ши ја и коли ко еко но ми ја може да ути че на
при бли жа ва ње два наро да... Поно сан сам на Мађа ре из
Вој во ди не и Србе из Мађар ске. Мађар ска тре ба да нам
буде глав ни саве зник. Срби ја је сво јим дели ма пока за ла
да је на путу ка поро ди ци европ ских наро да и кроз веко ве
је наш пут у Евро пу водио пре ко Будим пе ште и Беча.

(Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, 
11. сеп тем бар, Б92)

* * *
Оче ку јем да закон буде изгла сан до кра ја месе ца. Тема
овог зако на нису пови ши це или сма ње ња пла та, али тре -
ба да спре чи ситу а ци је у који ма неки сек тор кре не у
штрајк и доби је пови ши цу, а дру ги оста ну ускра ће ни.

(Мини стар за држав ну упра ву и локал ну само у пра ву
Бран ко Ружић, 10. сеп тем бар, РТС)

* * *
Моје су амби ци је да будем пре ми јер. И ради ћу на томе
да будем... Стр пљив сам, за мене има вре ме на.

(Бизни смен Бого љуб Карић, 11. сеп тем бар, „Блиц”)

* * *
Север Косо ва је један резер ват, тери то ри ја, без пра ви ла.
Посто је дивље пум пе, људи возе без табли ца, а Срп ска
листа бес по го вор но слу ша Бео град. Већ смо забо ра ви ли
да су запа ље на кола Оли ве ру Ива но ви ћу и док то ру из
Зуби ног Пото ка. То нису ура ди ли Албан ци, то је један
кри ми нал ни миље. Забо ра вља се да већи на Срба живи
јужно од Ибра, живе неки свој живот, уце ње ни су и ништа
не зави си од њих.

(Нови нар „Бли ца” Ран ко Пивља нин, 11. сеп тем бар, Н1)

* * *
Тре ба и да оства ри мо оно што смо се дого во ри ли у Хано -
ју с Мини стар ством спољ них посло ва Вијет на ма и пре -
ми је ром те земље, а то је да се у наред ном пери о ду орга -
ни зу је темат ски саста нак с нашим и вијет нам ским
бизни сме ни ма и да то буде спо на изме ђу наше две земље,
има ју ћи у виду да наша спољ но тр го вин ска раз ме на није
на тако висо ком нивоу као што би могла да буде.

(Мини стар спољ них посло ва Срби је Иви ца Дачић, 
9. сеп тем бар, Б92)

Ма, шта ми ре че!

Градски одбор Демократске
странке Панчево осврнуо се
на Одлуку о максималном
броју запослених на неодре-
ђено време у систему локал-
не самоуправе Панчева, по
којој у јавним установама
има вишка радника. То зна-
чи да предстоји отпуштање
запослених у јавном сектору,
односно у јавним комунал-
ним предузећима, здравстве-
ним, социјалним и култур-
ним установама. Демократе

критикују то што јавност
засад једино располаже
информацијом о броју рад-
них места која се укидају, јер
је, на пример, свака устано-
ва културе добила „опис
рационализације”.

Градски одбор ДС-а сматра
да грађани имају право да,
поред познатог квантитета,
сазнају и каква је структура
запослених у култури, те који
ће радници бити проглаше-
ни технолошким вишком,
односно која ће радна места
бити укинута. Панчевачке
демократе се у саопштењу од
13. септембра питају и како
ће смањење броја запослених
утицати на културни живот у
нашем граду.

„Да ли је избор и прогла-
шење вишка радних места
односно запослених у скла-

ду са општим, колективним
и појединачним уговорима о
раду, те према важећим
законским актима, подаци-
ма и критеријумима? Конач-
но, али не и мање важно,
јесте и питање спровођења
поступка рационализације,
односно процвата жабокре-
чине политичке подобности.
Колико је приступница вла-
дајућој странци као залог за
сигурни опстанак на тренут-
ном радном месту подељено

на попуњавање приликом
анкетирања запослених?
Уколико јавност и запосле-
ни не добију све ове и многе
друге одговоре на време,
градска власт мораће да пре-
узме одговорност за нетран-
спарентност, али и незако-
нито уручене отказе, а
панчевачко правосуђе наћи
ће се пред серијом радних
спорова”, наводи у саопште-
њу Демократска странка
Панчево.

Градски одбор додаје да је,
поред наведеног, проблем и
то што ће се Град „грдно
огрешити о културно насле-
ђе буду ли се овим потезом
урушила сва досадашња
стремљења културних после-
ника да Панчево буде и оста-
не препознатљиво по умет-
ности и култури”.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Која ће радна места 
бити укинута?

Павлов: „Не занима
нас преузимање клуба”

Разговори с
руководством 
ФК-а „Динамо 1945”
биће настављени, јер
је реч о парцелама
које су у јавној својини
Града – поручују
напредњаци

На конференцији за новинаре
панчевачких напредњака одр-
жаној 11. септембра поручено
је да та странка не покушава да
преузме Фудбалски клуб
„Динамо 1945”. Ово обраћање
јавности уследило је три дана
након што је тај клуб на својој
званичној „Фејсбук” страни
објавио саопштење у којем је
наведено да су челницима клу-
ба, на састанку у Градској упра-
ви, градоначелник Саша
Павлов и одборник СНС-а
Дејан Симеуновић предочили
да би требало да се повуку, како
би „Динамо” преузели напред-
њаци, односно Симеуновић.

Павлов је потврдио да је с
председником и директором
ФК-а „Динамо” Гораном Јањо-

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

КОНТРОЛА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

вићем и Ненадом Јованчевићем
имао два, како је рекао, корект-
на састанка, али да ништа није
указивало на то да ће „у јавно-
сти да се презентује садржај
који је изазвао такве реакције”.

– Заиста се не ради о поку-
шају преузимања или отимања
Фудбалског клуба „Динама
1945” од стране Града или
СНС-а. Оно што је на састанку
њима понуђено, јесте да спорт-
ским сегментом и даље руко-
воде људи који су и до сада
водили клуб, јер тешко да неко
ко би био законски представ-
ник Градске управе може боље
да разуме тај клуб од људи који
га сада воде, а да представник
Града буде део управног или
неког руководећег органа у
клубу који би контролисао
финансијска средстава, јер би
требало да „Динамо” добије
значајнија средства од Града –
рекао је Павлов.

Он је подсетио да је Град пре
десетак дана потписао уговор
с Републичком дирекцијом за
имовину који подразумева да
грађевинске парцеле, које обу-
хватају и стадион и део управ-
не зграде „Динама”, прелазе из
државне у јавну својину Пан-
чева. То значи, каже Павлов, и
обавезу Града да тај простор

додатно инфраструктурно
опреми, на шта га обавезује и
Стратегија развоја Панчева,
али и да објекте озакони.

– На тим парцелама које су
прешле у јавну својину, као и на
појединим парцелама које се с
њима граниче, а које су и даље у
државној својини с могућношћу
да врло брзо и оне пређу у јавну,
има доста изграђених објеката
за које својевремено нису изда-
те грађевинске дозволе, а онда
су се на те објекте надовезали
неки други објекти... То су све
проблеми. У разговору сам иста-
као да подржавам и поздрављам
досадашње напоре руководства
„Динама”, али да би се у основи
подигла вредност самог стадио-
на, потребно је да све буде оза-
коњено. С обзиром на то да је
реч о јавној својини, сам процес
озакоњења мора да води Град
Панчево, у сарадњи са ФК-ом
„Динамо” – рекао је Павлов и
додао да су те законске обавезе
биле разлог за разговор с пред-
ставницима „Динама”.

На крају конференције за
новинаре, којој су присуство-
вали и сви директори и већни-
ци из редова СНС-а, Павлов је
подсетио да спровођење Стра-
тегије развоја спорта у Панче-
ву предвиђа да свака спортска

грана има свог носиоца, „јер је
немогуће да Град исфинанси-
ра преко 170 спортских реги-
строваних удружења”. Градо-
начелник каже и да би логично
било да „Динамо”, као клуб с
најдужом традицијом, буде
носилац развоја фудбала. И
стадион и управна зграда су у
јавној својини, па би се, каже
Павлов, могло разговарати и о
неком заједничком улагању,
односно преношењу кориснич-
ких права на ФК „Динамо”.

– Понављам, у том случају
та средства неко мора да кон-
тролише, али и да контролише
како се управља јавном имови-
ном, а то знају људи из Град-
ске управе који имају искуства
и у раду на пројектима, јер је и
циљ да се привуку инвестици-
је како би се стадион инфра-
структурно унапредио – закљу-
чио је Павлов.

Градоначелник је пре месец
и по дана саопштио и да посто-
ји могућност да Панчево, уз
помоћ Покрајине и Републике,
као и Атлетског савеза Србије,
добије савремену атлетску ста-
зу на Градском стадиону.
Павлов је додао и да би треба-
ло да тај спортски објекат буде
доступан и другим клубовима
и спортистима.

ПАНЧЕВЦИ НА СВЕТСКОМ ФЕСТИВАЛУ ОМЛАДИНЕ

Милош Ђурин и Милица Барбу иду у Русију
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Све до ци смо тога да се у послед ње
вре ме све чешће деша ва ју вели ке
при род не непо го де, као што су
земљо тре си, попла ве, обил не пада ви -
не и ура га ни, који су вео ма опа сни по
људе и њихо ву око ли ну. Науч ни ци
твр де да је узрок ових непо го да низ
штет них фак то ра за које су углав ном
одго вор ни људи. С раз во јем инду -
стри је и поја ча ном про из вод њом на
гло бал ном нивоу поче ло је све веће
иско ри шћа ва ње ресур са и шире ње
нега тив ног ути ца ја на живот ну сре -
ди ну и здра вље људи.

Пита ли смо наше сугра ђа не шта
узро ку је наста нак вре мен ских непо -
го да који су опа сне по сав живи свет.

ВЛА ДИ МИР ИЛИ БА ШИЋ, пен зи о нер:
– Општи став свет ских орга ни за -

ци ја јесте да је нај ве ћи кри вац гло -
бал но загре ва ње. Мно го пута се при -
ча ло о томе да се ота па Грен ланд, да
тем пе ра ту ра расте. Рани је нису биле
тако висо ке тем пе ра ту ре, послед њих
годи на су дра стич но пове ћа не. Про -
ме не су вели ке, а то непо вољ но ути че
и на здра ве људе, не само на боле сне.
Ја сам радио у „Кон струк то ру” и уче -
ство вао сам у изград њи Спорт ског
цен тра, то је нај леп ши део Пан че ва.
Рет ко који град има толи ко тере на,
али сву да су раз ба ца не фла ше и чаше,
што је сли ка наше кул ту ре. Ту нам
нико није крив, већ ми сами. Опште

ста ње у дру штву је такво. Мало тре ба
да се ради на томе. С дру ге стра не,
када оде те у тржни цен тар, тамо је
већ Евро па. Мора мно го више да се
пове де рачу на о зашти ти живот не
сре ди не и гло бал ном загре ва њу. Људи
тре нут но мисле о себи, а не о буду -
ћим гене ра ци ја ма.

ДРА ГИ ЦА МИХАЉ ЧИЋ, пен зи о нер ка:
– Мислим да је све што нам се до

сада деша ва ло узрок томе. Кон крет -
но, мислим на рато ве, на бом бар до -
ва ња. То је моје мишље ње. Ја се сећам
када сам била дете, да смо трча ли по
бара ма, а сада и нема топле кише.
Лета нису била тако топла као сада,
али су зиме биле јаке.

ЈОВАН ШОВА РОВ, 
кошар ка шки суди ја:

– Веру јем да је пла не та доста зага -
ђе на и да је то узрок, али мислим да
су и рато ви нане ли доста ште те. То
сигур но има ути ца ја, стал но су негде
бом бар до ва ња. Не сећам се да су рани -
је биле ова ко вели ке про ме не вре ме -
на, да је било тих наглих пре ла за. Као
поје дин ци не може мо мно го да ура -
ди мо, сем да води мо бри гу о живот -
ној сре ди ни, да мање зага ђу је мо.

АНГЕ ЛИ НА КОСА НИЋ, пен зи о нер ка:
– Рани је је било дру га чи је. Нису

биле ове попла ве као сада. Не сећам

се да је било ура га на и таквих вели -
ких вре мен ских непо го да. Било је
вру ћи на, али не као сада. Висо ке тем -
пе ра ту ре посеб но сме та ју осо ба ма са
здрав стве ним про бле ми ма. Мислим
да су рато ви врло лоше ути ца ли на
пла не ту и дове ли до поја ве разних
боле сти. Пољо при вред ни ци тако ђе
тру ју земљу, па се та испа ра ва ња баш
осе те, посеб но у селу. Ми то све уди -
ше мо. Док то није поче ло, сви смо
лепо живе ли.

ПЕТАР ПОПО ВИЋ, трго вац:
– Ми као поје дин ци не може мо

ништа. Атмос фе ра је пре била мир -
ни ја и била је урав но те же ни ја кли ма,
то сам при ме тио. Нису биле тако
висо ке тем пе ра ту ре и није било толи -
ко невре ме на. Било је попла ва, али
није као сада. Ово је поре ме ћај.

САЊА ХАЛА СОВ, 
машин ски инже њер:

– Ми смо као људи нај ве ћи крив -
ци. Инду стри ја је зага ди ла вели ки део
при ро де. Мислим да све фабри ке тре -
ба да има ју фил те ре, као што је слу -
чај са земља ма на Запа ду. Није било
тако вели ких про ме на у про шло сти.
Тре ба ло би, ако већ мора мо да зага -
ђу је мо пла не ту, да се потру ди мо да
је и зашти ти мо.

Анке ти ра ла 
Мир ја на Марић Велич ко вић

А. КОСАНИЋЈ. ШОВАРОВ П. ПОПОВИЋ С. ХАЛАСОВ

НАША АНКЕТА

ШТА ДОВО ДИ ДО ВЕЛИ КИХ ВРЕ МЕН СКИХ НЕПО ГО ДА?

Рато ви и вели ко зага ђе ње

Д. МИХАЉЧИЋВ. ИЛИБАШИЋ

ХРОНИКА

Да ли се сећа те и како сте ме и на
који начин на кра ју ’отка чи ли’?

„Дово ди се у пита ње стан који сам
доби ла, да ли бисте могли широј јав -
но сти да каже те и ко је све од гра да
добио ста но ве? Да ли сам једи на? Да
ли сам ика да била у пози ци ји да помог -
нем спо р ту у гра ду? Да ли ми је пру -
же на шан са? Нисам тра жи ла ника кав
поклон, нити да ми се пла ћа нешто, а
да ја лежим код куће. Тра жи ла сам
шан су да у свом гра ду допри не сем на
начин на који нај бо ље знам и уз усло ве
које су сви оста ли клу бо ви доби ли.

„Пан че во је град спор та. Успех који
су спор ти сти овог гра да пости за ли је
нества ран и за сва ку похва лу. Вама
хва ла што сте пока за ли на који начин
цени те спор ти сте и што усло вља ва -
њем, да ли на вашу или туђу ини ци ја -
ти ву, баца те сен ку на њихо ве успе хе”.

Три кон кур са за спорт
Комен тар смо тра жи ли и доби ли од
гра до на чел ни ка. Он каже:

– Сушти на је у томе да овде апсо -
лут но нема нима ло про сто ра за то да
посто ји дис кри ми ни са ње Нађе Хигл
због њене поли тич ке актив но сти. Сва -
ки од пре ко 150 клу бо ва у гра ду добио
је нешто, нарав но у скла ду с пра вил -
ни ком о доде ли сред ста ва. Ту се гле -
да: коли ко је важна мани фе ста ци ја,
каква је тра ди ци ја клу ба, коли ко има
чла но ва, каква је садр жи на про јек та,
о ком нивоу так ми че ња се ради...
Посто ји довољ но про сто ра да се доби -
је новац од Град ске упра ве, само тре -
ба испо што ва ти про це ду ру.

Павлов дода је да Нађа Хигл каже
да нема подр шку Гра да да отво ри
шко лу пли ва ња. Обја шња ва:

– Ради се, дакле, о деци до четр на -
ест годи на. У гра ду посто је три кон -
кур са за спорт: за школ ски спорт, так -
ми чар ски и за раз вој спор та у гра ду и
насе ље ним мести ма. Ако је шко ла
пли ва ња у пита њу, кон ку ри ше се на
прво по ме ну ти кон курс. Ове годи не је
закон ски одре ђе но да се пове ћа фонд
за школ ски спорт; пре годи ну дана
свим клу бо ви ма је послат позив да се
инфор ми шу о нови на ма и начи ну
кон ку ри са ња. Све валид не про јек те
који су сти гли смо финан си ра ли! Чак
је и оста ло 20 мили о на дина ра који
су оти шли на реба ланс. Није про шао
само онај ко није испо што вао про це -
ду ру или није хтео да кон ку ри ше!

Нађа Хигл је, при ча гра до на чел ник,
апли ци ра ла за сред ства за свог бра та
и себе као струч ња ке на кон кур су за
раз вој спор та.

– И то је океј. Али само њих дво је
су чла но ви пли вач ког клу ба, нео п ход -
но је да зна мо бар коли ко деце ће тре -
ни ра ти, коли ко има заин те ре со ва них,
као и у сва ком дру гом спорт ском
удру же њу. Како пли вач ком клу бу
„Дина мо” није про блем да под не се сву
доку мен та ци ју на кон курс? Тамо даје -
мо и за раз вој олим пиј ске наде Ање
Цре вар. Што Нађа и њен брат не тре -
ни ра ју Ању? Још јед но мало огра ни -
че ње у слу ча ју Хигло вих јесте то што
овај град већ три де сет годи на спро -
во ди шко ли цу пли ва ња: пет месе ци
сва деца из 19 основ них шко ла иду на
пли вач ку обу ку коју финан си ра Пан -
че во – каже Павлов.

Он дода је да ника да није рекао да
је Нађа једи на која је доби ла стан од
гра да, а да откад је он гра до на чел ник,
стан није добио нико. Тако ђе, позвао
је све спор ти сте које је усло вља вао на

било који начин, како то наво ди Нађа
Хигл, да му се јаве и потом закљу чио
да таквих нема.

Нађа доби ла Новем бар ску награ ду
Слу жба за спорт Град ске упра ве изне ла
је сле де ће подат ке: од 2009. до 2016.
годи не Нађи Хигл је испла ће но 3,7
мили о на дина ра за откуп ста на и на име
олим пиј ских нада и финан си ра ња
спорт ских струч ња ка; ПК „Тамиш” је из
буџе та финан си ран са 21 мили о ном
дина ра, а Себа сти јан Хигл, као спорт -
ски струч њак, с пре ко 1,5 мили о на
дина ра; ПК „Тамиш” је суфи нан си ран
и кроз пла ћа ње тер ми на на базе ну са
око 150.000 дина ра на годи шњем нивоу.

Од људи заду же них за одно се с јав но -
шћу у Град ској упра ви доби ли смо уве -
ра ва ња да Хигло ва није доби ла нијед но
град ско при зна ње, осим Новем бар ске
награ де за врхун ске резул та те у спор ту,
и то зајед но с бра том Себа сти ја ном.

Обе стра не при че су изне те, па
чита о ци ма пре о ста је да сами изво де
закључ ке. Тако тре ба.

С. Трај ко вић

„Зашто не могу да радим
у Пан че ву? Каже те да ово
није поли тич ки чин”, пише
Нађа Саши

„Не посто ји 
дис кри ми ни са ње Нађе
Хигл због њене поли тич ке
актив но сти. Сва ки од 
пре ко 150 клу бо ва у гра ду
добио је нешто”, одго ва ра
Павлов

У послед њих неко ли ко дана вели ку
пажњу шире дома ће, не само локал не
јав но сти при ву кли су медиј ски исту -
пи Нађе Хигл, бив ше свет ске прва ки -
ње у пли ва њу, једи не коју је Пан че во
ика да има ло. Она је нај пре на свом
бло гу обја ви ла да се одри че при зна ња
за поча сног гра ђа ни на Пан че ва, јер јој
њен град не пома же да ство ри усло ве
да у њему пре не се зна ња буду ћим
спор тист ки ња ма и спор ти сти ма, одно -
сно зато што је одбио да финан си ра
шко лу пли ва ња ПК „Тамиш”.

Усле ди ли су комен та ри на дру штве -
ним мре жа ма, напи си на пор та ли ма,
госто ва ња на теле ви зи ја ма... Вели ки
про стор овој теми посве ти ла је и Теле -
ви зи ја Н1, у јед ном од нај гле да ни јих
тер ми на, где је Хигло ва пот пи са на као
само стал на одбор ни ца у Скуп шти ни
гра да Пан че ва. Од Нађе је затра же но
да пре ци зи ра коју је награ ду доби ла,
па је сада вра ћа, тачан износ нов ца за
који је апли ци ра ла...

Отво ре но писмо гра до на чел ни ку
После све га ово га она се пре ко „Феј -
сбу ка” отво ре ним писмом, пот пи са -
ним са „спорт ски поздрав, Нађа”,
обра ти ла гра до на чел ни ку Пан че ва:

„Пошто ва ни госпо ди не Саша, гле -
да ла сам ваше изла га ње на теле ви зи -
ји и уоп ште у меди ји ма те морам рећи
да нисам била изне на ђе на оним што
сте изре кли. Није више бит но ни при -
зна ње, ни назив при зна ња којег се
одри чем, ни шко ли ца пли ва ња. Ви сте
поче ли да се игра те с инте ли ген ци -
јом гра ђа на овог гра да, а и земље.
Изја ви ли сте да сам за 7 годи на доби -
ла из буџе та гра да 21 мили он дина ра,
а потом да сам за јед ну годи ну, за
шко ли цу пли ва ња тра жи ла 30 мили -
о на дина ра, а након тога да нисам ни
кон ку ри са ла. Поста вљам пита ње, како
је могу ће да сам тра жи ла неку сво ту
ако нисам ни кон ку ри са ла?

„Дру га нело гич ност, јесте, ако сам
доби ла нај ви ше од свих спор ти ста у
гра ду, како је могу ће да финан си ра -
ње које сам за 7 годи на доби ла и изно -
си 21 мили он, не може ни да се поре -
ди са финан си ра њем јед не годи не
неких спор ти ста и клу бо ва из буџе та
гра да Пан че ва. Нисам нај бо љи спор -
ти ста ове земље, има их пре гршт који
су осво ји ли мно го више одлич ја и
има ли мно го више успе ха од мене,
али у пли ва њу, за сада, ова земља није
има ла боље од Чави ћа и мене. Чавић
тре ни ра децу у Аме ри ци јер му је овде
оне мо гу ће но, пра ви шам пи о не ван
ове земље. Рође на сам у Пан че ву.
Живим у Пан че ву. Зашто не могу да
радим у Пан че ву? Зато што не желим
да вам се при кло ним? Каже те да ово
није поли тич ки чин. Да ли се сећа те
сво јих речи које сте оно мад на састан -
ку изре кли? Подр шке коју сте обе ћа ли?

НАЂА ХИГЛ VS ГРАД ПАН ЧЕ ВО

СУШТИН СКО НЕРА ЗУ МЕ ВА ЊЕ ИЛИ...

Град ски већ ни ци су 12. сеп тем бра
пред собом има ли десет тача ка днев -
ног реда. Нај пре су се поза ба ви ли
финан сиј ским изве шта јем ЈП Град -
ска стам бе на аген ци ја за пери од од
1. јану а ра до 30. новем бра 2016.
Утвр ђе но је да буџет ски дефи цит
изно си хиља ду дина ра.

ЈКП БНС из Банат ског Новог Села
под нео је редо ван финан сиј ски изве -
штај за про шлу годи ну. Нето доби -
так пред у зе ћа пове ћан је за 131
одсто и изно си 482.000 дина ра. Пре -
ма одлу ци о рас по де ли доби ти, ЈКП
БНС ће поло ви ну поме ну те суме
упла ти ти у буџет Гра да, а пре о ста ли
износ оста ви ће као нерас по ре ђе ну
добит за наред ни пери од.

На осно ву изме не Зако на о кому -
нал ним делат но сти ма, пар ки ра ње по
град ским зона ма више није јав ни
при ход у виду кому нал не так се, већ
при ход јав ног пред у зе ћа. У вези са
овим је одлу ка Над зор ног одбо ра
ЈКП-а „Хиги је на” о усва ја њу нових
цена за услу ге пар ки ра ња на посеб -
ним пар ки ра ли шти ма на тери то ри -
ји гра да, које ће важи ти од 1. окто -
бра. Оне су више у одно су на важе ће,
па ће тако сат у првој зони кошта ти
35, а два сата 70 дина ра, уме сто
доса да шњих 31,38, одно сно 62,76

дина ра. У дру гој зони за сат вре ме -
на и за дупло дужи пери од оста вља -
ња ауто мо би ла на пар кин гу досад је
пла ћа но 25,10 и 50,20 дина ра, а од
првог дана сле де ћег месе ца то ће
кошта ти 30 одно сно 60 дина ра. Већ -
ни ци су изне ли пози тив но мишље -
ње о ово ме и упу ти ли га Скуп шти ни
гра да, која тре ба да да сагла сност.

Ова тач ка днев ног реда обје ди ње но
је раз ма тра на с још две, јер се тако ђе
ради о одлу ка ма НО ЈКП-а „Хиги је -
на” у вези с пове ћа њем цена услу га, и
то одр жа ва ња чисто ће, као и зоо хи ги -
је не на јав ним повр ши на ма. Тако ће,
реци мо, хва та ње и пре воз ухва ће ног
пса или мач ке кошта ти 3.080 дина ра
с ПДВ-ом, а руч но чишће ње јав не
повр ши не 1,02 дина ра с поре зом. И о
ово ме тре ба да се изја сне одбор ни ци.

Скуп шти на ће ами но ва ти закључ -
ке већ ни ка у вези с про ме на ма нази -
ва ули ца у гра ду: Муче нич ка ће
поста ти Ули ца Мила ди на Попо ви -
ћа, а Мати је Гуп ца ће се зва ти Ули -
ца Дра гу ти на Илки ћа Бир те. Парк у
Вој ло ви ци убу ду ће ће има ти име:
Парк рефор ма ци је. Нема ња Ротар је
обја снио да гра ђа ни не мора ју да
мења ју подат ке у лич ним доку мен -
ти ма одмах, већ по исте ку њихо ве
важно сти. С. Т.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

Ску пље пар ки ра ње 
од 1. окто бра



(бли зи на Бео гра да и аеро дро -
ма), а да број на места у Срби ји
већ уве ли ко могу да се похва ле
отва ра њем нових рад них места.

Мишље ње на ову тему тра -
жи ли смо од гра до на чел ни ка
Саше Павло ва.

– Раз го вор са инве сти то ри -
ма је сен зи би лан про цес, који
се не сво ди на крат ко роч ну
поли тич ку попу лар ност у сми -
слу нових инве сти ци ја и хиља -
да нових рад них места, већ ми
у Пан че ву мери мо да све то

тран из локал не пер спек ти ве
одно си се само на земљи ште;
ево како: гле да се коли ко ће
град ски буџет при хо до ва ти у
наред них пет годи на од дате
инве сти ци је. То зна чи од
напла те поре за на имо ви ну и
од про цен та поре за на зара де
који при па да локал ној само у -
пра ви; испла ти во је једи но ако
је то фабри ка која не сме да
запо шља ва испод сто људи. На
осно ву мате ма ти ке у вези с
тим при хо ди ма ми може мо да

ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

Миси ја „Рони ла ца”
успе ла

У окви ру пра те ћих про гра ма
„Пан че во филм фести ва ла”, у
четвр так, 7. сеп тем бра, у Све то -
сав ском дому пред ста вље на је
књи га „Пуње не тикви це са Лењи -
но вим мозгом”, коју су напи са ли
Сања Дома зет и Сло бо дан Шијан.

Књи га је саста вље на из два
дела. Један део чини драм ски
текст Сање Дома зет „Пуње не
тикви це”, који је она напи са ла
пре два де сет јед не годи не, а
дру ги део је рађен у сарад њи с
реди те љем Сло бо да ном Шија -
ном пре осам на ест годи на.

При ча о овом драм ском тек -
сту вео ма је нео бич на. Наи ме,
Сања Дома зет је напи са ла
„Пуње не тикви це” и посла ла у
Југо сло вен ско драм ско позо ри -
ште непот пи са но. Тада шњи
управ ник ЈДП-а Јован Ћири -
лов одмах је поста вио комад

на репер то ар и он се играо пре -
ко сто пута у том позо ри шту.

Иако је пред ста ва има ла
вели ки успех, филм по сце на -
ри ју који су ради ли Сања Дома -
зет и Сло бо дан Шијан ника да
није сни мљен.

– Ова књи га је писа на за оне
са истан ча ни јим уку сом. Од
самог почет ка писа ња ми се
допа ла. Ипак, филм ника да није
сни мљен, јер се тиче Руси је.
Због одно са с том земљом нико
се ника да није усу ђи вао да га

сни ми. И сама поми сао на чита -
ње сце на ри ја иза зи ва ла је боја -
зан – рекла је Сања Дома зет.

Како изгле да дуг пут од
напи са ног сце на ри ја до поку -
ша ја њего ве реа ли за ци је, и то
реди те ља чији су фил мо ви
међу нај гле да ни ји ма у Срби ји,
тема је којом су се бави ли ауто -
ри на овој књи жев ној вече ри.
У самом делу „Пуње не тикви -
це са Лењи но вим мозгом”
посто ји и доку мен тар но све до -
че ње Сло бо да на Шија на о суд -
би ни фил ма који ника да није
сни мљен иако је про шао мно -
ге кон кур се, на који ма је, уме -
сто нов ца за реа ли за ци ју, доби -
јао похва ле.

Раз го вор о књи зи води ла је
Гор да на Мило са вље вић Сто ја -
но вић, уред ни ца у „Слу жбе ном
гла сни ку”. М. М. В.

Пољо при вре да више од
оста лих при вред них делат -
но сти трпи ути цај кли мат -
ских про ме на, али она исто
тако њима и допри но си
испу шта њем гасо ва са ефек -
том ста кле не баште. Зато
пољо при вре ди пред сто ји
про цес сма ње ња њеног
штет ног ути ца ја на кли мат -
ске про ме не, као и про цес
при ла го ђа ва ња про ме ње -
ним кли мат ским усло ви ма.

Циљ кон зер ва циј ске по-
љо при вре де је да кори сти
при род не ресур се на ефи ка -
сни ји начин, пре ко инте -
грал ног упра вља ња земљи -
шним, вод ним и био ло шким
ресур си ма. То је ком би на ци -
ја раз ли чи тих тех ни ка који -
ма се одр жа ва стал на покри -
ве ност земљи шта и зна чај но
сма њу је упо тре ба меха ни за -
ци је. Уво де се: пло до ред који
омо гу ћа ва сма ње ње упо тре -
бе агро хе ми ка ли ја и меха -
нич ких интер вен ци ја на
пољу, кон зер ва циј ска обра -
да земљи шта, тех но ло ги ја
покров них усе ва, директ на
сетва (no-till) и слич но.

Као резул тат ова квог при -
сту па јавља ју се еви дент но
побољ ша ње ста ња локал не
живот не сре ди не (мања еро -
зи ја земљи шта, очу ва ње
при род них ресур са), гло -
бал не кори сти по живот ну
сре ди ну (сма ње на упо тре ба
фосил них гори ва), као и
еко ном ске кори сти кроз
уште ду сред ста ва. Нај ва -
жни ји зна чај кон зер ва циј -

ске пољо при вре де за поли -
ти ку спре ча ва ња климат-
ских про ме на јесте да она
пред ста вља реал ну алтер на -
ти ву интен зив ној инду -
стриј ској пољо при вре ди,
што дово ди до суп сти ту ци -
је угље ни ка сма ње њем упо -
тре бе фосил них гори ва по
једи ни ци при но са.

У том сми слу у кон зер ва -
циј ску пољо при вре ду не
тре ба свр ста ва ти кон зер ва -
циј ску обра ду земљи шта
која је раз ви ја на за гаје ње
ГМО биља ка уз упо тре бу
тотал них хер би ци да, због
свих нега тив них после ди ца
такве про из вод ње на одр жи -
вост агро е ко си сте ма.

Кон зер ва циј ска пољо при -
вре да зах те ва више зна ња и
вешти на у окви ру упра вља -
ња про из вод њом, а тиме и
уво ђе ње нових тех но ло ги ја,
које су бит но дру га чи је од
посто је ћих и широ ко при -
хва ће них. Мада је кон зер ва -
циј ска пољо при вре да засно -
ва на на мањем анга жо ва њу
капи та ла од кон вен ци о нал -
не пољо при вре де, потреб ни
су финан сиј ски потен ци ја -
ли пре све га за шире ње зна -
ња, наро чи то у сми слу
изград ње капа ци те та, тран -
сфе ра зна ња и тех нич ке обу -
ке фар ме ра.

О еле мен ти ма кон зер ва -
циј ске пољо при вре де већ
смо писа ли у прет ход ним
бро је ви ма „Пан чев ца”, а о
још неким читај те у наред -
ним бро је ви ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 15. септембар 2017.
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Кон зер ва циј ска пољо при вре да
и кли мат ске про ме не

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

КАДА ЋЕ БИТИ СПРЕМ НА СЕВЕР НА ИНДУ СТРИЈ СКА ЗОНА?

ПОТА МИ ШКИ КОЛЕК ТОР, ПА НА ПРО ЛЕ ЋЕ...
Он каже да је тре ћа ствар на

коју инве сти то ри озбиљ но гле -
да ју про сек зара да; код нас је
при лич но висок, а неко ко
доно си нова рад на места, тре -
ба ло би да га се држи.

– Поред ова три основ на фак -
то ра, еле мен та, посто ји и тржи -
ште рада. Ми пра ти мо ква ли -
фи ка ци о ну струк ту ру која је
потреб на инве сти то ри ма, јер је
нама вео ма бит но да нај ве ћи
број евен ту ал но ново за по сле них
буде с тери то ри је гра да како би
се део поре за на зара де сли вао
назад у локал ни буџет. И ту
балан си ра мо при ли ком раз го -
во ра, као и у слу ча ју који оста -
ли гра до ви нема ју: еко ло шки
моме нат. Већи на јачих стра них
инве сти то ра с који ма смо раз -
го ва ра ли били су из обла сти
про из вод ње која не може да се
инста ли ра код нас јер води мо
рачу на о зашти ти живот не сре -
ди не – твр ди Павлов.

Про шле неде ље смо обја ви -
ли да Упра ва за капи тал на ула -
га ња АП Вој во ди не завр ша ва
посло ве око рас пи си ва ња кон -
кур са за про јект но финан си ра -
ње у укуп ној виси ни од 780
мили о на дина ра, те да су нам
нео п ход ни ква ли тет ни про јек -
ти, с гра ђе вин ским дозво ла ма
и уред ном доку мен та ци јом,
чиме би тре ба ло да се поза ба -
ви Град ска упра ва Пан че ва.
Шта се тим пово дом ради,
пита ли смо гра до на чел ни ка.
Он одго ва ра:

– Пра ти мо кон кур се и за све
има мо про јек те. Кон ку ри са ли
смо са два про јек та за доби ја -
ње око 60 мили о на дина ра за
при во ђе ње кра ју радо ва у
север ној послов ној зони. Ради
се о пра вље њу интер не сао бра -
ћај ни це и кру жног тока код
Нади не кри ви не.

Још да доче ка мо инве сти то ре.

С. Трај ко вић

До мар та 2018. 
годи не кана ли за ци ја

Бит но да 
ново за по сле ни буду 
с тери то ри је гра да

Послед њих неко ли ко дана као
лајт мо тив изја ва чел ни ка гра -
да поно во изра ња север на
инду стриј ска зона. Плац на
изла зу из гра да ка Јабу ци, који
тре ба, по пушта њу у функ ци ју,
да дове де инве сти то ре и самим
тим отво ри нова рад на места,
што је ман тра свих прет ход них
вла сти – само што није оспо -
со бљен.

Маја Вит ман, нови град ски
мена џер, као први зада так себи
је намет ну ла при во ђе ње наме -
ни север не послов не зоне. У
том сми слу, при о ри тет на је
изград ња пота ми шког колек -
то ра, за чију је изград њу оба -
вље на јав на набав ка, а зацр та -
ни тер мин завр шет ка изво ђе ња
радо ва је про ле ће сле де ће
годи не. Дакле, кана ли за ци ја
неће баш сутра.

Висо ка цена земљи шта
И гра до на чел ник Саша Павлов
гово рио је за неке меди је на ову
тему. Рекао је да је север на
инду стриј ска зона инфра струк -
тур но спрем на за инве сти то ре,
с тим да ће прва фаза изград ње
пота ми шког колек то ра бити
гото ва до сезо не гра ђе вин ских
радо ва, када инве сти то ри и могу
да кре ну са ства ра њем сво јих
капа ци те та, тј. до мар та 2018.

Океј, зона ће убр зо отво ри ти
капи је, али оно што зани ма
про сеч ног гра ђа ни на, јесте
зашто код нас досад није било
уоч љи ви јих инве сти то ра, јер је
опште по зна то да није дан град
у нашој земљи нема бољи гео -
стра те шки поло жај од Пан че ва

Чла но ви пан че вач ког бен да
„The Divers” за свој први наступ
иза бра ли су хума ни тар ни
повод: они су 10. сеп тем бра у
„Банат блуз кафеу” у Цре па ји
сви ра ли како би био ску пљен
новац за лече ње Нико ле Ста ни -
ши ћа, обо ле лог од леу ке ми је.
Кон церт је био пун пого дак у
музич ком сми слу, а посеб но
зато што је послу жио свр си:
пре ко чети ри сто ти не људи у

публи ци саку пи ло је око хиља -
ду евра. Уз одлич ну музи ку
послу жен је исти такав пасуљ.

На репер то а ру „Рони ла ца”
биле су ства ри „Кал та”, Деј -
ви да Боу и ја, „Пар ти бреј кер -
са”, „Кле ша”...

„The Divers” су: Борис Север
(бас), Душан Јова но вић
(вокал, гита ра), Јанез Крањц
(гита ра) и Ненад Мла де но вић
(буб ње ви). С. Т.

КЊИ ЖЕВ НО ВЕЧЕ САЊЕ ДОМА ЗЕТ И СЛО БО ДА НА ШИЈА НА

При ча о фил му који ника да није сни мљен

Вук Вуч ко вић, умет ник из
Пан че ва, осво јио је прву награ -
ду, у вред но сти од 10.000 евра,
за сли ку „Чика го”, на кон кур -
су „Мла ди 2017 – Ово мења
све”, а доде љу је је „Ниш арт
фон да ци ја”.

Дру га награ да, од 5.000 евра,
доде ље на је за скулп ту ру „Оси -
њак 2” Мили ји Чпај ку из Бео -
гра да, а тре ће пла си ра ни је
Радо слав Тадић из Бања лу ке за
сли ку „ОВО вре ме Но”, који је
награ ђен с 3.000.

Ова награ да се доде љу је
једа на е сти пут, а радо ви нашег
сугра ђа ни на су до сада увек
били у ужем кру гу.

– То је само доказ да се труд
и упор ност увек испла те. Срп -
ска умет нич ка сце на из годи -

не у годи ну поста је све зре ли -
ја, што дока зу је и селек ци ја
радо ва који су се нашли на

изло жби у Нишу. Надам се да
ће у будућ но сти више ком па -
ни ја сле ди ти при мер „Фили па
Мори са” и на неки начин под -
сти ца ти раз вој умет но сти –
рекао је Вук Вуч ко вић.

На ово го ди шњем наци о нал -
ном кон кур су уче ство ва ло је 450
мла дих умет ни ка од 18 до 35
годи на, са пре ко 1.200 радо ва.

Вук Вуч ко вић ће 14. окто бра
у бео град ској гале ри ји „Штаб”
одр жа ти само стал ну изло жбу,
на којој ће бити пред ста вље на
и сли ка „Чика го”. Изло жба ће
бити орга ни зо ва на под покро -
ви тељ ством аме рич ке амба са -
да у Бео гра ду. М. М. В.

КОН КУРС „МЛА ДИ 2017 – ОВО МЕЊА СВЕ”

Прво место и 10.000 евра за Вука Вуч ко ви ћа

има ефек та како на сма ње ње
неза по сле но сти, тако и на
буџет Гра да – рекао је Павлов
и додао да је нео п ход но додат -
но обја шње ње како би његов
одго вор добио пун сми сао.

Гра до на чел ник каже да
посто је три фак то ра на које
пажњу обра ћа ју стра ни инве -
сти то ри при ли ком ула га ња:

– Први је цена земљи шта,
коју одре ђу је репу блич ка
поре ска упра ва по сво јој мето -
до ло ги ји: код нас је цена ква -
дра та у север ној инду стриј ској
зони од 11,5 до 17 евра. То је
три-чети ри пута ску пље него
у било којој дру гој сре ди ни у
Срби ји. Испод те цене град
сме да иде само под јед ним
усло вом, који је пове зан с дру -
гим фак то ром: ниво ом суб -
вен ци ја. Овај еле мент посма -

ума њи мо про це ње ну вред ност
земљи шта или да га, чак, дамо
без накна де.

Фак то ри
Поред локал них, посто је и
репу блич ке суб вен ци је.

– Пан че во и даље при па да
првој кате го ри ји гра до ва по
раз ви је но сти у држа ви, што
под ра зу ме ва нај ма ње суб вен -
ци је по новом рад ном месту.
Сви оста ли гра до ви или насе -
ље на места који су отва ра ли
инду стриј ске зоне при па да ју
тре ћој или четвр тој кате го ри -
ји, а често се деша ва да је, када
се гле да овај пара ме тар, раз ли -
ка и до 5.000 евра по рад ном
месту: ако инве сти тор запо -
шља ва 100 људи, то је већ пола
мили о на евра раз ли ке у ста р ту
– обја шња ва гра до на чел ник.



Упра ва за капи тал на ула га ња
АП Вој во ди не обја ви ла је три
јав на кон кур са за финан си -
ра ње и суфи нан си ра ње про -
је ка та на тери то ри ји АП Вој -
во ди не у обла сти сао бра ћај не
инфра струк ту ре, водо снаб де -
ва ња и зашти те вода и локал -
ног и реги о нал ног еко ном -
ског раз во ја, за које је
издво ји ла укуп но 1,1 мили -
јар ду дина ра. За подр шку
локал ним само у пра ва ма на
тери то ри ји АП Вој во ди не у
реа ли за ци ји про је ка та који
допри но се раз во ју и уна пре -
ђе њу сао бра ћај не инфра -
струк ту ре обез бе ђе но је
602.000.000 дина ра.

С дру ге стра не, локал ним
само у пра ва ма је омо гу ће но
да на кон кур су за финан си -
ра ње и суфи нан си ра ње про -
је ка та у обла сти водо снаб де -
ва ња и зашти те вода обез бе де
сред ства нео п ход на за
изград њу, доград њу, рекон -
струк ци ју, сана ци ју и адап та -
ци ју систе ма за водо снаб де -
ва ње, при пре му воде за пиће
и за при ку пља ње, одво ђе ње и
пре чи шћа ва ње отпад них
вода. У опти ца ју је 252 мили -
о на дина ра за рас по де лу.

Упра ва за капи тал на ула га -
ња АП Вој во ди не издво ји ла је
и 209 мили о на за подр шку
про је ка та у обла сти локал ног
и реги о нал ног еко ном ског
раз во ја који допри но се ства -
ра њу повољ них усло ва за
посло ва ње, раст и раз вој
малих и сред њих пред у зе ћа,
као и пове ћа ње запо сле но сти
у Вој во ди ни. Локал не само у -
пра ве биће у при ли ци да обез -
бе де сред ства за реа ли за ци ју
про је ка та изград ње, доград ње,
рекон струк ци је, сана ци је и
адап та ци је обје ка та послов не
и тури стич ке инфра струк ту ре
у јав ној сво ји ни, укљу чу ју ћи и
инфра струк ту ру која обез бе -
ђу је функ ци о нал но инте гри -
са ње послов не и тури стич ке
инфра струк ту ре у окру же ње,
попут сао бра ћај не, кому нал -
не и енер гет ске инфра струк -
ту ре и слич но.

Рок за под но ше ње при ја ва
је 20. сеп тем бар.

Завод за био ци де из Бео гра да
спро ве шће мони то ринг над
при су ством мишо ли ких гло -
да ра на тери то ри ји гра да Пан -
че ва, као и свих девет насе ље -

них места. Реч је о послу који
ће струч ња ци те уста но ве оба -
ви ти на осно ву нало га Секре -
та ри ја та за зашти ту живот не

сре ди не ГУ Пан че во, у пери о -
ду од 11. до 22. сеп тем бра.
Терен ска истра жи ва ња обу хва -
та ју пра ће ње поја ве, врста и
број но сти, као и про це ну
актив но сти попу ла ци је мишо -
ли ких гло да ра, али и одре ђи -
ва ње актив них и потен ци јал -
них жари шта.

Након мони то рин га биће
издат налог за отпо чи ња ње
систе мат ске дера ти за ци је,
која обу хва та дера ти за ци ју
згра да и инди ви ду ал них
дома ћин ста ва (32.000 обје ка -
та), нехи ги јен ских насе ља
(360 кућа на 70 хек та ра),
при о ба ља, кана ла и сл. Гра -
ђа ни ће о дату му изво ђе ња
дера ти за ци је у њихо вој згра -
ди, ули ци и насе љу бити аде -
кват но инфор ми са ни у
наред ном пери о ду.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 15. септембар 2017.
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ЕВРОП СКА НЕДЕ ЉА МОБИЛ НО СТИ 2017.

КАМ ПА ЊА ЗА ЈАЧА ЊЕ ЕКО ЛО ШКЕ СВЕ СТИ

МОНИ ТО РИНГ ГЛО ДА РА

Дера ти за ци ја у наја ви

Клуб „Буди мушко” спро ве -
шће у петак, 15. сеп тем бра,
волон тер ску акци ју „Сре ди
ме”. Реч је о актив но сти која
ће обу хва ти ти уре ђе ње зеле -
них повр ши на и пра те ћих
обје ка та у пар ку у Ули ци гене -
ра ла Петра Ара чи ћа 2-ц. Пре -
ма речи ма орга ни за то ра, ци-

ље ви акци је „Сре ди ме” јесу
про мо ци ја здра вог живо та
деце, дру же ње и физич ка
актив но сти кроз игру. Пла ни -
ра но је да чла но ви овог клу ба
у сарад њи с гра ђа ни ма Пан -
че ва очи сте парк, заса де цве -
ће, офар ба ју помоћ не објек те,
поста ве нове љуља шке и др.

Клуб „Буди мушко” осно ван
је 2014. годи не са иде јом да се
у нашем гра ду про мо ви шу бор -

ба про тив наси ља и рав но прав -
ност, као и да се побољ ша ју
усло ви живо та у локал ној зајед -
ни ци. Овај клуб је део пан че -
вач ког удру же ња мла дих „Con-
necting People”, чији је циљ да
се ство ре усло ви у нашем гра -
ду како би они били у при ли ци
да оства ре сво је потен ци ја ле.

Удру же ње ради на афир ма ци -
ји вред но сти омла дин ског
акти ви зма и волон те ри зма, као
и пред у зет ни штва, на исти ца -
њу важно сти и јача њу кон цеп -
та цело жи вот ног уче ња у дру -
штву, про мо ви са њу зна че ња
кре а тив них инду стри ја за раз -
вој зајед ни це, раз ви ја њу и про -
мо ви са њу кул ту ро ло шких
вред но сти и оства ри ва њу рав -
но прав но сти међу поло ви ма.

КЛУБ „БУДИ МУШКО”

Сре ди ме!

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Сту па њем на сна гу Зако на о
изме на ма и допу на ма Зако на о
мини стар стви ма Мини стар ство
зашти те живот не сре ди не пре -
у зе ло је од Мини стар ства пољо -
при вре де и зашти те живот не
сре ди не пра ва, оба ве зе и пред -
ме те за врше ње над ле жно сти
из обла сти зашти те живот не
сре ди не.

Сход но наве де ном, даљу кон -
курс ну про це ду ру по јав ном
кон кур су за доде лу сред ста ва за
подр шку про јек ти ма цивил ног
дру штва у обла сти зашти те
живот не сре ди не у 2017. годи -
ни, који је Мини стар ство пољо -
при вре де и зашти те живот не
сре ди не обја ви ло кра јем маја
2017. годи не, наста вља да спро -
во ди ново фор ми ра но Мини -
стар ство зашти те живот не сре -
ди не. У скла ду с тим, над ле жно
мини стар ство је 11. сеп тем бра
обја ви ло пред лог Листе вред -
но ва ња и ран ги ра ња про је ка та.

По наве де ном кон кур су при -
сти гло је 238 пред ло га про је ка -
та и буду ћи да укуп на сред ства
која су тра жи ле орга ни за ци је
цивил ног дру штва (142 мили о -
на дина ра) више стру ко пре ма -
шу ју износ опре де љен овим кон -
кур сом (20.000.000 дина ра),
коми си ја коју је иза бра ло Мини -
стар ство зашти те живот не сре -

ди не била је при мо ра на да одби -
је већи ну пред ло га. Неза до вољ -
на удру же ња и орга ни за ци је
има ју пет дана да под не су при -
го вор на Листу вред но ва ња и
ран ги ра ња про је ка та. При го вор
се може изја ви ти пре по ру че ном
поштом или непо сред но пре ко
писар ни це Упра ве за зајед нич -
ке посло ве репу блич ких орга на.

Увид у под не те при ја ве и
при ло же ну доку мен та ци ју уче -
сни ци кон кур са могу оба ви ти
до пет ка, 15. сеп тем бра, у про -
сто ри ја ма Мини стар ства заш-
ти те живот не сре ди не.

Међу про јек ти ма које је
коми си ја пред ло жи ла, укуп но
64 за суфи нан си ра ње, нема
оних из нашег гра да. Нај бо ље
је ран ги ран еко-про грам „Само
да живе у земљи шту и води не
буде” удру же ња гра ђа на „Еко -
пан” (133. место са 64 бода), а
потом сле ди удру же ње „013
Инфо” (162. место с 55 бодо -
ва). Покрет гора на и цен тар
волон те ра Пан че во с про јек том
„Пти це доли не реке Тамиш,
наши при ја те љи и сусе ди” није
задо во љио стро ге кри те ри ју ме
кон кур са. Како сто ји у обра зло -
же њу, сам про грам није у скла -
ду са усло ви ма кон кур са у
погле ду наве де не дужи не тра -
ја ња про јек та.

РЕЗУЛ ТА ТИ ЕКО-КОН КУР СА

Без НВО из Пан че ва

Про ме ни лоше нави ке

Пре зен та ци ја 
хибрид ног вози ла

Пан че во је и ове годи не део
вели ке европ ске поро ди це гра -
до ва у који ма се од 18. до 20.
сеп тем бра одви ја еко ло шка
мани фе ста ци ја посве ће на заш-
ти ти живот не сре ди не и одр жи -
вом раз во ју. Реч је о Европ ској
неде љи мобил но сти, која про -
мо ви ше одр жи ву урба ну мобил -
ност и иде ју да држа ве, локал -
не само у пра ве и гра ђа ни тре ба
да про ме не свест како би у
зајед ни ци више кори сти ли
алтер на тив не врсте мобил но -
сти ради очу ва ња живот не сре -
ди не. Она је покре ну та пре
шесна ест годи на с циљем да се
сма њи све интен зив ни је зага -
ђе ње гра до ва и насе ље них
места штет ним гасо ви ма услед
изра зи тог пове ћа ња ауто мо бил -
ског сао бра ћа ја.

Актив но сти у окви ру ово го -
ди шње кам па ње осми шље не су
у скла ду с темом „Чиста, дељи -
ва и памет на мобил ност”, коју
је одре ди ла Европ ска коми си -
ја. Како кажу орга ни за то ри,
пла ни ра ним акци ја ма желе да
ука жу сугра ђа ни ма на нео п ход -
ност јача ња све сти о потре би

кори шће ња еко ло шки оправ да -
них видо ва пре во за. Гра ђа ни
Пан че ва биће у при ли ци да се
од поне дељ ка до сре де, 18–20.
сеп тем бра, про во за ју Тами шем.
Током обе ле жа ва ња неде ље
мобил но сти три пута днев но
биће орга ни зо ва на вожња ката -
ма ра ном, а сви заин те ре со ва ни
сугра ђа ни могу се при ја ви ти на
број теле фо на 33-33-99. Пос-
лед њег дана ово го ди шње еко -
ло шке кам па ње, посве ће не раз -
во ју све сти о алтер на тив ном

пре во зу, у сре ду, 20. сеп тем бра,
од 12 сати, у малој сали град -
ске куће биће одр жа но пре да -
ва ње за уче ни ке Машин ске
шко ле (сао бра ћај ни смер), Тех -
нич ке шко ле „23. мај” (смер
зашти те живот не сре ди не), као
и за ђаке Гим на зи је „Урош Пре -
дић” (чла но ви еко ло шке сек ци -
је). Пре да ва ње под нази вом
„Појам и зна чај еко-вожње”
орга ни зу је „RICO Training Cen-
tre”, акре ди то ва ни тре нинг
инсти тут за обу ку воза ча. О зна -

ча ју и уло зи изнајм љи ва ња еко -
ло шких вози ла гово ри ће мастер
инже њер Дејан Ради во је вић,
док то ранд на Факул те ту тех -
нич ких нау ка у Новом Саду.

Секре та ри јат за зашти ту жи-
вот не сре ди не, у сарад њи са
Аген ци јом за сао бра ћај, у пе-
так, 22. сеп тем бра, дели ће LED
расве ту бици кли сти ма, као
награ ду за њихо во анга жо ва ње
с циљем очу ва ња живот не сре -
ди не и сма ње ња еми си је отров -
них гасо ва у гра ду.

Чла ни ца Град ског већа Ката ри на Бањаи дели покло не

ТРИ ЈАВ НА КОН КУР СА

Локал на власт 
на поте зу

Нафт на инду стри ја Срби је оба -
ве шта ва гра ђа не Пан че ва да ће,
у скло пу истра жи ва ња наф те и
гаса у Срби ји, ком па ни ја НИС
у окто бру запо че ти гео фи зич -
ка истра жи ва ња на под руч ју
Пан че ва. Пла ни ра но је да радо -
ви на тери то ри ји Пан че ва тра -
ју до кра ја апри ла 2018. годи -
не. Пре ма речи ма менаџ мен та
те ком па ни је, истра жи ва ња се
оба вља ју у окви ру про јек та сеи -
змич ких испи ти ва ња на истра -
жном под руч ју „Јужни Банат 2”
на укуп ној повр ши ни од 706
ква драт них кило ме та ра, које
обу хва та Пан че во, Ковин,
Кова чи цу и Али бу нар. Испи ти -
ва ња ће изво ди ти НИС-ов
погон „Наф та гас – Сеи змич ки
сер ви си” у скла ду с про пи си ма
Репу бли ке Срби је. Нафт ни
гигант исти че да посе ду ју све
дозво ле и сагла сно сти над ле -
жних држав них орга на за реа -
ли за ци ју овог про јек та.

У окви ру пла ни ра них актив -
но сти биће ура ђе ни и при -
прем ни, гео дет ски радо ви.
Тако ђе, у току је оба ве шта ва -
ње вла сни ка и кори сни ка пар -
це ла  о пла ни ра ним истра жи -

ва њи ма. Они ће, уко ли ко су
сагла сни, пот пи са ти доку мент
који омо гу ћа ва про ла зак кроз
њихов посед.

Како би цео про цес био још
тран спа рент ни ји, у месним
зајед ни ца ма на чијим се тери -
то ри ја ма оба вља ју испи ти ва ња,
посто је инфор ма тив ни пунк то -
ви, који су отво ре ни сва ког
рад ног дана од 8 до 14 сати. Ту
гра ђа ни могу додат но да се
инфор ми шу, да доста ве суге -
сти је или евен ту ал не при мед -

бе о овим истра жним актив но -
сти ма. У НИС-у кажу да ће као
одго вор на ком па ни ја све зах -
те ве гра ђа на у вези са истра -
жним актив но сти ма пажљи во
раз мо три ти зајед но с пред став -
ни ци ма локал не зајед ни це.
Мак си мал но ће се тру ди ти да
током изво ђе ња радо ва не
реме те сва ко днев ни живот и
рад мешта на. Наши сугра ђа ни
биће инфор ми са ни о овим
актив но сти ма и путем оба ве -
ште ња која ће у наред ном

пери о ду бити поста вље на на
про мет ним лока ци ја ма у окол -
ним насе љи ма. Поред тога,
НИС је при пре мио фла је ре о
буду ћим истра жи ва њи ма на
тери то ри ји Пан че ва.

Пре ма доста вље ним инфор -
ма ци ја ма, реч је о 3D сеи змич -
ком испи ти ва њу, а циљ је да се
сагле да гео ло шка гра ђа и дефи -
ни ше гео ло шки модел, одно сно
да се издво је нај пер спек тив ни -
је лока ци је за буду ћа детаљ на
истра жи ва ња наф те и гаса. На
осно ву резул та та интер пре та -
ци је ових пода та ка, биће дефи -
ни са ни потен ци јал ни лока ли -
те ти за истра жно буше ње.
Менаџ мент НИС-а исти че да се
за истра жи ва ња кори сте уре ђа -
ји са савре ме ном бежич ном
тех но ло ги јом, која је пот пу но
без бед на како по живот ну сре -
ди ну, тако и по здра вље људи.
Ови савре ме ни уре ђа ји и њихо -
ви дело ви нису упо тре бљи ви у
било које дру ге свр хе осим за
сеи змич ка испи ти ва ња. Апа ра -
ти су под кон ти ну и ра ном GPS
кон тро лом, тако да у сва ком
тре нут ку посто ји могућ ност
лоци ра ња ове опре ме.

У ОКТО БРУ ПОЧИ ЊУ ГЕО ФИ ЗИЧ КА ИСТРА ЖИ ВА ЊА

НИС тра жи наф ту и гас у Пан че ву
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Као што се на прља ве про зо -
ре не ста вља ју чисте заве се,
тако се ни на нео чи шће но и
запу ше но лице не нано се
кре ме, серу ми и кок те ли. Тек
када се лице добро очи сти и
про ди ше, унос актив них суп -
стан ци има сми сла.

Сва ко годи шње доба је
иде ал но за хиги јен ски трет -
ман лица, али је кра јем
лета то заи ста потреб но
кожи. Након топлих дана,
пуно зно је ња, пра ши не,
мора, ком би на ци је зно ја и
кре ма за УВ зашти ту, поре
на лицу су запу ше не. То се
испо ља ва у виду пот ко жних
бубу љи ца, црве ни ла, пре те -
ра ног машће ња лица и
умор ног изгле да. Након
хиги јен ског трет ма на ваше
лице ће сину ти очи шће но и
биће спрем но да изву че нај -

бо ље из кре ме, серу ма и
оста лих про из во да за кућ -
ну негу.

Трет ман почи ње тако што
се на очи шће ном лицу ура -
ди меха нич ки или ензим ски
пилинг (у зави сно сти од
потре бе и типа коже). Након
тога сле ди маса жа лица, али
само под усло вом да нема
актив них акни. Потом се ста -
вља маска од ками ли це и
белог сле за испод топле
маске, која ће отво ри ти поре
и тако омо гу ћи ти при јат но
меха нич ко чишће ње лица.
Након тога се пре ко тре ти ра -
ног под руч ја мора пре ћи дар -
сон ва лом како би се лице
дез ин фи ко ва ло и доне кле
уми ри ло. На кра ју се нано си
астрин гент на маска како би
се лице још мало про чи сти -
ло и сми ри ло.

Овим се кла си чан хиги јен -
ски трет ман завр ша ва, али
пра ва бла го дет за лице сле -
ди ако се пре завр шне маске
ура ди трет ман кисе о ни ком.
Тада се сва ка ћели ја коже
нахра ни кисе о ни ком, про ди -
ше, али и под мла ди, јер се
пре трет ма на на кожу нане -
су одре ђе ни мезо те ра пиј ски
кок те ли у зави сно сти од
потре бе коже. Потом се сна -
гом кисе о ни ка уно се у дубље
сло је ве епи дер ма. Резул тат је
чаро бан.

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

Хиги јен ски 
трет ман лица

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, жеља за прихва-
тањем је једна од потпорних
нити сваког људског бића.
Она је попут калупа за обли-
ковање искуства, чији искле-
сани отисак носимо дубоко
у себи. „Захваљујући” томе
што је пажљиво преношено
и дубоко усађено, уверење да
је прихватање предуслов за
постизање било чега што за
нас представља успех, поста-
је начин живота.

Бити прихваћен значи
прилагођавати себе и своја
дела смерницама које су у
нама поставили сви они које
сматрамо ауторитетима. То
је онај глас који ће увек над-
јачати жељу за променом,
истраживањем и пробијањем
граница пожељности и при-
хватљивости.

У стално горућој тежњи за
прихватањем, мењамо своје
личне границе, прелазимо
преко њих и газимо по све-
му што смо усвојили као
вредности у животу. Претва-
рамо се у глину на грнчар-
ском точку који окрећу неки
(непознати) људи с циљем
прављења још једне копије.
Сталним окретањем губимо
оријентацију на сопственом
путу, постајемо истомишље-
ници и самим тим смо при-
хваћени. Туђа мишљења
постају наша, утичу на
поступке, постајемо предви-
диви. Мењамо се у складу с
потребама „грнчара”, усме-
равамо „љубав” према тре-
нутним хировима естетске,
модне, „интелектуалне” елите.

Усклађујемо се са захтевима
и „препорукама” за срећни-
ји и испуњенији живот, који
нам доноси прихватање од
стране друштва. „Улепшава-
мо” линије лица и тела, при-
хватамо да учествујемо у
генерацијским борбама и
распиривању мржње према
свему и свакоме што одуда-
ра од калупа наших „грнча-
ра”. Учимо, тако пометени у
лудој брзини окретања, да је
све што је другачије – погре-
шно. Да је прихватање једи-
но могуће кроз окретање које
помућује свест.

А шта ако свест није једи-
но што нас изграђује? Шта
ако у неком тренутку, кад
нам припадне мука од окре-
тања на наметнутој вртешци,
приметимо осећања? Шта
ако постоји „грнчар” који не
прави копије, већ истиче
лепоту јединствености и
непоновљивости постојања?

Оног момента кад схвати-
мо да нам је лоше, када се
запитамо да ли је то све, то
окретање и прихватање свега
што нисмо, тада смо спрем-
ни за другог „грнчара”, а то
смо ми сами. Праћењем емо-
ција окрећемо свој животни
точак брзином која нама
одговара, моделујемо себе
радећи оно што нам прија, у
чему осећамо задовољство.
Увек постоји неко ко ће нас
прихватити свим срцем баш
због различитости која оду-
дара од наметнутих шаблона.

Прилагођавањем брзине
којом идемо кроз живот спа-
зићемо прилике на путу.
Отворени за ново и другачи-
је, препознаћемо и прихва-
тићемо себе баш такве какви
смо сада. Можемо да осети-
мо тренутак за нешто што
треба да урадимо да бисмо се
осећали боље, испуњеније,
живље... Да дамо себи право
на грешку и на учење из ње,
право на успех и задовољство,
љубав и захвалност...

Бити глина или грнчар?
Одлука је, као и увек, на
вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗДРАВА ИСХРАНА

Енер гет ске пло чи це, како
им име каже, дају енер ги ју
за напо ре који сле де, па су
одли чан избор за међу о брок
пре физич ке актив но сти,
одно сно онда када вам је
потреб на инстант енер ги ја.

На тржи шту посто ји вели -
ки избор купов них вари јан -
ти, али је про блем у томе
што су оне при сту пач ни је
често лоши јег ква ли те та и
пуне скри ве ног шеће ра, док
су оне ква ли тет ни је ску пе.
Енер гет ске пло чи це може те

врло јед но став но напра ви ти
и код куће, кори сте ћи сво је
оми ље не састој ке.

Урма се сма тра нај здра -
ви јим воћем на земљи. При -
род ни шећер који се нала зи
у њој савр ше на је алтер на -
ти ва обич ном шеће ру. Лако
се вари и сма њу је осе ћај
гла ди. Овог пута пре по ру чу -
је мо да иско ри сти те баш
урме, како бисте брзо и лако
напра ви ли веро ват но нај бо -
ље енер гет ске пло чи це које
сте у живо ту про ба ли.

Потреб но: 220 гра ма урми, 150 гра ма пече ног језгра лешни ка, 150 гра -

ма пече ног језгра баде ма, 130 гра ма суве бру сни це, прсто хват мор ске

соли, кафе на каши чи ца екс тра та вани ле и две кафе не каши чи це воде.

При пре ма: За при пре ма ње ће вам бити потре бан мул ти прак тик или

сец ко. Лешни ке и баде ме гру бо усит ни те. Урме одвој те од кошти ца,

па их додај те лешни ци ма и баде ми ма и наста ви те мик са ње. Уба ци -

те бру сни це и воду, па мик сај те док маса не поста не ком пакт на.

Мањи плех обло жи те про вид ном при а ња ју ћом фоли јом и добро

ути сни те масу у тај калуп. Израв нај те, па одго ре тако ђе пре криј те

при а ња ју ћом фоли јом. Затим оста ви те да пре но ћи у фри жи де ру.

Сле де ћег дана ски ни те гор њу фоли ју и пре вр ни те масу на даску за

сече ње. Дугач ким ножем исе ци те 12 јед на ких пло чи ца.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Енер гет ске пло чи це

Завод за здрав стве ну зашти ту
рад ни ка „Пан че вац” ускоро ће
бити једи на при ват на уста но ва
у Срби ји у којој ће се, поред
стан дард них мето да пре гле да
срца ултра зву ком, оба вља ти и
тран се зо фа ге ал на ехо кар ди о -
гра фи ја (ТЕЕ), тач ни је ултра -
звуч ни пре глед срца пре ко јед -
ња ка. Тим пово дом струч ни
тим Заво да „Пан че вац” добио
је још јед но зна чај но поја ча ње
у лику и делу dr sc. med. Сло -
бо да на Томи ћа, кар ди о ло га,
док то ра меди цин ских нау ка и
маги стра нау ка из обла сти кар -
ди о ло ги је, који нешто више од
два де сет пет годи на ради на
Оде ље њу неин ва зив не дијаг но -
сти ке срца Инсти ту та за кар ди -
о ва ску лар не боле сти „Деди ње”
у Бео гра ду.

Овај врсни лекар је током сво -
је кари је ре оба вио више од
4.000 тран се зо фа ге ал них пре -
гле да и бар осам пута више
оних, услов но рече но, „обич -
них” – тран сто ра кал них, одно -
сно пре гле да ултра зву ком пре -
ко груд ног коша. Док тор
Сло бо дан Томић је виши
истра жи вач и бави се науч но -
и стра жи вач ким радом, а њего -
ви радо ви обја вље ни су у воде -
ћим свет ским и дома ћим
меди цин ским часо пи си ма.
Аутор је моно гра фи је о пери -
кард ним изли ви ма код паци -
је на та код којих се врше опе -
ра ци је на срцу, a зани мљи во је
да је један његов рад увр штен
у пре сти жни свет ски уџбе ник
„Бра ун вал до ва кар ди о ло ги ја”
(„Braunwald’s Heart Disease”).
Упра во је из штам пе иза шла
њего ва књи га „Прак тич на
тран се зо фа ге ал на ехо кар ди о -
гра фи ја”, којом је кру ни сан
цело ку пан његов рад. Књи гу је
Меди цин ски факул тет већ
при хва тио као уџбе ник за
пост ди плом ско уса вр ша ва ње.

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: СЛО БО ДАН ТОМИЋ, ДОК ТОР МЕДИ ЦИН СКИХ НАУ КА

УСКО РО УЛТРА ЗВУЧ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ 
СРЦА У ЗАВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

зо фа ге ал на ехо кар ди о гра фи ја,
која под ра зу ме ва да срце посма -
тра мо пре ко јед ња ка, након што
паци јент про гу та сон ду. Ова
мето да ради се на само неко ли -
ко вели ких кли ни ка у Срби ји,
тако да ће Пан чев ци ма сигур но
мно го зна чи ти то што ће има ти
могућ ност да такав пре глед оба -
ве у свом гра ду.

• Које инди ка ци је упу ћу ју на
то да тре ба оба ви ти тран се зо -
фа ге ал ни пре глед?

– Ова мето да је инди ко ва на
у ситу а ци ја ма када налаз
тран сто ра кал ног пре гле да
није довољ но јасан да би се
пре ци зно одре ди ле дијаг но за
и тера пи ја или у слу ча је ви ма
када је при ка зи ва ње одре ђе -
них срча них струк ту ра непот -
пу но. Има дело ва срца који се
не могу виде ти тран сто ра кал -
ном ехо кар ди о гра фи јом, као
што су, реци мо, аури ку ла леве
прет ко мо ре или уну тра шњи
слој груд не аор те. Исто тако,
овај пре глед је нео п ход но ура -
ди ти у слу ча ју одре ђе них
поре ме ћа ја, попут митрал не
инсу фи ци јен ци је, дисек ци је
аор те, инфек тив ног ендо кар -
ди ти са, као и код вели ког бро -
ја уро ђе них срча них мана.
Њена при ме на је вео ма важна
и током опе ра тив них захва та
на срцу.

• Како се при пре ми ти за
тран се зо фа ге ал ну ехо кар ди о -
гра фи ју?

– Овај пре глед спа да у полу -
ин ва зив не дијаг но стич ке мето -
де и ако га изво ди обу чен ехо -
кар ди о гра фер, без бе дан је, што
зна чи да се не оче ку ју ком пли -
ка ци је. Зах те ва да паци јент не
узи ма хра ну и теч ност чети ри
до шест сати пре пре гле да, да
мора да доби је кси ло ка ин ску
локал ну ане сте зи ју у грло,
налик оној коју дају сто ма то -
ло зи, као и бла гу седа ци ју пре -
ко вене, која се даје само да би
се паци јент опу стио. Јед на од
пред но сти ове мето де јесте у
томе што она није ску па, за
раз ли ку од, реци мо, ске не ра,
маг нет не резо нан це и дру гих
ради о и зо топ ских мето да које
изи ску ју не само више сред ста -
ва већ и више вре ме на и ком -
пли ко ва ни је су за паци јен та.

ти бла га муч ни на, мањи нагон
на повра ћа ње или недо ста так
вазду ха, што тра је све га неко -
ли ко секун ди. Паци јент наста -
вља да лежи у истом поло жа ју
дишу ћи на нос. Пре глед, зави -
сно од обо ље ња, не тра је дуже
од пет до десет мину та. Резул -
тат је одмах досту пан.

• Када ће поче ти да се оба вља -
ју пре гле ди у Заво ду „Пан че -
вац”?

– Пре гле ди ће се оба вља ти
субо том, а поче ће нај ве ро ват ни је

Прихватање

но је да загри зе мали пла стич -
ни штит ник, кроз који се потом
уво ди тан ко сави тљи во цре во
дужи не 110 цен ти ме та ра. Када
врх сон де пре ђе пре ко базе
јези ка и дође до зад њег зида
ждре ла, паци јент тре ба да
напра ви акт гута ња како би се
сон да уба ци ла у јед њак. У том
тре нут ку може само да се осе -

јен та. У окви ру тран сто ра кал ног
ултра зву ка посто ји низ раз ли чи -
тих тех ни ка, а која од њих ће се
при ме ни ти, зави си од дела срца
који се посма тра и од оно га што
је самим пре гле дом потреб но
уста но ви ти. Све ове врсте пре -
гле да биће доступ не у Заво ду
„Пан че вац”, и то нај ве ро ват ни је
већ кра јем сеп тем бра или почет -
ком окто бра. У слу ча је ви ма када
је немо гу ће поста ви ти дијаг но -
зу обич ним, тран сто ра кал ним
ултра зву ком, ради ће се тран се -

• Како изгле да сам пре глед?
– Мето да је вео ма лага на.

Про ве ри се да паци јент нема
или није имао обо ље ње јед ња -
ка или да нема про бле ма с
гута њем хра не. Тако ђе, у слу -
ча ју да паци јен ти узи ма ју леко -
ве про тив згру ша ва ња крви,
оба ве зно је лабо ра то риј ски
уста но ви ти да им слу чај но није
раз ре ђе на крв. Уко ли ко су ти
кри те ри ју ми задо во ље ни, пре -
ла зи се на пре глед. Паци јент
лежи на левом боку и потреб -

Иако наве де на у нај кра ћим
црта ма, ова импре сив на био -
гра фи ја довољ но гово ри о томе
каквог ће струч ња ка уско ро у
Пан че ву има ти на рас по ла га -
њу сви они који ма је нео п ход -
на било која врста ехо кар ди о -
гра фи је.

Завод „Пан че вац” рас по ла же
савре ме ним ултра звуч ним апа -
ра том на коме се срце може
пре гле да ти при ме ном низа раз -
ли чи тих тех ни ка. Ипак, пажњу
посеб но при вла чи могућ ност
пре гле да „гута њем сон де”, јер
се он до сада није могао оба ви -
ти ниг де у Пан че ву.

ПАН ЧЕ ВАЦ: По чему се
тран се зо фа ге ал на ехо кар ди о -
гра фи ја раз ли ку је од оста лих
тех ни ка ултра звуч ног пре гле -
да срца?

ТОМИЋ: У већи ни здрав стве -
них уста но ва у Срби ји уоби ча је -
на је трансторaкална ехо кар ди -
о гра фи ја, тач ни је ултра звуч ни
пре глед срца насла ња њем посеб -
не сон де на груд ни кош паци -

кра јем сеп тем бра или почет -
ком окто бра. Заин те ре со ва ни
ће о томе моћи да се инфор -
ми шу путем теле фо на Заво да
013/2190-900 и 013/2190-903
рад ним дани ма од 7 до 14 и
субо том од 7 до 12 сати. Ово су
ујед но и бро је ви теле фо на путем
којих ће се зака зи ва ти ехо кар -
ди о гра фи ја.

Поред тран сто ра кал не,
оба вља ће се и 
тран се зо фа ге ал на
ехо кар ди о гра фи ја
(ТЕЕ), тач ни је пре глед
срца пре ко јед ња ка.
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Трајната определба 
на Република Македонија 
е унапредување на
добрососедските односи 
со дијалог, взаемно
почитување и доверба

Претседателката на Владата
на Република Србија Ана
Брнабиќ и амбасадорката на
Македoнија се договориле
за понатамошна соработка

Во чест на одбележувањето на дваесет и
шест години од прогласувањто на неза-
висноста на Република Македонија, Ве-
ра Јовановска Типко, амбасадорка на
оваа земја во Белград, приреди прием
во вилата „Јелена“. Свеченоста започна
со интонирањето  на химните на двете
соседни и пријателски држави.

Поздравувајки ги бројните гости
Нејзината екселенција ја нагласи трајна-
та определба на Република Македонија
да ги негува и развива добрососедските
односи. Но, според нејзиното кажување
тие настојувања не подразбираат илу-
зија за некаква идилична атмосфера.
Пред се ќе се работи на зачувување и
зајакнување на билатералните односи.
Сите отворени прашања ќе се решаваат
со  дијалог, взаемно почитување и до-
верба. Србија и Македонија заеднички
ќе се борат не  само за зачувување, туку
и за унапредување на пријателски одно-
си, меѓу  македонскиот и српскиот народ
и граѓаните на двете земји.

Пат без алтернатива
-Со Србија не врзуваат многу елемнти
на минатото, сегашноста и иднината. А
најмногу од се, контактите со луѓето.
Веќе три и пол години сум во Србија и
стекнав голем број пријатели. Тука се
чуствувам како дома – рече Вера Јова-
новска Типко.

Амбасадорката подсети и дека Маке-
донија одлучно чекори кон зацртаните
цели, свесна дека патот кон евроатлан-
ски интеграции е поплочен со тешки

ВО ВИЛА „ЈЕЛЕНА“ ВО БЕЛГРАД

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНИЈА

одлуки, визионерски постапки и пред-
извици, но тоа е пат без алтернатива.

На приемот присуствуваа претставни-
ци од државниот врв на Србија -  Ана
Брнабиќ, претседателка на Владата на
Србија, Маја Гојковиќ, претседателка на
Собранието на Србија, Зоран Ѓорѓевиќ,
министер за работа, боречки и социјални
прашања, како и принцезата Катарина
Караѓорѓевиќ, представници на други ам-
басди,  бројни личности од јавниот, поли-
тичкиот и културниот живот во Србија. 

По повод на Денот на независноста
на Македонија, одржани се и две модни
ревии. Свои колекции прикажаа Олги-
ца Гјоргијева, креаторка од Македонија
и  модна куќа „Билицки”.

Ана Брнабиќ даде кратка изјава после
ревијалниот дел и притоа рече дека пред
неколку дена имала состанок со амбаса-
дорката Вера Јовановска Типко и се до-
говориле за понатамошна соработка. 

Упатив покана на македонскиот пре-
миер Зоран Заев во ноември да го посе-
ти Белград. Останува да се договориме
за датумот на посетата и таа прва посе-
та ќе биде искористена за договор за за-

Македонија посебно ја истакнуваат
женственоста и романтичната страна
на дамите и малите принцези. Станува
збор за комбинации за коктел - забава,
но и за секојдневна прилика со цветни
дезени и детали од чипка и сатен. 

Владимир Стојановиќ, со години ра-
боти за модната куќа „Билицки“. Моде-
лите за есен/зима за жени и мажи, на
брендот „Билицки“, се идеални за се-
којдневна и специјална прили. Препоз-
натливи се по геметриската фигура. Ма-
некенките и манекените верно ја прика-
жаа успешноста на дизајнерите, а како
потврда за тоа се измамените аплаузи и
воодушеноста што ја покажаа гостите.
За пријатна атмосфера и право ужива-
ње на коктелот вистински се потрудија
пријателите од двете соседни земји.

Накратко да потсетиме, на референ-
думот одржан на 8 септември 1991 го-
дина 95 отсто граѓани на Македонија
се изјасниле за одвојување од некогаш-
ната заедничка држава. Пред референ-
думот е донесена декларација за неза-
висност и истата Собранието ја усвои-
ло на 25 јануари 1991 година. 

едничка седница на двете влади, рече
премиерката. 

Компромис за нормален живот
Збoрувајки за Македонија, амбасадор-
ката својата земја на гостите ја претста-
ви со следните зборови:
- Чудесна е Македонија. Магично ед-

ниство на спротивности. Мала, а голе-
ма, оспорувана, а пожелна, омразена, а
сакана, млада а древна, сиромашна а
богата. Богата со бројности, а најмногу
со она што човекот го чини човек. Бога-
та е и со топлина, кроткост, подготвена
на компромис, внатре и надвор. Ком-
промис кој не треба да се свати како ли-
чен пораз, туку како победа, над разум
над сила. Компромис како најголема
потврда на јасно изграден сопствен
идентитет – компромис за свое добро,
како и за добро на други, за иднина на
свои деца, како и за иднина на други де-
ца. Компромис за нормален живот“.

Гостите на приемот уживаа во колек-
циите. Дизајнерката Олгица Гјоргијева,
одбележува деценија успешна работа
со препознатливи идеи. Моделите од



Јабучанецот Драган Петковиќ,
полека но сигурно ја зајакнува
културната сцена. Тој е, всуш-
ност, голем романтичар кој сака
да открива и да даде нешто но-
во. За својата активност која
трае повеќе од две децении, за
љубовта кон работата, за
трнливиот пат, како и за најин-
тересните работи што му се
случувале во животот, зборува
во интервјуто за „Панчевац”

• Веќе пет години ја изненад-
увате публиката на книжевните
средби „На песната во чест“. На
јунските средби во Јабука учест-
вуваа четириесет уметници од
регионот и пошироко. Како ус-
певате да анимирате и опфатите
толкав број на уметници?

– После многу манифестации
на кои учествував од 2006 годи-
на, посакав Јабука да ја запишам
меѓу градовите кои имаат кни-
жевна манифестација од овој
вид и од 2013 година тоа и го ра-
ботам. Им должам голема благо-
дарност на неколкумуна свои
пријатели кои во сето тоа од са-
миот почеток ми помагаа. За
овие пет години поетскиот ма-
ратон „На песната во чест“, из-
расна во меѓународна книжевна
манифестација на која со задо-
волство доаѓаат книжевници од
сите балкански земји и книжев-
ници кои пишуваат на јазици на
земјите од регионот, а  живеат
расеани по целиот свет. Рецеп-
тот е едноставен. Секоја година
со своите соработници давам се
од себе гостите да се чувствува-
ат како дома. И покрај тоа што
маратоните се со натпреварува-
чи карактер, се паметат по дру-
гарувања и нови идеи, кои потоа
заедно ги реализираме. Горд сум
што на сцена се нашле дури 11
знамиња и низ програмите и ре-
вијалните настани продефили-
раа повеќе од 350 учесници. Од-
говорот на прашањето како
анимирам голем број на учесни-
ци е едноставен. Се трудам да
одговарам позитивно на нивни-
те манифестации, секогаш пру-
жам рака за соработка, што и да
е во прашање, но со максимално
почитување на сите наши раз-
личитости. Тоа е, според  народ-
ната – добро со добро се враќа.

• Од 2008 година Вие се оби-
дувате да го пропратите сето она
битно за луѓето од нивната сре-
дина. На рака ви оди и тоа што
се занимавате со новинарство.
Вклучени сте и  во други разно-

ДРАГАН ПЕТКОВИЌ

УЖИВА ВО ОНА ШТО ГО РАБОТИ

„Кога пред дестина години за
прв пат прегрнав едно мало де-
војченце сватив дека преку ноќ
станав мајка, вели Весна Ста-
менковска“. Таа  стрпливо че-
кала детето да ја прифати и
да и ja возврати љубовта.

За Весна Стаменковска од Пан-
чево, згрижувањето на деца е
единствено искуство и во секој
случај предизвик. Таа уште ка-
ко средношколка, кога живеела
во семејниот дом со родители-
те, размислувала да усвои дете
и да му пружи љубов, која од
разни причини му е ускратена
од неговите биолошки родите-
ли. Својата замисла ја оствари-
ле пред десеттина години. Во
нејзиниот живот влегло едно
нежно детенце (В. Б.), сега веќе
средношколка. Животната уло-
га, за која што се определила ед-
на енергична жена,  за неа е го-
лема радост, но воедно и об-
врска, бидејки од почетокот до
денешен ден настојува покрај
себе да види јака личност, која
ќе успее во животот.

- Се сеќавам како да беше
вчера. Во домот на Весна служ-
бено отидовме со три деца, две
девојчиња и едно машко. Мис-

левме дека кај нив ќе остане
машкото, но не беше така. По-
тенцијалната хранителка вед-
наш го прегрна помалото де-
војченце. Кај нив дома отворе-
но разговараат за сите праша-
ња. Девојчето знае за биолош-
ките родители,  за своите сес-
три и браќа и со нив контакти-
ра. Ги знае и законските права и
ги „конзумира“ според своите
потреби, објаснува Лидија Па-
најотовиќ, педагог во Центарот
за социјална работа, воедно и
член на Тимот за сместување на
деца во семејства, усвојувања,
подготовка на семејства за ур-
гентно сместување...

Преку ноќ станав мајка
- Не е лесно да прифатите де-

те за кое знаете дека му е пот-
ребна посебна нега, посебна
љубов. Токму поради тоа преку
ноќ станав мајка. Криев во себе
и страв и тага и радост. Не е до-
волно само да пружате љубов.
Стрпливо чекав малата да ме
прифати и да ми ја возврати го-
лемата љубов, за да може тоа де-
те да израсне во една зрела и
стабилна личност, да знае што
сака и да биде запознаена со се.
И кога ја советувам и кога ќе ја
скарам, да знае дека тоа е за

нејзино добро. До минатата го-
дина живеевме со татко ми
Стојанче, за жал тој почина.Тат-
ко ми ја сакаше премногу и и
пренесе многу љубов. Сега таа е
своја на свое. Нема веќе чувство
дека е на сместување. Тоа сакав
да го постигнам од моментот
кога прв пат ја прегрнав. Заед-
ничко задоволство е и тоа што
го делиме сето она што го носи
животот. Нека така и остане,
вели госпоѓа Стаменковска.  

Оваа посветена и одговорна
хранителка, работи како про-
светен работник. Откако ја де-
ли радоста со девојчето без неа
не е отидена на екскурзија, не-
кои други патувања или лету-
вања. Со посебно задоволство
раскажува како се подготвува-
ле за полуматура,  почнувајки
од избор на фустан, па се до
моментот кога матурантката се
вратила дома со позитивни
впечатоци. 

Како изминуват годините,
хранителката за која станува
збор, и нејзината миленичка се
воигран тим. Заедничко жи-
веење за нив е синоним за љу-
бов, дарување и дружење.  

-Семејства или поединци
кои ги отвориле вратите на

своите домови на незгрижени
деца, со желба да им пружат
љубов и поубаво детинство,
осебно се погодени кога некој
ќе рече дека многумина за овој
хуман гест се одлучуваат пора-
ди тоа што државата дава пари
за хранителство. Точно е дека
државата од година во година
покажува се поголема грижа за
деца за кои станува збор, а со
тоа и за самите хранителки.
Средствата се наменети, пред
се, за секојдневен живот, за
книги, за екскурзија, за буџет и
за подготовки за матурска ве-
чер. Но, во колку се парите пре-
судни некој да прифати бебен-
це, веднаш по раѓањето или ти-

нејџери до полнолетство, зош-
то во некои градови, во според-
ба со минатата година, се нама-
лува бројот на хранители, се
прашува Лидија Панајотовиќ. 

Креативност и самодоверба
Во Тимот за хранителство, ус-
војување  и други активности
сврзани за оваа проблематика,
е и Стојан Пандиловски, пси-
холог. 

Во 147 хранителски се-
мејства во Панчево се сместени
147 деца, од кои 29 се од други
општини, а шест деца од наша
територија живеат во други
општини. Неодамна, уште
осумнаесет жени се оспособе-
ни за ваков вид на пружање

помош. Центарот соработува
со хранителите, биолошките
родители или блиските родни-
ни. Најубави моменти за сора-
ботка, секако се креативните
работилници, кои заедно ги
реализираат децата и Тимот за
хранителство. Основна цел е
кај младите луѓе да се развива
креативност и да се зајакнува
самодовербата.  За полнолетни
девојчиња и момчиња, кои до-
бар дел од животот го помина-
ле во домовите на хранителски
семејства, постои и програма
за осамостојување. Откако ќе
оформат семејство  и некој од
нив се определува за хранител-
ство. И тоа нешто зборува.  

видни активности, кажете ни
нешто и за тоа?

– Моето интересирање за нови-
нарство, известување и следење
на настани, започна уште во 2002
година, кога Јабука го доби својот
прв весник. Пред тоа со внимание
го читав нашиот „Панчевац“ и та-
ка учев за сите видови на нови-
нарско изразување. Драго ми е
што овој разговор го водам со вас,
бидејки и вашето име се наоѓа ме-
ѓу трите кои ги сметам за нови-
нарски угледи. Ако кажам дека
другите двајца се спортски и теле-
визијски новинари, работите ќе
бидат уште појасни. Што се одне-
сува до вториот дел на прашање-
ото, со музика се занимавам пове-
ќе од 25 години, а мотивот беше
едноставен - да покажам и на се-
беси и на другите дека  луѓето кои
се поради било која причина, со
божја волја, различни, можат и
морат својот живот да го држат во
свои раце, користејќи таленти.
Сцената е некако природно оби-
колување за мојата љубопитна и
немирна природа. По 25 години
опстојување во култура и умет-
носта ќе речам само дека тоа  ми
донесе многу радости, ме научи на
мудрост, дека  пречки не постојат
додека не ги направиме сами.

• По потекло сте од Босна и
Херцеговина, родени сте во
Белград, а живеете во Јабука.
Одлично зборувате македонски
јазик. Што беше предуслов да го
засакате јазикот на општестве-
ната средина – македонскиот?
– Ученичката книшка, предмет

по македонски јазик на општест-

вената средина, време на голема
Југославија, беше доволно за по-
четок. Мојата упорна природа
одлучи: јас ова го сакам и морам.
Потоа прекрасниот однос со
мојата наставничка по македон-
ски јазик, госпоѓа Нада Дистол,
како и писателите Блаже Конес-
ки, Кочо Рацин, Видое Подгорец
и чуеното „Бело циганче“, лекти-
ра за основно училиште, потоа
првата песна на македонски. Се-
то тоа се покажа повеќе од ко-
рисно, после многу години. Јази-
кот ми овозможи восоставување
на многу културни мостови со
уметниците од Македонија, дру-
жења и заеднички настапи на
фестивали во регионот, балкан-
ската убавина на постоењето.

• Што најмногу ве интересира
во поетското творешто?

– Да поставите на творец пра-
шање за изворот на инспира-
цијата, значи сте го ставиле на
мака. Поезијата во колку ја
чувствувате и ја живеете, значи,
живее секаде околу вас: во
обичното изгрејсонце, средба со
другар од детството, разиграни-
от поглед на непозната жена...

• Кој е Ваш поетски идол?
– За свој поетски идол од се-

когаш го сметав најголемиот по-
меѓу великаните: човек кој го са-
каше животот, музиката и ова
рамница, колку и да го притис-
каше остануваше свој, не се
впушташе во какви движења,
правци, таканаречена револу-
ција, големиот и неповторливи-
от Мирослав Мика Антиќ. Како
да пишувам добра поезија, без

многу компликации ме научи
еден стих. Блаже Конски напиша
„Везилке, кажи како да се роди
проста и строга македонска пес-
на, од ова срце што со себе води
разговор мрачен во тревога бес-
на?...” Тука е и Бодлер, Црњански
и Миљковиќ, секој на свој начин.

• Првата книга „Благодарам
што пак сакам“ ја издадовте
пред десет години. Покрај све-
тоста на поезијата што уште мо-
жеме да очекуваме од вас, какви
се вашите планови?

– Планови секогаш има мно-
гу. Во овој момент размислувам
сериозно да му се посветам на
издаваштвото, за зпочнување на
едно електронско списание, кое
би се занимавало со култура,
уметност и живот , воопшто. Во
план е еден заеднички проект со
колегите од целиот регион, кој
би ги опфатил уметници од сите
вокации и би создале нешто што
би можело да  живее подолго од
неговите творци. Триесеттина
градови и мноштво манифеста-
ции се уште се во фаза на нулти
проект. Ќе даде бог сила и храб-
рост, но и луѓе кои уметноста ја
сакаат колку и јас и се осмелува-
ат да подигнат глас против екс-
традизација на културата денес,
фрлањето на традиционалните
балкански вредности под нозе
на глобалистичките сваќања на
алтернативната уметност. Ќе би-
де најискрено да признам: лич-
ност сум со која никогаш не се
знае. Оние што ме познават ќе
ви кажат. Ќе има и нови изне-
надувања.

ЗГРИЖУВАЧКИТЕ СЕМЕЈСТВА СЕ РАДОСТ И ОБВРСКА 

ЗА ПОУБАВО ДЕТСТВО

Во организација на  Домот
на младите од Панчево, здру-
жението „Герман“ од Глогоњ,
домовите на култура и Маке-
донскиот информативен Цен-
тар, се одржуваат шестите по
ред „Денови на македонската
култура“. Во континуитет, од
4 до 25 септември ќе бидат
приредени четири книжевни
вечери. Всужност, првата
книжевна вечер е одржана на
4 септември во Глогоњ. На
глогоњската публика и се пре-
тсавиа писателите Ратко Мар-
ковиќ Риѓанин, Виолета Па-
чевски и Виктор Б. Шеќевски.
Одржана е и книжевна вечер
во Јабука. Следните книжев-
ни вечери се планирани за 18
септември во Качарево и на
25 септември во „Аполо„ во
Панчево.  Се очекува да земат
учество и писателите: Вален-
тин Мик, Радомир Андриќ,
Миљурко Вукадинoвиќ и
Јулијана Маринковиќ. 

И покрај тоа што оваа ма-
нифестација е наречена „Де-
нови на македонската култу-
ра“, повикуваме и претстав-

ници од други малцински за-
едници, бидејки покрај
српскиот мнозински народ во
Панчево живеат и припадни-
ци на 26 малцински заедници
и етнички групи. Имаме из-
вонредна соработка со Ро-
манците. Еден од поетите кој
што пишува на српски и ро-
макски јазик е   Валентин
Мик, новинар во „Либерта-
теа“.Тој секогаш е подготвен
за гостување. Ваквите кни-
жевни вечери се прилика пи-
сателите да слушнат едни за
други и да се надминат јазич-
ните разлики, рече Маја Гео-
ргиевска, стручна соработ-
ничка за аматеризам и сора-
ботка со малцинските заедни-
ци, вработена во Домот на
младите во Панчево.

Во изминатите години
проектот на здружението
„Герман“ беше подржан со
парични средства од Покраи-
ната. Годинешните средби се
подржани од град Панчево,
Домот на младите и домовите
на кутура, каде што се орга-
низираат книжевни вечери.

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА 

ДА СЛУШНАТ ЕДНИ ЗА ДРУГИ

УРГЕНТНО СМЕСТУВАЊЕ

Панчево е еден од ретките градови кој финансира ургентно прифаќање на деца во состојба на
социјална потреба. Ваков вид на пружање помош е регулиран со посебна одлука. За оваа хумана
работа се потребни искусни луѓе, но и покрај се, тие добиваат стручна помош од Тимот за храни-
телство,  што работи при Центарот за социјална работа.

Ургентно хранителство во Панчево постои веќе тринаесет години, започна со реализација на
еден проект за ургентно сместување на деца во семејни домови. Долгогодишната пракса покажа
дека вакво нешто е потребно, бидејки во домовите за деца без родителска грижа не прифаќаат де-
чиња помали од седум години. За да се скрати патот до специјализирани установи, како што е
„Звечанска“, неколку семејства во секој момент можат да прифатат дете кое според процена на
стручни луѓе треба да биде издвоено од нездрава средина. Ургентните хранителки децата ги при-
фаќаат на неколку дена или месеци, а потоа се изнаоѓа трајно решение.

Седуммина млади со маке-
донско потекло кои живеат
во Република Србија во
академската 2017/18 година
се запишаа на некој од
држвните факултети во Ма-
кедонија и добија стипен-
дии од Владата на републи-
ка Македонија. Министер-

ството за образование и на-
ука (МОН) превзема об-
врска за регулирање на ста-
тусот на студентите во сту-
денските домови. На уни-

верзитетите во Скопје ќе
студират шестмина, а на
Универзитетот во Штип
еден академец.

Благодарејки на воспоста-
вената практика за стипр-
ндирање студенти од маке-
донско потекло кои живеат
на Балканскиот полуостров
годинава во Македонија ќе
студират 39 академци од
Грција, Бугарија, Албанија...
Според нашите сознанија
досега факултетска дипло-
ма, со  стипендии од Владата
на Република Македонија,
добија околу 80 интелекту-
алци од македонско потекло
од Република Србија.

Еве ги и имињата на сту-
дентите од Србија: Јована
Миленковиќ, Јелена Ста-
менковиќ, Драгана Стан-
ковски, Јован Гавриловиќ,
Ена Јелисавета Јовановиќ,
Александра Алексоски и
Марко Огњеновски. Тие се
определија за учење на јази-
ци, психологија, ветерина,
компјутерско инжинерство
и индустријски дизајн.

НА ДРЖАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА

СТИПЕНДИИ И ЗА МЛАДИ ОД СРБИЈА
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Ужи ва у оно ме
што ради
» страна IV

За лепше
детињство
» страна IV

Препознатљиви
по производњи
купуса
» страна V

Неописива лепота
» страна VI

Трај но опре де ље ње 
Репу бли ке Маке до ни је је
уна пре ђе ње добро су сед -
ских одно са дија ло гом, 
уза јам ним пошто ва њем и
пове ре њем

Пред сед ни ца Вла де 
Репу бли ке Срби је Ана
Брна бић и амба са дор ка
Маке до ни је дого во ри ле 
су се о даљој сарад њи

У част обе ле жа ва ња два де сет шест
годи на од про гла ше ња неза ви сно сти
Репу бли ке Маке до ни је, Вера Јова нов -
ска Тип ко, амба са дор ка те земље у
Бео гра ду, при ре ди ла је при јем у вили
„Јеле на”. Све ча ност је поче ла инто -
ни ра њем хим ни две ју сусед них и
при ја тељ ских држа ва.

Поздра вља ју ћи број не госте, Њена
ексе лен ци ја је нагла си ла да је трај но
опре де ље ње Репу бли ке Маке до ни је
да негу је и раз ви ја добро су сед ске
одно се. Међу тим, пре ма њеном кази -
ва њу, та насто ја ња не под ра зу ме ва ју
илу зи ју о некој иди лич ној атмос фе -
ри. Пре све га, ради ће се на очу ва њу
и јача њу била те рал них одно са. Сва
отво ре на пита ња реша ва ће се дија ло -
гом, уза јам ним пошто ва њем и пове -
ре њем. Срби ја и Маке до ни ја зајед -
нич ки ће се бори ти не само за
очу ва ње већ и за уна пре ђе ње при ја -
тељ ских одно са изме ђу маке дон ског
и срп ског наро да и гра ђа на две ју
држа ва.

– За Срби ју нас везу ју мно ги еле -
мен ти про шло сти, сада шњо сти и
будућ но сти. Нај ви ше од све га су при -
ја тељ ски кон так ти с људи ма. Већ три
и по годи не сам у Срби ји. Сте кла сам
вели ки број при ја те ља. Овде се осе -
ћам као код куће – рекла је Вера Јова -
нов ска Тип ко.

Амба са дор ка је под се ти ла да Маке -
до ни ја одлич но кора ча ка зацр та ном
циљу, све сна да је пут ка евро а тлант -

У ВИЛИ „ЈЕЛЕ НА” У БЕО ГРА ДУ

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН НЕЗА ВИ СНО СТИ МАКЕ ДО НИ ЈЕ

ским инте гра ци ја ма попло чан
тешким одлу ка ма, визи о нар ским
поступ ци ма и иза зо ви ма, али да је то
пут који нема алтер на ти ву.

При је му су при су ство ва ли пред став -
ни ци држав ног врха Срби је – Ана
Брна бић, пред сед ни ца Вла де Срби је,
Маја Гој ко вић, пред сед ни ца Скуп шти -
не Срби је, Зоран Ђор ђе вић, мини стар
за рад, борач ка и соци јал на пита ња,
као и прин це за Ката ри на Кара ђор ђе -
вић, пред став ни ци дру гих амба са да и
број не лич но сти из јав ног, поли тич -
ког и кул тур ног живо та Срби је.

Пово дом Дана неза ви сно сти Маке -
до ни је упри ли че не су и две мод не

Гово ре ћи о Маке до ни ји, амба са -
дор ка је гости ма пред ста ви ла сво ју
земљу сле де ћим речи ма:

– Чуде сна је Маке до ни ја. Магич но
једин ство супрот но сти. Мала а вели -
ка, оспо ра ва на а пожељ на, омра же на
а љубље на, мла да а древ на, хва ље на
а кажња ва на, сиро ма шна а бога та.
Бога та мно го чиме, а нај ви ше оним
што чове ка чини чове ком. Бога та је
топли ном, крот ко шћу, спрем на на
ком про мис, уну тра и спо ља. Ком про -
мис који не тре ба схва ти ти као лич -
ни пораз, већ као побе ду разу ма над
силом. Ком про мис као нај ве ћу потвр -
ду јасно изгра ђе ног соп стве ног иден -
ти те та – ком про мис за сво је добро,
као и за добро дру гих, за будућ ност
сво је деце, као и за будућ ност дру ге
деце. Ком про мис за нор ма лан живот.

Гости на при је му ужи ва ли су у кре -
а ци ја ма. Дизај нер ка Олги ца Гјор ги -
је ва обе ле жа ва деце ни ју успе шног
рада пре по зна тљи вим иде ја ма. Моде -
ли из Маке до ни је посеб но исти чу
жен стве ност и роман тич ну стра ну
дама и малих прин це за. Реч је о ком -
би на ци ја ма за кок тел-заба ве, али и
за сва ко днев не при ли ке, с цвет ним
дезе ни ма и дета љи ма од чип ке и
сате на.

Вла ди мир Сто ја но вић годи на ма
ради за мод ну кући „Билиц ки”. Моде -
ли за јесен/зиму за жене и мушкар це
брен да „Билиц ки” иде ал ни су за сва -
ко днев не и посеб не при ли ке, а пре по -
зна тљи ви су по гео ме триј ској фор ми.
Мане кен ке и мане ке ни веро до стој но
су при ка за ли успе шност дизај не ра, а
потвр да тога су изма мље ни апла у зи и
оду ше вље ње гости ју. За при јат ну
атмос фе ру и пра во ужи ва ње на кок -
те лу свој ски су се потру ди ли при ја те -
љи две ју сусед них држа ва.

Под се ћа мо, на рефе рен ду му одр -
жа ном 8. сеп тем бра 1991. годи не 95
одсто гра ђа на Маке до ни је изја сни ло
се за одва ја ње од нека да шње зајед -
нич ке држа ве. Пре рефе рен ду ма
доне та је Декла ра ци ја о неза ви сно -
сти, коју је Собра ње усво ји ло 25. јану -
а ра 1991. годи не.

реви је. Сво је колек ци је су при ка за ле
Олги ца Гјор ги је ва, кре а тор ка из
Маке до ни је, и мод на кућа „Билиц ки”.

Ана Брна бић дала је крат ку изја ву
после реви јал ног дела и том при ли -
ком је рекла да је пре неко ли ко дана
има ла саста нак са амба са дор ком
Вером Јова нов ском Тип ком, те да су
се дого во ри ле о даљој сарад њи.

– Упу ти ла сам позив маке дон ском
пре ми је ру Зора ну Зае ву да у новем -
бру посе ти Бео град. Оста је да се дого -
во ри мо о дату му сусре та. Ова прва
посе та биће иско ри шће на за дого вор
о зајед нич кој сед ни ци – рекла је пре -
ми јер ка.
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Јабу ча нин Дра ган Пет ко вић
пола ко али сигур но оја ча ва
кул тур ну сце ну. Он је, у сушти -
ни, вели ки роман ти чар, који
жели да откри ва и да пру жи
нешто ново. О сво јој актив но -
сти, којa тра је дуже од две
деце ни је, о љуба ви пре ма
послу, трно ви том путу, као и о
нај ин те ре сант ни јим дога ђа ји -
ма који су му се деша ва ли у
живо ту, гово ри у интер вјуу за
„Пан че вац”.

• Већ пет годи на изне на ђу је те
књи жев ну публи ку на песнич -
ким сусре ти ма „Песми у част”.
На јун ским сусре ти ма у Јабу ци
уче ство ва ло је четр де сет умет -
ни ка из реги о на и шире. Како
успе ва те да ани ми ра те и оку -
пи те толи ки број умет ни ка?

– После низа мани фе ста ци ја
на који ма сам уче ство вао од
2006. годи не, поже лео сам да
Јабу ку упи шем у места која има -
ју књи жев ну мани фе ста ци ју овог
типа и од 2013. годи не то и
чиним. Дугу јем вели ку захвал -
ност неко ли ци ни сво јих при ја -
те ља који су ми у све му томе од
самог почет ка пома га ли. За ових
пет годи на поет ски мара тон
„Песми у част” изра стао је у
међу на род ну књи жев ну мани -
фе ста ци ју на коју радо дола зе
књи жев ни ци из свих бал кан ских
зема ља и они који пишу на јези -
ци ма зема ља из окру же ња, а
живе у расе ја њу. Рецепт је јед -
но ста ван: сва ке годи не са сво јим
сарад ни ци ма дајем све од себе
да се гости осе ћа ју као код куће.
Иако так ми чар ског карак те ра,
мара то ни се пам те по дру же њу
и новим иде ја ма, које зајед но
реа ли зу је мо. Поно сан сам због
тога што се на сце ни нашло чак
једа на ест заста ва и што је кроз
про гра ме и реви јал не насту пе
про де фи ло ва ло пре ко 350 уче -
сни ка. Одго вор на пита ње како
ани ми рам вели ки број уче сни -
ка је јед но ста ван. Тру дим се да
одго во рим пози ви ма на њихо ве
мани фе ста ци је, увек пру жам
руку сарад ње, ма шта да је у
пита њу, уз мак си мал но пошто -
ва ње свих наших раз ли чи то сти.
Дакле, по оној народ ној – добро
се добрим вра ћа.

• Од 2008. годи не ви запра во
поку ша ва те да пра ти те све оно
бит но за људе у њихо вој око -
ли ни. Нару ку вам иде и то што
се бави те нови нар ством. Поред
тога, ради те и дру ге ства ри.
Реци те нам нешто о томе.

ДРА ГАН ПЕТ КО ВИЋ

УЖИ ВА У ОНО МЕ ШТО РАДИ

„Када сам пре десе так годи на
први пут загр ли ла јед ну малу
девој чи цу, схва ти ла сам да сам
пре ко ноћи поста ла мај ка”,
каже Весна Ста мен ков ска. Она
је стр пљи во чека ла да је дете
при хва ти и да јој узвра ти
љубав.

За Весну Ста мен ков ску из Пан -
че ва збри ња ва ње деце је једин -
стве но иску ство и у сва ком слу -
ча ју иза зов. Она је још као
сред њо школ ка, када је живе ла у
поро дич ном дому с роди те љи -
ма, раз ми шља ла о томе да усво -
ји дете и да му пру жи љубав која
му је из раз ли чи тих раз ло га
ускра ће на од стра не био ло шких
роди те ља. Сво ју зами сао је
оства ри ла пре десе так годи на. У
њен живот је ушло нежно детен -
це (В. Б.), сада већ сред њо школ -
ка. Живот на уло га за коју се јед -
на енер гич на жена опре де ли ла,
за њу је вели ка радост, али ујед -
но и оба ве за, буду ћи да од почет -
ка до дана шњег дана насто ји да
поред себе види јаку лич ност
која ће успе ти у живо ту.

– Сећам се као да је било
јуче. У Веснин дом смо слу жбе -
но оти шли с тро је деце: две
девој чи це и јед ним деча ком.

Мисли ли смо да ће код њих
оста ти дечак, али није било
тако. Потен ци јал на хра ни тељ -
ка је одмах загр ли ла мла ђу
девој чи цу. Код њих у кући раз -
го ва ра ло се отво ре но о свим
пита њи ма. Девој чи ца зна ко су
јој био ло шки роди те љи, бра ћа
и сестре и с њима кон так ти ра.
Зна и закон ска пра ва и „кон зу -
ми ра” их у одно су на сво је
потре бе – обја шња ва Лиди ја
Пана јо то вић, педа гог у Цен тру
за соци јал ни рад, ујед но и члан
Тима за сме штај деце у поро -
ди це, усва ја ње, при пре му поро -
ди ца за ургент ни сме штај...

Преко ноћи сам постала
мајка
– Није лако при хва ти ти дете за
које зна те да му је потреб на
посеб на нега и посеб на љубав.
Упра во сам због тога пре ко
ноћи поста ла мај ка. Кри ла сам
у себи и страх, и тугу, и радост.
Није довољ но само да пру жи -
те љубав. Стр пљи во сам чека -
ла да ме мала при хва ти и да
ми узвра ти вели ку љубав, да би
могла да изра сте у јед ну зре лу
и ста бил ну лич ност, да зна шта
жели и да буде упо зна та са
свим. И када је саве ту јем и
када је грдим, да зна да је то за

њено добро. До про шле годи -
не смо живе ли с мојим оцем
Сто јан че том, али он је, нажа -
лост, пре ми нуо. Мој отац ју је
јако волео и пре нео јој је мно -
го љуба ви. Сада је она свој на
сво ме. Нема више осе ћај да је
на сме шта ју. То сам хте ла да
постиг нем од момен та када
сам је први пут загр ли ла. Зајед -
нич ко задо вољ ство је и то што
дели мо све оно што живот
носи. Нека тако и оста не – каже
Весна Ста мен ков ска.

Ова посве ће на и одго вор на
хра ни тељ ка ради као про свет ни
рад ник. Отка ко дели радост с
девој чи цом, без ње није оти шла
на екс кур зи ју, неко дру го путо -
ва ње или лето ва ње. С посеб ним
задо вољ ством при ча о при пре -
ми за полу ма ту ру, почев од
избо ра хаљи не, све до момен та
када се мату рант ки ња вра ти ла
кући с пози тив ним ути сци ма.

Како про ла зе годи не, хра ни -
тељ ка о којој је реч и њена
миље ни ца су уигран тим.
Зајед нич ки живот је за њих
сино ним за љубав, дари ва ње и
дру же ње.

– Поро ди це или поје дин ци
који су отво ри ли вра та сво јих
домо ва незбри ну тој деци, са

жељом да им пру же љубав и
леп ше детињ ство, посеб но су
повре ђе ни када неко каже да се
већи на за овај хума ни гест одлу -
чу је због тога што држа ва даје
паре за хра ни тељ ство. Тач но је
да држа ва из годи не у годи ну
пока зу је све већу бри гу за децу
о којој је реч, а самим тим и за
хра ни те ље. Сред ства су наме -
ње на пре све га за сва ко днев ни
живот, књи ге, екс кур зи ју, буџет
и за при пре му матур ске вече -
ри. Но уко ли ко је новац пре су -
дан да неко при хва ти бебу
одмах по рође њу или тинеј џе ре
до пуно лет ства, зашто се у
неким гра до ви ма, у поре ђе њу с
прет ход ном годи ном, сма њу је

број хра ни те ља? – пита се Лиди -
ја Пана јо то вић.

Креативност и
самопоштовање
У Тиму за хра ни тељ ство, усва ја -
ње и дру ге актив но сти у вези са
овом про бле ма ти ком ради и
Сто јан Пан ди лов ски, пси хо лог.

У 147 хра ни тељ ских поро ди -
ца у на тери то ри ји гра да Пан -
че ва сме ште но је сто четр де -
сет сед мо ро деце, од којих је
два де сет деве то ро из дру гих
општи на, а шесто ро деце с
наше тери то ри је живи у дру -
гим општи на ма. Одне дав но је
још 18 жена оспо со бље но за
ова кав вид пру жа ња помо ћи.

Цен тар сара ђу је с хра ни те љи -
ма, био ло шким роди те љи ма
или бли ским рођа ци ма. Нај -
леп ши момен ти сарад ње су
сва ка ко кре а тив не ради о ни це
које зајед но реа ли зу ју деца и
Тим за хра ни тељ ство. Основ ни
циљ је да се код мла дих људи
раз ви ја кре а тив ност и да они
оја ча ју само по што ва ње. За
пуно лет не девој ке и мла ди ће
који су добар део живо та про -
ве ли у хра ни тељ ским поро ди -
ца ма посто ји и про грам за оса -
мо ста љи ва ње. Када офор ме
поро ди це, и неки од њих се
опре де љу ју за хра ни тељ ство. И
то нешто гово ри.
------------------------------------

– Моје инте ре со ва ње за
нови нар ство, изве шта ва ње и
пра ће ње дога ђа ја поче ло је још
2002. годи не, када је Јабу ка
доби ла сво је прве нови не. Пре
тога с пажњом сам читао наш
„Пан че вац” и тако учио о свим
видо ви ма нови нар ског изра жа -
ва ња. Дра го ми је што овај раз -
го вор водим с вама, буду ћи да
се и ваше име нала зи међу три
која сма трам нови нар ским узо -
ри ма. Ако кажем да су дру га
два спорт ски и теле ви зиј ски
нови на ри, ства ри ће бити још
јасни је. Што се тиче дру гог
дела пита ња, музи ком се бавим
дуже од два де сет пет годи на, а
мотив је био јед но ста ван – да
пока жем и себи и дру ги ма да
људи који су из било ког раз -
ло га, бож јом вољом, раз ли чи -
ти, могу и мора ју свој живот да
држе у сво јим рука ма, кори сте -
ћи тален те. Сце на је нека ко
при род но окру же ње за моју
радо зна лу и немир ну при ро ду.
После два де сет пет годи на
опстан ка у кул ту ри и умет но -
сти рећи ћу само да ми је то
доне ло мно го радо сти, нау чи -
ло ме је мудро сти, да пре пре -
ке не посто је док их не поста -
ви мо сами.

• Поре клом сте из Босне и
Хер це го ви не, рође ни сте у Бео -
гра ду, а живи те у Јабу ци.
Одлич но гово ри те маке дон ски
језик. Шта је било пре суд но да
заво ли те језик дру штве не сре -
ди не – маке дон ски?

– Ђач ка књи жи ца, пред мет
под нази вом Језик дру штве не

сре ди не, вре ме вели ке Југо сла -
ви је – то је било довољ но за
поче так. Моја упо р на при ро да
је одлу чи ла: ја ово хоћу и
морам. Затим, пре ди ван однос
с настав ни цом маке дон ског
јези ка Надом Дис тол, као и
писци Бла же Коне ски, Кочо
Рацин, Видое Под го рец и чуве -
но „Бело циган че”, лек ти ра за
основ ну шко лу, после тога прве
песме на маке дон ском... Све то
се пока за ло више него кори -
сним после мно го годи на. Језик
ми је омо гу ћио успо ста вља ње
мно гих кул тур них мосто ва са
умет ни ци ма из Маке до ни је,
дру же ња и зајед нич ке насту пе
на фести ва ли ма у реги о ну, бал -
кан ска лепо та посто ја ња.

• Шта вас нај ви ше инспи ри -
ше у песнич ком ства ра ла штву?

– Поста ви ти ства ра о цу пита -
ње о изво ру инспи ра ци је, зна -
чи ста ви ти га на муке. Пое зи -
ја, ако је осе ћа те и живи те,
живи сву да око вас: у обич ном
сви та њу, сусре ту с дру гом из
детињ ства, вра го ла стим очи ма
непо зна те жене...

• Ко се може сма тра ти
вашим песнич ким узо ром?

– Сво јим песнич ким узо ром
сам увек сма трао нај ве ћег међу
вели ка ни ма: чове ка који је
волео живот, музи ку и ову рав -
ни цу и ма коли ко га при ти ска -
ли, оста јао свој, не ута па ју ћи се
ни у какве покре те, прав це, тзв.
рево лу ци је, вели ки и непо но -
вљи ви Миро слав Мика Антић.
Како писа ти добру пое зи ју, без
мно го ком пли ка ци ја, нау чио

ме је један стих. Бла же Коне -
ски је напи сао: „Вези љо, кажи
како да се роди про ста и стро га
маке дон ска песма, из овог срца,
што са собом води раз го вор
ноћ ни сред неми ра бесна...” Ту
су и Бодлер, Црњан ски и Миљ -
ко вић, сва ко на свој начин.

• Прву књи гу, под насло вом
„Хва ла што опет волим”, изда -
ли сте пре десет годи на. Поред
свет ко ви на пое зи је, шта још
може мо да оче ку је мо од вас,
какви су ваши пла но ви?

– Пла но ва је увек мно го. У
овом тре нут ку раз ми шљам о
озбиљ ном посве ћи ва њу изда -
ва штву, покре та њу јед ног елек -
трон ског часо пи са који би се
бавио кул ту ром, умет но шћу и
живо том уоп ште. У пла ну је
један зајед нич ки про је кат с
коле га ма из целог реги о на,
који би оку пио умет ни ке свих
вока ци ја и покре нуо нешто
што би могло живе ти и дуже
од њего вих покре та ча. Три де -
се так гра до ва и мно штво
мани фе ста ци ја, тек у фази
нул тог про јек та. Даће бог сна -
ге и хра бро сти, али и људе који
умет ност воле бар коли ко и ја
и усу ђу ју се поди ћи глас про -
тив пуке естра ди за ци је кул ту -
ре данас, баца ња тра ди ци о нал -
них бал кан ских вред но сти под
ноге гло ба ли стич ким схва та -
њи ма алтер на тив не умет но сти.
Биће нај и скре ни је да при знам:
осо ба сам с којом се никад не
зна. Они који ме зна ју, рећи ће
вам. Изне на ђе ња ће усле ди ти,
сигур но.

ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ ДЕЦЕ – РАДОСТ И ОБА ВЕ ЗА

ЗА ЛЕП ШЕ ДЕТИЊ СТВО

У орга ни за ци ји Дома омла -
ди не у Пан че ву, удру же ња
„Гер ман” из Гло го ња, сео ских
домо ва кул ту ра и Маке дон -
ског инфор ма тив ног цен тра,
одр жа ва ју се шести „Дани
маке дон ске кул ту ре”. У кон -
ти ну и те ту, од 4. до 25. сеп тем -
бра, биће при ре ђе не чети ри
књи жев не вече ри. Прво књи -
жев но вече одр жа но је 4. сеп -
тем бра у Гло го њу. Публи ци су
се пред ста ви ли писци Рат ко
Мар ко вић Риђа нин, Вио ле та
Пачев ски и Вик тор Б. Шеће -
ров ски.  Одржано је и књи-
жевно вече у Јабуци. Сле де ће
књи жев не вече ри пла ни ра не
су за 18. сеп тем бар у Кача ре -
ву и 25. сеп тем бар у „Апо лу”
у Пан че ву. Оче ку је се да ће
уче ство ва ти и писци Вален -
тин Мик, Радо мир Антић,
Миљур ко Вука ди но вић и
Јули ја на Марин ко вић.

И поред тога што је ова
мани фе ста ци ја назва на
„Дани маке дон ске кул ту ре”,
Дом омла ди не пози ва и пред -

став ни ке дру гих мањин ских
зајед ни ца, буду ћи да поред
срп ског већин ског наро да у
Пан че ву живи и 26 мањин -
ских зајед ни ца и етнич ких
гру па. Има мо изван ред ну
сарад њу с Руму ни ма. Један
од песни ка који пишу на срп -
ском и румун ском јези ку
јесте Вален тин Мик, нови нар
у „Либер та теи”. Он је увек
спре ман за госто ва ње.

– Ова кве књи жев не вече ри
су при ли ка да писци чују јед -
ни дру ге и да се пре ва зи ђу
језич ке раз ли ке – иста кла је
Маја Геор ги ев ска, струч на
сарад ни ца за ама те ри зам и
сарад њу с мањин ским зајед -
ни ца ма, запо сле на у Дому
омла ди не у Пан че ву.

Прет ход них годи на Покра -
ји на је обез бе ди ла новац за
про је кат удру же ња „Гер ман”.
Ово го ди шње сусре те су подр -
жа ли Град Пан че во, Дом
омла ди не и домо ви кул ту ре
у који ма се орга ни зу ју књи -
жев не вече ри.

ДАНИ МАКЕ ДОН СКЕ КУЛ ТУ РЕ

ДА ЧУЈУ ЈЕД НИ ЗА ДРУ ГЕ

УРГЕНТ НИ СМЕ ШТАЈ

Пан че во је један од рет ких гра до ва који финан си ра ургент ни при хват деце у ста њу соци јал не
потре бе. Ова кав вид пру жа ња помо ћи регу ли сан је посеб ном одлу ком. За овај хума ни посао
потреб ни су иску сни људи, али и поред све га, они доби ја ју струч ну помоћ од Тима за хра ни -
тељ ство који ради при Цен тру за соци јал ни рад.

Ургент но хра ни тељ ство у Пан че ву посто ји већ три на ест годи на, а поче ло је реа ли за ци јом
јед ног про јек та за ургент ни сме штај деце у поро дич но окру же ње. Дуго го ди шња прак са је пока -
за ла да је ова ко нешто потреб но, буду ћи да домо ви за децу без роди тељ ског ста ра ња не при хва -
та ју децу мла ђу од седам годи на. Да би се скра тио пут до спе ци ја ли зо ва них уста но ва, као што
је „Зве чан ска”, неко ли ко поро ди ца у овом тре нут ку може да при хва ти дете које по про це ни
струч них људи тре ба да буде изме ште но из нездра ве сре ди не. Ургент ни хра ни те љи при хва та ју
децу на неко ли ко дана или месе ци, а онда се про на ла зи трај но реше ње.

Седморо младих македон-
ског порекла који живе у
Републици Србији уписало је
у академској 2017/18. годи-
ни неки од државних факул-
тета у Македонији и добило

стипендије од Владе Репу-
блике Македоније. Мини-
старство образовања и науке
(МОН) преузело је обавезу
регулисања статуса студена-

та у студентским домовима.
На универзитетима у Скопљу
студираће шесторо, а на Уни-
верзитету у Штипу један ака-
демац.

Захваљујући успостављеној
пракси стипендирања студе-
ната македонског порекла
који живе на Балканском
полуострву, ове године у
Македонији ће студирати 39
младих из Грчке, Бугарске,
Албаније… Према нашим
сазнањима, факултетску
диплому уз стипендије Владе
Републике Македоније до
сада је добило око 80 интелек-
туалаца из Републике Србије.

Ево и имена новопримље-
них студената: Јована Милен-
ковић, Јелена Стаменковић,
Драгана Станковски, Јован
Гавриловић, Ена Јелисавета
Јовановић, Александра Алек-
соски и Марко Огњеновски.
Они су се определили за уче-
ње језика, психологију, вете-
рину, компјутерско инжењер-
ство и индустријски дизајн.

НА ДРЖАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА 

У МАКЕДОНИЈИ

СТИПЕНДИЈЕ 
И ЗА МЛАДЕ ИЗ СРБИЈЕ



Јабу ча ни поре клом из Маке -
до ни је има ју нешто посеб но, а
то је лепе за дија ле ка та. И поред
тога што је недо вољ но испи та -
но којим гру па ма при па да ју,
јед но је сигур но – они раз го ва -
ра ју и раз у ме ју се на више дија -
ле ка та. У овом вој во ђан ском
селу, у бли зи ни Пан че ва, где
живи око 2.500 Маке до на ца,
сло бод но може мо рећи, засту -
пље не су све три основ не дија -
ле кат ске гру пе маке дон ске
језич ке тери то ри је: север но ма -
ке дон ски, запад но ма ке дон ски
и источ но ма ке дон ски говор. У
при лог томе иду и исто риј ски
пода ци, пре ма који ма је пре
више од 70 годи на у село коло -
ни зо ва на 561 поро ди ца, са око
3.500 жите ља, из свих кра је ва
Маке до ни је, али и из Кор че
(Алба ни ја).

Посто је и пода ци о томе
коли ко чла но ва је има ла сва ка
поро ди ца и ода кле су они досе -
ље ни. Нај ве ћи број њих је из
кри во па ла нач ког кра ја, Пореч -
ја и стру шког кра ја. Жите љи
Јабу ке су и људи поре клом из

Поло га, тикве шког, дебар ског,
тетов ског, кра тов ског, ђев ђе лиј -
ског и пре спан ског кра ја. Зарад
боље живот не пер спек ти ве
досе ља ва ње је тра ја ло годи на -
ма. У Јабу ци живе и Битољ ча -
ни, Стру ми ча ни, Охри ђа ни...

Основ но је да сва ка држа ва
бри не о раз во ју књи жев них
јези ка. Сва ка ко, пажњу заслу -
жу је и јед на зна чај на лин гви -
стич ка и кул ту ро ло шка поја ва,
каква посто ји у Јабу ци и дру -
гим мести ма у Вој во ди ни у
који ма пре те жно живе Маке -
дон ци. Матер њи језик и кул -
тур но наслед ство досе ље ни ка
првен стве но тре ба да се негу ју
у маке дон ској поро ди ци. Али
све је мање ста ри јих људи који
су „доне ли” и него ва ли број не
дија лек те с маке дон ске језич -
ке тери то ри је или књи жев ни
језик, тако да деца нема ју од
кога да уче. Због тога је маке -
дон ски језик на овим про сто -
ри ма већ угро жен. Вели ку
пажњу очу ва њу маке дон ског
јези ка у Срби ји посве тио је др
Ста ни слав Стан ко вић, у сво јој

док тор ској дисер та ци ји „Ста -
тус маке дон ског јези ка у Репу -
бли ци Срби ји и њего ва инте р -
фе рен ци ја са срп ским јези ком
на мор фо син так сич кој рав ни”.
Сво ју дисер та ци ју Стан ко вић је
одбра нио 2015. годи не на
Фило ло шком факул те ту „Бла -
же Коне ски” при уни вер зи те ту
„Све ти Кирил и Мето диј” у
Ско пљу. Истра жи вач ким
терен ским послом обу хва тио је
и Јабу ку. У сушти ни, он је и пре
одбра не док тор ске дисер та ци -

је на више струч них сусре та
ука зи вао на то да је маке дон -
ски језик у Срби ји мно го угро -
жен, а дели мич но се издва ја ју
само локал не зајед ни це у Јабу -
ци, Кача ре ву и План ди шту.

Ука зао је и на нај бо љи пут за
уче ње и очу ва ње матер њег јези -
ка – маке дон ског. Прва кари ка у
лан цу је поро ди ца. Буду ћи да се
упо тре ба дија лек та, а и књи жев -
ног јези ка „губи” и у поро ди ца -
ма, деца тре ба да се моти ви шу и
да уче свој матер њи језик са еле -
мен ти ма наци о нал не кул ту ре у
основ ним шко ла ма у сели ма или
гра до ви ма у који ма живе број ни
при пад ни ци маке дон ске наци о -
нал не мањи не, раз у ме се, у скла -
ду са закон ским могућ но сти ма.
Пре пет годи на у Јабу ци је почео
про цес уво ђе ња наста ве маке дон -
ског јези ка са еле мен ти ма наци -
о нал не кул ту ре.

Про шле годи не у ОШ „Гоце
Дел чев” у Јабу ци маке дон ски
језик учи ло је 50 уче ни ка. Сада
је при ја вље но два де се так мање.
У ОШ „Жар ко Зре ња нин” у
Кача ре ву у про те клој годи ни
није било наста ве маке дон ског
јези ка, али одре ђе ни број уче -
ни ка из тог села прет ход не две
годи не учио је маке дон ски језик.
Од овог месе ца у две настав не
гру пе обу хва ће но је 28 уче ни ка

од првог до четвр тог раз ре да. То
зна чи да ће у Јабу ци и Кача ре ву
мање од шезде се то ро деце поха -
ђа ти наста ву маке дон ског јези -
ка. У дру гим шко ла ма у Вој во -
ди ни доса да нису орга ни зо ва на
пре да ва ња овог типа. С дру ге
стра не, само у Пан че ву и девет
пан че вач ких села више од 5.000
жите ља изја сни ли су се као
Маке дон ци. Да не при ча мо о
План ди шту, општи ни у којој је
маке дон ски језик у слу жбе ној
упо тре би, Вршцу или дру гим
мести ма, у који ма Маке дон ци
све чешће исти чу да их има у
вели ком бро ју, а матер њи језик,
маке дон ски, не изу ча ва се.
Исти ни за вољу, одав но се при -
ча да ће и у основ ној шко ли у
План ди шту бити уве де на наста -
ва маке дон ског јези ка, али та
зами сао још није оства ре на.

Седи ште Наци о нал ног саве -
та мањин ске зајед ни це Маке -
до на ца нала зи се у Пан че ву, јер
у Срби ји нај ви ше Маке до на ца
живи на тери то ри ји нашег гра -
да. Међу тим, пода ци који ма
рас по ла же мо ука зу ју на то да

је пре ма ло ура ђе но да би се
сачу вао и нау чио маке дон ски
језик. Забо ра ви ло се и на кур -
се ве „Добро дошли на маке -
дон ски”, који ма су били обу -
хва ће ни људи од седам до
седам де сет седам годи на.

По све му суде ћи, Маке дон -
ци ма тре ба човек који у пот пу -
но сти може да се посве ти лин -
гви стич кој и кул ту ро ло шкој
поја ви у Јабу ци, као што је то
за Пал ће не ура дио Ива нов ча -
нин Аугу стин Кала пиш. Он је
седам годи на радио на саку пља -
њу исто риј ског мате ри ја ла о
Пал ће ни ма, досе ље ним пре јед -
ног и по века из Бугар ске.
Савре ме ни бугар ски и пал ћен -
ски, ста ро бу гар ски, раз ли ку ју
се. Да би мла ди Пал ће ни зна ли
ода кле су и који су им пре ци,
уче да чита ју и пишу од ста ри -
јих, али и на језич ким ради о -
ни ца ма орга ни зо ва ним у нај -
ма њем селу у нашој општи ни –
Ива но ву. За упор ност, истрај -
ност и начин на који Пал ће ни
чува ју свој језик, заин те ре со ван
је и науч ник из Јапа на.
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Гото во сви Гло гоњ ци
баве се повр тар ством

За плод ну гло гоњ ску земљу
мно ги кажу: шта год да посе -
јеш, ник не. О муко трп ном
живо ту пољо при вред ни ка и о
томе да ли и коли ко може да
се живи од даре жљи ве земље,
као и о томе чиме се нај ви ше
баве људи из овог села, раз го -
ва ра ли смо с Дана и лом Вуч -
ков ским, пред сед ни ком Удру -
же ња про из во ђа ча повр тар ских
кул ту ра.

– Гото во сви Гло гоњ ци
актив но се баве повр тар ском
про из вод њом. Неки то раде за
потре бе поро ди це, али већи на
про из во ди за про да ју. Нај ви ше
се гаје купус и кром пир, по
чему смо пре по зна тљи ви,
затим сле де мла ди лук, кар фи -
ол, бро ко ли и кељ, а у послед -
ње вре ме тен ден ци ја је да се
пре ла зи на кул ту ре кра ће веге -
та ци је, као што су спа наћ, рот -
кви ца, бора ни ја... Про из во де
про да је мо пре те жно на Зеле -
ној пија ци у Пан че ву и кван -
та шкој пија ци у Бео гра ду, а
затим по окол ним мести ма где
се људи не баве повр тар ством,
као што су Кача ре во, Јабу ка,
Банат ско Ново Село, Вла ди ми -
ро вац и Банат ски Кар ло вац –
при ча Дана ил Вуч ков ски.

Како каже наш саго вор ник,
про из вод ња купу са је на првом
месту, али ова годи на је за
пољо при вред ни ке зах тев ни ја
него обич но, пре све га због
непо вољ ни јих вре мен ских
усло ва. Било је и мањих про -
бле ма у про из вод њи раса да,
буду ћи да су након раса ђи ва -
ња насту пи ле висо ке тем пе ра -
ту ре, без пада ви на у дужем
пери о ду. Ујед но, потре бе за
навод ња ва њем су пове ћа не,
али и зашти та од боле сти и
ште то чи на, којих је ове годи -
не више него рани јих годи на.

Гло гоњ ци раз ми шља ју да с
купу сом насту пе и на ино стра -
ном тржи шту, али за извоз је
потреб на већа и сигур ни ја про -
из вод ња. Поред тога, и цена
купу са код нас тешко може да
покри је тро шко ве тран спор та.
До бољих вре ме на вред ни про -
из во ђа чи ће, као и прет ход них
годи на, купус пла си ра ти на
мало и вели ко. На мало ће про -
да ва ти на Зеле ној пија ци у
Пан че ву, Бор чи и у окол ним

мести ма, а на вели ко (на тоне)
у самом селу.

– Не оче ку је мо про бле ме у
пла сма ну, јер ове годи не има
знат но мање купу са како у Гло -
го њу, тако и у дру гим мести ма
која се тра ди ци о нал но баве
про из вод њом купу са у већим
коли чи на ма. Поу че ни иску -
ством, оче ку је мо пуно посе ти -
ла ца на ово го ди шњој тра ди ци -
о нал ној мани фе ста ци ји Дани
повр та ра „Гло гоњ ска јесен”.
Нада мо се да ће про да ја пољо -
при вред них про из во да бити
солид на. Орга ни за тор ове
вели ке про да је је Удру же ње
повр та ра из Гло го ња – каже
Вуч ков ски.

Ово го ди шње лет ње вре ли не
узи ма ју данак и у гло гоњ ском
ата ру. Без веро до стој не про це -
не тешко је рећи коли ко ће
при но си бити ума ње ни, али
ште та је за неке кул ту ре већ
еви дент на. И поред све га, зеле -
ниш није зна чај но пого ђен
сушом, осим код про из во ђа ча
који нису има ли могућ но сти да
довољ но навод ња ва ју баште.
Разу мљи во, навод ња ва ње пове -
ћа ва тро шко ве, а то ће се одра -
зи ти и на цену про из во да. У
селу се навод ња ва ју сви повр -
тар ски усе ви, а мање оста ле
кул ту ре. Навод ња ва ње се пре -
те жно врши из буна ра наме ње -
них тој свр си, а мањи део из
мре же кана ла за навод ња ва ње.

Доми нан тан начин зали ва ња је
помо ћу рас пр ски ва ча, мада
још увек има оних који зали -
ва ју на бра зду, а то су углав -
ном мали про из во ђа чи. Пове -
ћа на потре ба за навод ња ва њем
изи ску је више нов ца, вре ме на
и напо ра.

Удру же ње не рас по ла же тач -
ним пода ци ма о томе које повр -
ши не су обу хва ће не повр тар -
ским усе ви ма, а које
жита ри ца ма и дру гим кул ту ра -
ма. Пла ни ра но је да се напра ви
база пода та ка. Јед но је сигур но
–  пред ност се даје про из вод њи
жита ри ца, репи, сун цо кре ту.
Гло гоњ ци не рас по ла жу ни тач -
ним пода ци ма о томе коли ко
су иско ри шће не обра ди ве повр -
ши не у самом селу и око њега.

– Оно што може мо рећи,
јесте да се на неким пар це ла -
ма погод ним за повр тар ство,
због бли зи не села и могућ но -
сти навод ња ва ња, сеју и дру ге
кул ту ре. Ова ситу а ци ја се може
назва ти нее фи ка сном, али не
види мо како се то може про -
ме ни ти у већој мери – нагла -
ша ва пред сед ник Удру же ња
про из во ђа ча повр ћа.

Пажњу заслу жу је и Јови ца
Симо нов ски,један од број них
про из во ђа ча повр ћа из Гло го -
ња. Он про да је на зеле ној пија -
ци у насе љу Котеж 2 у Пан че ву
дуже од пет на ест годи на. Завр -
шио је елек тро тех нич ку шко лу,

али није успео да се запо сли.
Пољо при вре ди се посве тио зато
што није имао могућ ност избо -
ра. Зајед но с мај ком гаји пара -
дајз, папри ке, кељ, бора ни ју,
купус, лук, кар фи ол... Како сам
каже, про из во ди 90 одсто
разних врста повр ћа које успе -
ва у Гло го њу. Убра ја ју га у мање
про из во ђа че, а башту још увек
навод ња ва на бра зду. И поред
тога што зна ју њего во име, куп -
ци нај че шће кажу: купио сам
код Гло гоњ ца.

– Све што про да јем, про из -
ве де но је у Гло го њу. Тру дим се
да пла си рам и воће: шљи ве,
кај си је и бре скве. Али немам
довољ но ни за пија чи цу каква
је ова на Коте жу 2. Одав но сам
се при хва тио и про из вод ње
купу са. Па, он је гло гоњ ски
бренд. Дола зим у Пан че во с
про ве ре ним ква ли те том,
мислим да су цене при хва тљи -
ве – при ча Симо нов ски.

И поред тога што про из вод -
њу годи на ма пра те суша, некад
град или мраз, људи који живе
од земљо рад ње оста ју вер ни
плод ној вој во ђан ској земљи.
Ква ли тет ним про из во ди ма
сте кли су пове ре ње и код
потро ша ча ван пан че вач ког
ата ра. Већи на је уве ре на да и
од ова квог посла може да се
живи, али уз вели ки труд и
неиз ве сност када је реч о самој
про из вод њи и пла сма ну.

Про мо ци ја књи ге „Играч ка и
музич ка тра ди ци ја Маке до на -
ца у Кача ре ву” ново сад ских
маги ста ра етно му зи ко ло ги је
Јули ја не Башић и Гора на
Мило ше ва одр жа на је 26. авгу -
ста у Дому кул ту ре у Кача ре ву.
О књи зи су гово ри ли др Селе -
на Рако че вић, ван ред ни про -
фе сор на кате дри за етно му зи -
ко ло ги ју Факул те та за музич ку
умет ност Уни вер зи те та у Бео -
гра ду, као и ауто ри.

Књи га „Играч ка и музич ка
тра ди ци ја Маке до на ца у Кача -
ре ву” наста ла је као резул тат
изу ча ва ња кул тур ног иден ти -
те та Маке до на ца у Вој во ди ни
по истра жи ва њу које су 2011.
годи не реа ли зо ва ли тада шњи
сту ден ти, данас маги стри етно -
му зи ко ло ги је. Детаљ ни опи си
маке дон ског наци о нал ног
насле ђа засно ва ни су на кази -
ва њи ма жите ља. Пред ста вље -
ни су и исто риј ско-демо граф -
ски пода ци, као и кул тур не
одли ке самог Кача ре ва, али и
Маке до на ца у Вој во ди ни, и
кључ ни еле мен ти етнич ког и

кул тур ног иден ти те та – тра ди -
ци о нал на маке дон ска музи ка
и игра.

– Основ ни циљ напо ра који
су они уло жи ли јесте да музи -
ка и игра нађу сво је место,
буду ћи да је народ на музи ка
заи ста вели ко богат ство. Не би
било добро да кул тур но насле -
ђе оста не само у књи зи. Корак
по корак, тре ба да ожи ви мо
забо ра вље не народ не извор не
песме, које би мла ди данас са
задо вољ ством пева ли – рекла
је др Селе на Рако че вић.

Посеб на инспи ра ци ја за
људе који су јед но терен ско
истра жи ва ње пре то чи ли у књи -
гу, јесу и нека да шње игран ке

које су спон та но при ре ђи ва ли
коло ни зо ва ни Маке дон ци,
када су се саста ја ли у цен тру
села након напор ног рада у
пољу и пева ли и игра ли. На тај
начин су побе ђи ва ли ностал -
ги ју за напу ште ним огњи шти -
ма у мести ма из којих су
дошли.

Ауто ри су књи гу узе ли у руке
први пут на про мо ци ји и нису
кри ли задо вољ ство што је напо -
кон из штам пе иза шао њихов
прве нац и што је саку пље ни
мате ри јал јав но досту пан.

Књи гу је издао Маке дон ски
инфор ма тив ни и изда вач ки
цен тар. Штам па на је као про -
је кат Фору ма мла дих Маке до -
на ца. Про мо ци ју су подр жа ли
удру же ње „Вар дар” из Кача ре -
ва, Форум мла дих Маке до на -
ца и Наци о нал ни савет маке -
дон ске наци о нал не мањи не у
Срби ји, а орга ни зо ва на је у
окви ру тра ди ци о нал не десе те
мани фе ста ци је „Гај да ши”.
Два на ест гај да ша, од којих
десет из Срби је и дво ји ца из
Маке до ни је, пред ста ви ли су се

у цен тру Кача ре ва и при ре ди -
ли неза бо рав но вече. И на овој,
као и на прет ход ним мани фе -
ста ци ја ма, насту пио је Алек -
сан дар Ристов ски, гај даш из
Бео гра да. Увек је рас по ло жен
да помог не мла ди ма и да им
пре не се дуго го ди шње иску ство
са жељом да заво ле овај
инстру мент. Пре ма њего вом
мишље њу, заин те ре со ва ност је
дале ко испод њего вих оче ки -
ва ња. Ипак, посто је мла ди
спрем ни да узму гај де у сво је
руке. Један од њих је и Дар ко
Ристев ски из Гуду ри це, млад
момак који ожи вља ва забо ра -
вље не извор не маке дон ске
песме.

МОЖЕ ЛИ СЕ ЖИВЕ ТИ ОД ДАРЕ ЖЉИ ВЕ ЗЕМЉЕ У ГЛО ГО ЊУ

ПРЕ ПО ЗНА ТЉИ ВИ 
ПО ПРО ИЗ ВОД ЊИ КУПУ СА

КЊИ ЖЕВ НО ВЕЧЕ У ДОМУ КУЛ ТУ РЕ У КАЧА РЕ ВУ

ИГРАЧ КА И МУЗИЧ КА ТРА ДИ ЦИ ЈА

У ЈАБУ ЦИ ЗАСТУ ПЉЕ НЕ СВЕ ТРИ ГРУ ПЕ ДИЈА ЛЕ КА ТА

НЕДО ВОЉ НО ПАЖЊЕ НЕГО ВА ЊУ ЈЕЗИ КА
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Кул тур но-про свет не зајед ни -
це наме ће пеј за жно сли кар -
ство. За Иго ра, девој ке су веч -
на инспи ра ци ја.

– Уља ним боја ма на плат -
ну насли као сам око 50 пор -
тре та дево ја ка и жен ских
акто ва и чувам их у сво јој
лич ној колек ци ји. Ликов ну
ака де ми ју у Ско пљу завр шио
сам пре три годи не, али први
пут уче ству јем у некој коло -
ни ји. Имао сам сре ће да
дођем на Дево јач ки бунар и
да дожи вим вели ко про фе си -
о нал но ува жа ва ње. Испу ња -
ва ме и то што сам радио с
про фе си о нал ци ма вели ког
иску ства. Сва ки уче сник
оста вља по два умет нич ка
дела као поклон гра ду Пан -

че ву. Ово госто ва ње је про бу -
ди ло у мени жељу да чешће
уче ству јем у коло ни ја ма с
раз ме ном. Већ раз ми шљам и
о само стал ној изло жби, али
и груп на пред ста вља ња за
мене има ју зна чај – каже
Игор.

Сасвим је сигур но да про -
фе си ја за коју се опре де лио
наш саго вор ник има везе и
с њего вим гени ма. Сестра

Међу седам на ест умет ни ка
из Срби је, Нице (Фран цу ска)
и из реги о на, уче сни ка 49.
сли кар ске коло ни је „Дели -
блат ски песак”, био је и Игор
Андре је вић из Кума но ва.
Умет ност коју носе у себи они
су изра жа ва ли од 18. до 26.
авгу ста у пре кра сном амби -
јен ту позна тог изле ти шта
Дево јач ки бунар. Овај 26-
годи шњи умет ник први пут
уче ству је у раду јед не коло -
ни је, која је ујед но и јед но од
нај ва жни јих обе леж ја кул тур -
ног живо та гра да Пан че ва.

– С Кума но вом пуних два -
де сет годи на има мо раз ме ну
сли ка ра. Сарад ња тра је одра -
ни је, буду ћи да су се Пан че во
и Кума но во пре неко ли ко деце -
ни ја збра ти ми ли. У раду ово -
го ди шње коло ни је „Кума но во
2017” уче ство ва ла је и пан че -
вач ка сли кар ка Ива на Мар кез
Фили по вић. Посеб ну пажњу
посве ћу је мо мла ђим гене ра ци -
ја ма. Један од раз ло га Иго ро -
вог госто ва ња је и тај. Углед
коло ни је чува ју сами умет ни -
ци, међу који ма је вели ки број
са ака дем ским обра зо ва њем –
рекао је Сто јан Бошков, пред -
сед ник Кул тур но-про свет не
зајед ни це Пан че ва.

Избор тема је сло бо дан, али
при ро да у којој се нала зи обје кат

Прва поми сао на Маке до ни ју
неми нов но води ка Охрид -
ском језе ру, које спа да међу
нај ста ри ја и нај ду бља језе ра у
Евро пи. Овен ча но је пла ни ном
Гали чи цом, наци о нал ним
пар ком који окру жу је и чува
лепо те бисе ра Маке до ни је.
Вода у језе ру хлад ни ја је него
на мору, али је осве жа ва ју ћа,
бистра и чиста, интен зив не
пла ве боје, кре пи и тело и дух.

Ули це Ста рог гра да Охри да
под се ћа ју на при мор ске гра до -
ве, уске, закло ње не, тај но ви те,
откри ва ју разно вр сну архи тек -
ту ру, типич не ори јен тал не ста -
ре град ске маке дон ске куће
гра ђе не под ути ца јем визан тиј -
ске и ото ман ске кул ту ре.

Маке дон ски Јеру са лим
Путо ва ње кроз исто ри ју
охрид ским ули ца ма започ ни -
те кора ча ју ћи сто па ма антич -
ких гра ђа на, посе том Коло -
се у му, антич кој спорт ској
аре ни, аутен тич ном све до ку
злат них дана рим ске држа ве,
месту на коме су се оди гра -
ва ле крва ве бор бе гла ди ја то -
ра и дивљих зве ри.

У гра ду-спо ме ни ку не про пу -
сти те да оби ђе те Саму и ло ву твр -
ђа ву, с њених осам на ест кула,
ста ру један миле ни јум, очу ван
исто риј ски спо ме ник и пре сто -
ни цу Саму и ло вог цар ства.
Поглед с ње и шет ња у окви ру
беде ма посе ту чини нео би ла -
зним делом борав ка у Охри ду.
При ли ка за повра так у про -
шлост не сме се про пу сти ти.

Ста ри запи си све до че о
посто ја њу 365 црка ва у Охри -
ду. Данас их је сачу ва но око
50 и мно ги нази ва ју тај град
маке дон ским Јеру са ли мом.
Као такав, Охрид је рет ка
дести на ци ја која је исто вре -
ме но увр ште на на две Уне ско -
ве свет ске листе – при род них
лепо та и кул тур но и сто риј ске
башти не.

Јед на од нај у пе ча тљи ви јих
гра ђе ви на у Охри ду сва ка ко
је Црква Све те Софи је, изгра -
ђе на у доба цара Саму и ла.
Руше на и обна вља на, пред -
ста вља дра гуљ сред њо ве ков -
не умет но сти  и укра ше на је
фасци нант ним фре ска ма. И
данас је могу ће ужи ва ти у
њеној лепо ти.

У старом градском језгру
је манастир Светог Климен-
та, саграђен у 13. веку,
посвећен заштитнику града,
Св. Клименту Охридском,
који је у Македонију дошао
у 9. веку да шири хришћан-
ство и ћирилицу. Оснивач је
Охридске литерарне школе
и Словенског универзитета,
одакле је 3.500 образованих
људи кренуло да шири њего-
ву реч.

Црква Светог Климента, у
близини Горње капије, позна-
та под називом Црква Свете
Богородице Прилепве, изузет-
на по историјском и култур-
ном значењу, богата је фреска-
ма непоновљивог значаја, које
су дела познатих уметника тог
времена Михаила и Еутихија.

На врху сте не је јед на од
нај ве ро ват ни је нај сли ка ни јих
црка ва у Охри ду – Црква Све -
тог Јова на Канеа, из 13. века,
у ста ром рибар ском насе љу
Канео, а ако кре не те на
крста ре ње бро ди ћем 29 кило -
ме та ра од Охри да, на супрот -
ном кра ју језе ра, доћи ћете и
до мана стир ског ком плек са
Све ти Наум у сте на ма изнад
језе ра, у божан стве ном кра -
јо ли ку.

Тај не Охри да упот пу њу је и
једин стве ни начин изра де
чуве них охрид ских бисе ра.
Рет ки су они који се вра те без
неког суве ни ра и дара за себе
или сво је дра ге даме.

Немо гу ће је опи са ти све

лепо те Охри да и Охрид ског
језе ра. Уко ли ко одлу чи те да
посе ти те овај древ ни град,
сигур но неће те погре ши ти.

И без наше пре по ру ке,
мно ги Пан чев ци су заљу бље -
ни ци у Охрид ско језе ро и
њего ву бистру воду. Један од
њих је и Зоран Стан ков ски.

Град срдач них људи
– Охрид сам заво лео пре мно -
го годи на, моја поро ди ца је
има ла стан у бли зи ни језе ра. С
роди те љи ма и сестром сам
годи на ма лето вао у пре кра -
сном Охри ду. Љубав пре ма
бисер ном Охри ду пре нео сам
и на кћер ке Јова ну и Мили цу.
Због непро це њи вих исто риј -
ских вред но сти и тури стич ких
атрак ци ја, и супругa Дуња је
заљу бље на у лепо те тог гра да.
Нека ко, ово тури стич ко место
у нај ве ћој мери испу ња ва наше
кри те ри ју ме за одмор, почев
од број них исто риј ских зна ме -
ни то сти, па све до етно-кухи -
ње. Све су то раз ло зи због којих
бих и сада посе тио Охрид, али
ми рад не оба ве зе то не дозво -
ља ва ју – каже Стан ков ски.

Заслу ге за попу ла ри за ци ју
кул тур ног живо та у Охри ду има -
ју број не гене ра ци је. Захва љу ју -
ћи њима данас је Охрид заба ван
у сва ко вре ме у току годи не.
При ма мљи во је и то што је сме -
штај, посеб но при ва тан, пово -
љан и у сезо ни и ван ње.

Пре осам годи на овај тури -
стич ки град заво ле ла је и

поро ди ца Јошић из Пан че ва –
Мира, њен супруг Алек сан дар
и њихо ва кћер ка Вио ле та.

– Охрид је град у ком је исто -
ри ја оста ви ла број не тра го ве,
град срдач них људи, дока за них
дома ћи на отво ре них срца за
госте који желе пра ви одмор и
при јат на изне на ђе ња. Наши
при ја те љи већ зна ју да је бисер
Маке до ни је, Охрид ско језе ро,
мелем за душу, буду ћи да пру -
жа пре кра сне могућ но сти и
задо вољ ства. Ове годи не смо
неко ли ко дана ужи ва ли у
Маке до ни ји, кра јем јула и
почет ком авгу ста. За оби ла зак
тури стич ких атрак ци ја није
довољ но ни десет дана. Зато
Охрид посе ћу је мо већ неко ли -
ко годи на – каже Мира Јошић.

За њу су, као и за већи ну
Пан че ва ца, цене у ресто ра ни -
ма, посла сти чар ни ца ма, про -
дав ни ца ма суве ни ра, кафи ћи -
ма и услу жним делат но сти ма
за ужи ва ње на води и језе ру
при хва тљи ве. Како сама каже,
са зара дом у про све ти и трго -
ви ни, могу да при у ште и вече -
ру и ручак у ресто ра ну. 

Мира Јошић са оду ше вље -
њем обја шња ва и како реа гу -
ју број ни Маке дон ци када
виде ауто мо бил с пан че вач -
ким табли ца ма. Раз лог је
разу мљив, Пан че во их асо ци -
ра на Јабу ча не поре клом из
Маке до ни је, буду ћи да су
мно ги чули за Пан че во и Јабу -
ку, а можда у нашој општи ни
има ју и род би ну.

ОХРИД – МАКЕ ДОН СКИ БИСЕР

НЕО ПИ СИ ВА ЛЕПО ТА

ИГОР АНДРЕ ЈИЋ, СЛИ КАР ИЗ КУМА НО ВА

ДОЖИ ВЕО САМ ВЕЛИ КО ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО УВА ЖА ВА ЊЕ
Ива на сту ди ра гра фи ку, а
мај ка Вален ти на је исто ри -
чар умет но сти. Од малих
ногу је заво лео сли кар ство,
а и отац Љуби ша је често
сли као за сво ју душу. Овај
мла ди Кума но вац, захва љу -
ју ћи зна њу сте че ном на
Ликов ној ака де ми ји, може
да се бави и реста у ра ци јом
и кон зер ва ци јом, а сли као је
и ико не. Како год, вра ћа се
жен ским лико ви ма. Пре све -
га, волео би да у њего вим
умет нич ким дели ма људи
пре по зна ју радост и љубав
пре маа живо ту.

У коло ни ји је уче ство ва ло
седам умет ни ка из Пан че ва
и по један сли кар из Фран -
цу ске, Бугар ске, Репу бли ке
Срп ске, Ниша, Жагу би це,
Сме де рев ске Палан ке, Бео -
гра да, Новог Сада и Свр љи -
га. Већи на њих се често сре -
ће у коло ни ја ма с који ма
Кул тур но-про свет на зајед ни -
ца Пан че ва има раз ме ну.

Свака четири месеца
по једна акција

Пре недељу дана крв
добровољно дало
двадесет становника
Глогоња

Невладина омладинска орга-
низација Глогоњ спровела је
првог септембра још једну
успешну акцију добровољног
давања крви. Од 26 пријавље-
них, драгоцену течност је дало
двадесет добровољних давала-
ца. Глогоњци организују по јед-
ну акцију на свака четири
месеца. Организатори – поме-
нута невладина организација и
Служба за трансфузију крви
Панчево – задовољни су одзи-
вом људи. У организованим
акцијама у селима број добро-
вољних давалаца крви креће се
између 15 и 35.

– Успех глогоњских акција је
резултат промотивног наступа
омладинаца који су били укљу-
чени у програм општинског

Црвеног крста, с циљем да се
житељи мотивишу да постану
даваоци крви. Већ неколико
година стечено знање приме-
њују у пракси. Уобичајено, у
летњем периоду се највише
осећа недостатак крви за лече-
ње оболелих. Стање се полако
побољшава. Сада за потребе
наше службе обезбеђујемо крв
за наредна четири дана. Вели-
ка нада су нам средњошколци,
месне заједнице, као и преду-
зећа – каже др Радмила Раи-
лић Ристовска, шеф Одсека за
базичну трансфузију.

У наредним данима биће
реализоване акције добровољ-
ног давања крви у Фабрици
авиона „Утва”, Машинској
школи Панчево и у месним
заједницама у Качареву и
Старчеву. Организовано, 21.
септембра, крв ће дати и уче-
ници Гимназије „Урош Пре-
дић” из Панчева. Служба за
трансфузију посебно је поно-
сна на људе који су дугогоди-
шњи даваоци крви, али успех
овог плана огледа се и у укљу-
чивању младих људи.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНИХ 

ДАВАЛАЦА КРВИ У ГЛОГОЊУ

КОНКРЕТНИМ ПРОГРАМИМА 

ДО РЕЗУЛТАТА

На свечаној седници Месне
заједнице Јабука, када је про-
слављена и сеоска слава, посеб-
но признање – златник с посве-
том и књигу Иве Андрића
добила је ученица Ивана Раде-
ски. Ивана је завршила осми
разред у Основној школи „Гоце
Делчев” у Јабуци и проглаше-
на је за ученицу генерације.
Поклоне јој је доделила Ивана
Секулић, технички секретар
при Месној заједници.

Задовољство због постигну-
тог успеха у настави и ванна-
ставним активностима није
крио ни Милосав Урошевић,
директор ОШ „Гоце Делчев”.

– Школа у Јабуци има више
од 600 ученика и децу пред-
школског узраста. Поносимо
се сваким успехом наших уче-
ника, који на најбољи начин
представљају своју школу. Без
скромности, подсетићу да смо
према постигнутим резултати-
ма, од 19 панчевачких школа,
на седмом месту. Од сеоских
школа малу предност има
школа у Старчеву. Не ради се
о такмичарском духу, будући
да се свака школа труди да
постигне жељене резултате,
али и рангирање успеха је
добар подстрек – рекао је Уро-
шевић.

ПОКЛОН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАБУКА

ЗЛАТНИК ЗА УСПЕХ

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Друштво са ограниченом одговорношћу делатност 
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 
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Јабучани, по потекло од Македо-
нија, имаат нешто посебно, а тоа е
лепеза на дијалекти. И покрај тоа
што недоволно е испитано на кои
дијалекти кои групи им припаѓа-
ат, едно е сигирно – тие разговара-
ат и се разбираат на повеќе диа-
лекти. Во ова војводинско село, во
близина на Панчево, каде што
живеат околу 2.500 Македонци,
слободно можеме да кажеме дека
се застапени сите три основни
дијалектни групи на македонска-
та јазична територија. Значи, се-
верномакедонски, западномаке-
донски и источномакедонски го-
вори. Во прилог на тоа одат и ис-
торијски податоци според кои во
селото пред повеќе од 70 години е
колонизирано 561 семејство со
околу 3.500 жители, дојдени од си-
те краишта на Македонија, но и од
Корча (од Албанија). 

Постојат и податоци колку
броело секое семејство и од каде
се доселени. Најголем број од
нив се од кривопаланечкиот ре-
гион, Поречието и од Струшко.
Жители на Јабука се и луѓе по
потекло од Полог, тиквешкиот,

дебарскиот, тетовскиот, кратовс-
киот, гевгелијскиот и преспан-
скиот крај. Поради подобра пер-
спектива во животот, доселува-
њето траело со години. Во Јабука
живеат и Битолчани, Струмича-
ни, Охриѓани... 

Основно е секоја држава да се
грижи за развитокот на литера-
турните јазици. Секако, внима-
ние заслужува и една значајна
лингвистичка и културолошка
појава каква што постои во Јабу-
ка или во некое друго место во
Војводина, каде што претежно
живеат Македонци. Мајчиниот
јазик и културното наследство
на доселениците  првенствено
треба да се негуваат во македон-
ското семејство. Но, се намалува
бројот на постарите луѓе што ги
„донеле“ и ги негуваат бројните
дијалекти од македонската јазич-
на територија  или литературни-
от јазик. Децата немаат од кого
да учат. Македонскиот јазик на
овие простори е веќе загрозен.
За загрозеноста и за начинот ка-
ко да се сочува македонскиот
јазик во Република Србија, голе-

мо внимание  посвети д-р Ста-
нислав Станковиќ, во својата
докторска дисертација „Стату-
сот на македонскиот јазик во Ре-
публика Србија и неговата ин-
терференција со српскиот јазик
на морфосинтаксичко рамниш-
те“. Својата дисертација д-р
Станковиќ ја одбрани 2015 годи-
на на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ при Универзи-
тетот „Свети Кирил и Методиј“
во Скопје. Со истражувачка те-
ренска работа ја опфати и Јабука.

Всушност, тој и пред да ја одбра-
ни докторската дисертација на
повеќе стручни собири укажува-
ше дека македонскиот јазик во
Србија е мошне загрозен , а де-
лумно се издвојуваат само ло-

калните заедници во Јабука, во
Качарево и во Пландиште.

Го посочи и најдобриот пат ка-
ко да се научи и сочува мајчиниот
јазик – македонскиот. Првата ал-
ка во ланецот е семејството. Би-
дејќи употребата на дијалектите,
а и литературниот јазик се „губи“
и во домовите, децата треба да се
мотивираат и да го учат својот
мајчин  јазик со елементи на на-
ционална култура во основните
училиштата во селата или градо-
вите каде што живеат бројни
припадници на македонското на-
ционално малцинство,  се разби-
ра според законските можности.
Пред пет години во Јабука започ-
на процесот на воведување на
настава на македонски јазик со
елементи на национална култура. 

Минатата година  во ОУ „Гоце
Делчев“ во Јабука, македонски
јазик учеа 50 ученици. Сега се
пријавени дваесеттина помалку.
Во ОУ „ Жарко Зрењанин“ во  Ка-
чарево  во изминатата учебна го-
дина немаше настава по македон-
ски јазик, меѓутоа, одреден број  на
ученици од ова село во претходни-

те две години учеа македонски
јазик. Од овој месец во две настав-
ни групи се опфатени 28 ученика
од прво до четврто одделение. Зна-
чи, во Јабука и Качарево помалку
од 60 деца ќе посетуваат настава на
македонски јазик. Во други учи-
лишта во Војводина досега не се
организирани предавања од овој
вид. Од друга страна пак, само во
Панчево и девет панчевачки села,
повеќе од 5.000 жители се изјасни-
ле како Македонци. Да не зборува-
ме за Пландиште, општина каде
што македонски јазик е во службе-
на употреба, Вршац, или некое
друго места каде што Македонци-
те се почесто истакнуваат дека ги
има во голем број, а мајчиниот
јазик – македонскиот, не се изучу-
ва. За волја на вистината од по-
одамна се зборува дека и во ОУ во
Пландиште ќе се воведе настава на
македонски јазик, но оваа замисла
сеуште не е остварена.

Седиштето на Националниот
совет на малцинската заедница
на Македонците е во Панчево,
пред се поради бројноста на ова
малцинство во Србија,  подато-

ците со кои располагаме укажу-
ваат  дека многу малку е сторено
да се сочува и научи мајчиниот
јазик. Се заборави и на курсевите
„Добре дојдовте на македонски“,
со кои беа опфатени луѓе од се-
дум до седумдесетиседум години. 

По се изгледа на Македонците
им треба човек кој целосно може
да се посвети на лингвистичката
и културолошката појава во
Јабука, како што тоа го направи
за Банатските Палќени, Иванов-
чанецот Аугустин  Калапиш . Тој
седум години работеше на соби-
рање на историски материјал за
Палќените, доселени пред век и
пол од Бугарија. Современиот
бугарски и палќенскиот, старо-
бугарски, се разликуваат. За да
младите Палќени знаат од каде
се и кои им се претци, учат да чи-
тат и пишуват од постарите, но и
во јазичните работилници, ога-
низирани во најмалото село во
нашата општина – Иваново. За
упорноста, истрајноста и начи-
нот како Бугарските Палќени го
чуваат својот јазик, е заинтере-
сиран и научник од Јапонија.

Безмалку сите Глогоњци
се занимаваат 
со производство 
на зеленчук

За плодната глогоњска земја
многумина велат: што и да посе-
еш, ќе никне. За макотрпниот
живот на земјоделците и за тоа
дали и колку може да се живее
од дарежливата почва и со што
највеќе се занимаваат луѓето од
оваа село, разговаравме со Да-
наил Вучковски, претседател на
здружението на производители
на градинарски култури. 

- Безмалку сите Глогоњци ак-
тивно се занимаваат со гради-
нарско производство. Некои тоа
го работат за потребите на се-
мејството, но поголем број од
нив произведуваат за продажба.
Најмногу се произведува зелка
и компири, по тоа сме и препоз-
натливи, потоа следи млад лук,
карфиол, брокулa, кељ, а во по-
следно време тенденција е се по-
веќе да се произведува зеленчук
со пократка вегетација, како
што е спанаќ, ротквици, бора-
нија... Производите ги пласира-
ме претежно на зелениот пазар
во Панчево, на кванташки па-
зар во Белград и во околните
места, каде што луѓето помалку
се занимаваат со градинарство,
како што се Качарево, Јабука,
Банатско Ново Село, Владими-
ровац и Карловац, вели Данаил
Вучковски.

Како што рече нашиот сого-
ворник производството на зелка
е на прво место, но оваа година за
земјоделците е потешка од воо-
бичаеното, пред се поради непо-
волните временски услови. Со
помали проблеми производите-
лите се соочиле уште при произ-
водство на расадот бидејки по
расадувањето настапија високи
температури, без врнежи со под-
олг временски период. Воедно
потребите за наводнување се зго-
лемени, но и заштита од болест и
од штетници, кои годинава ги
има во незабележен број до сега.

Глогоњци размислуваат со
зелка да настапат и на стран-
скиот пазар, но за извоз е пот-
ребно поголемо и посигурно
производство. Покрај другото и
цената на зелката кај нас тешко
може да ги покрие транспор-
тните трошоци. До некои под-
обри времиња, вредните произ-
водители, како и во изминатите

години, зелката ќе ја пласираат
на мало и големо, на зелениот
пазар во Панчево, Борча и во
други околни места, а на големо
(на тони) продажбата ќе се од-
вива во селото.

- Не очекуваме потешкотии во
пласманот, бидејки годинава има
многу помалку зелка, како во
Глогоњ, така и во други места
кои традиционално се занимава-
ат со производство на зелка во
поголеми количини. Поучени од
поранешните искуства, очекува-
ме голем број на посетители на
годинешната традиционална ма-
нифестација Денови на градина-
рите „Глогоњска есен“. Се над-
еваме продажбата на земјодел-
ските производи да биде солид-
на. Организатор на овој голем
пазар е Здружението на градина-
рите од Глогоњ - рече Вучковски. 

Годинешните летни горешти-
ни и во глогоњскиот атар земаат
данок. Без веродостојна процен-
ка тешко е да се каже колку ќе
бидат намалени приносите, но
штетата за некои култури е веќе
евидентна. И покрај се, зеленчу-
кот не е значајно погоден од су-
шата, освен кај производители-
те кои немаа возможност довол-
но да ги наводнуваат бавчите.
Разбирливо, наводнувањето ги
зголемува трошоците, а тоа ќе
се одрази и на цената на произ-
водите. Во селото се наводнуват
сите градинарски засади, но
многу малку другите култури.
Наводнувањето претежно се

врши од бунари, наменети за
такво нешто, а помал дел од
мрежата на каналот за наводну-
вање. Главен начин за наводну-
вање е со помош на распрску-
вач, но помалите производите-
ли се уште тоа го прават во
бразда. Зголемената потреба за
наводнување бара повеќе пари,
време и напор.

Во Здружението не распола-
гаат со точни податоци кои
површини се опфатени со зе-
ленчук, а кои со житарици и
други култури. Во план е да се
направи база на податоци. Едно
е сигурно - предност се дава на
производството на житарици,
репа, сончоглед. Глогоњци не
располагат и со точни податоци
колку се искористени обработ-
ливите површини во самото се-
ло и околу него.

-Она што можеме да го кажа-
ме е дека на некои парцели по-
годни за производство на зелен-
чук, поради близината до селото
и можноста за наводнување се
одгледуваат и други култури.
Ваквата состојба може да се на-
рече неефикасна, но не гледаме
начин како тоа може да се про-
мени во значајна мерка, нагла-
сува претседателот на Здуже-
нието на глогоњските произво-
дители на зеленчук.

Заслужува внимание и Јовица
Симоновски, еден од бројните
производители на зеленчук од
Глогоњ. Тој продава на зелениот
пазар во населбата Котеж 2 во

Панчево повеќе од петнаесет го-
дини. Завршил Електротехнич-
ко училиште не успеал да се вра-
боти. На земјоделието му се пос-
ветил бидејки немал можност да
бира. Заедно со мајка му произ-
ведува домати, пиперки, кељ,
боранија, зелка, кромид, карфи-
ол... Како самиот вели произве-
дува 90 отсто од разни видови
зеленчук, кои успеваат во Гло-
гоњ. Него го вбројуваат меѓу по-
малите производители, а бавча-
та се уште ја наводнува во браз-
да.  И покрај тоа што го знаат не-
говото име, купувачите најчесто
велат: купив кај Глогоњец.

-Се што продавам е произве-
дено во Глогоњ. Се трудам да
пласирам и овошје: сливи, кајсии
и праски. Но, немам доволно и за
пазарчето, како што  е ова на Ко-
теж 2. Одамна се зафатив и со
производство на зелка. Па, таа е
глогоњски бренд. Доаѓам во
Панчево со проверен квалитет.
Мислам дека и цените се при-
фатливи, нагласува Симоновски.

И така со години, суша, не-
којпат град или мраз, луѓето
што живеат од земјоделието ос-
тануват верни на војводинската
плодна земја. Со квалитетни
производи стекнале доверба и
кај потрошувачи вон панчевач-
киот атар. Многумина се увере-
ни дека и од оваа работа може
да се живее, но со голем труд и
неизвесност кога станува збор
за самото производството и
пласманот.

Промоција на книгата „Играч-
ка и музичка традиција на Ма-
кедонците во Качарево“ на но-
восадските магистри по етно-
музикологија, Јулијана Башиќ
и Горан Милошев е одржана на
26 август во Домот на култура-
та во Качарево. За книгата збо-
руваа д-р Селена Ракочевиќ,
вонреден професор на катедра-
та за етномузикологија на Фа-
култетот за музчка уметност
при Универзитетот во Белград
и авторите.

Книгата „ Играчка и музичка
традиција на Македонците во
Качарево“ настана како резул-
тат на изучувањето на култур-
ниот идентитет на Македонци-
те во Војводина по истражува-
њето кое во 2011 година го реа-
лизирале тогашните студенти,
денес магистри по етномузико-
логија – авторите. Деталните
описи на македонското тради-
ционално наследство се засно-
вани врз расказите на жители-
те. Претставени се и историско
– демографските, како и кул-
турните одлики на самото Ка-

чарево, но и Македонците во
Војводина и клучните елемен-
ти на етничкиот и културниот
идентитет – традиционлната
македонска музика и игра.

-Основна цел на трудот што
го вложија авторите е музиката
и играта да го најде своето мес-
то, бидејки народната музика е
навистина големо богатство.
Не би било добро културното
наследство да остане само во
книгата. Чекор по чекор треба
да ги оживиме заборавените
народни изворни песни, кои
младите денес со задоволство
ќе ги пеат, рече д-р Селена Ра-
кочевиќ.

Посебна инспирација за лу-
ѓето што едно теренско истра-
жување го преточиле во книга

се и некогашните игранки кои
спонтано ги приредувале коло-
низираните Македонци, кога
по напорните работи во поле се
собирале во центрите на селата
каде што пееле и играле. На тој
начин ја победувале  ностал-
гијата за напуштените огништа
во местата од каде што се
дојдени.

Авторите, книгата ја земаа
по прв пат во раце на самата
промоција и не го криеа задо-
волството што најпосле од пе-
чат излегол нивниот првенец и
што собраниот материјал е ве-
ќе јавно достапен.

Книгата ја издаде Македон-
скиот информативен и изда-
вачки центар. Печатена е како
проект на Форумот на младите
Македонци. Промоцијата ја
подржаа здружението „Вар-
дар“ од Качарево, Форумот на
младите и Националниот сове-
тот на македонското национал-
но малцинство во Србија. Про-
моцијата е организирана во
рамките на традиционалната
десета манифестација „Гајда-

ри“. Дванаесет гајдари, од кои
десет од Србија и двајца од Ма-
кедонија настапија во центарот
на Качарево и приредиа неза-
боравна вечер. И на оваа мани-
фестација, како и на пора-
ништвите учествуваше Алек-
сандар Ристески, гајдар од Бел-
град. Тој е секогаш расположен
на помладите да им го пренесе
долгогодишното искуство со
желба да го засакаат овој ин-
струмент. Според неговото
мислење заинтересираноста е
далеку од неговите очекувања.
Сепак, постојат млади подгот-
вени да земат гајда во рацете.
Еден од нив е и Дарко Ристески
од Гудурица, младо момче кое
ги оживува заборавените из-
ворни македонски песни.

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ ОД ДАРЕЖЛИВАТА ЗЕМЈА ВО ГЛОГОЊ

ПРЕПОЗНАТЛИВИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛКА

КНИЖЕВНА ВЕЧЕР ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА

ВО КАЧАРЕВО

ИГРAЧКA И МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА

ВО ЈАБУКА ЗАСТАПЕНИ СИТЕ ТРИ ДИЈАЛЕКТНИ ГРУПИ

НЕ Е ПОСВЕТЕНО ДОВОЛНО ВНИМАНИЕ



Изборот на тематиката е
слободен, но природата, каде
што се наоѓа објектот на Кул-
турно – просветната заедни-
ца, го наметнува пејсажното
сликарство. За Игор девојки-
те се вечна инспирација. 

-Со маслени бои на платно
имам насликано околу 50 пор-
трети на девојки и женски ак-
ти и ги чувам во својата лична
колекција. Ликовна академија
во Скопје  завршив пред три
години, но  првпат учествував
во една колонија. Ми се посре-
ќи да дојдам на  Девојачки бу-
нар и да доживеам голема
професионална почит. Ме ис-
полнува и тоа што работев со
професионалци со големо ис-
куство. Секој учесник остава

по два уметнички труда, како
подарок на град Панчево.
Оваа гостување побуди во ме-
не желба почесто да учеству-
вам во колонии со размена.
Веќе размислувам и  за само-
стојна изложба, но и групните
претставувања за мене имаат
значење - вели Игор.

Сосема сигурно е дека про-
фесијата за која што се опред-
елил нашиот соговорник има

Меѓу седумнаесетте уметници
од Србија, Ница (Франција) и
од регионот, учесници  на 49
ликовна колонија „Делиблатс-
ки песок“, беше и сликарот
Игор Андреиќ од Куманово.
Уметничкото што го носат во
себе тие го изразуваа од 18 до
26 август, во прекрасен амби-
ент во познатата викенд насел-
ба Девојачки бунар. Овој 26
годишен уметник по прв пат
учествува во работата на една
колонија, која е воедно и една
од најважните одбележја на
културниот живот на град
Панчево.

- Со Куманово полни двае-
сет години имаме размена на
сликари. Соработката трае и
од порано, бидејки пред некол-
ку децении Панчево и Кумано-
во се збратимија. Во работата
на годинешната колонија „Ку-
маново 2017“ учествуваше
панчевачката сликарка Ивана
Маркез – Филиповиќ. Посебно
внимание им посветуваме на
помладите генерации. Една од
причините за гостувањето на
Игор е и таа. Угледот на коло-
нијата го чуваат самите умет-
ници, меѓу кои голем број се со
академско образование, рече
Стојан Бошков, претседател на
Културно – просветната заед-
ница Панчево. 

Првата помисла на Македо-
нија, неминовно води кон Ох-
ридското езеро, едно од најста-
рите и најдлабоки езера во Ев-
ропа. Обиколено е со планина-
та Галичица, национален парк
кој ги окружува и чува убавини-
те на бисерот на Македонија.
Водата во езерото е  постуде-
на, отколку на море, но освежу-
вачка, бистра и чиста, со ин-
тензивно сина боја, го крепи и
телото и духот.

Улиците на Стариот град  на
Охрид потсетуваат на примор-
ските градови, тесни, засолне-
ти, таинствени и откриваат
разновидна архитектура, ти-
пични ориентални стари
градски македонски куќи гра-
дени под влианије на византис-
ка и отоманска култура. 

Македонски Ерусалим
Патувањето низ историјата на
охридските улици започнува
со Колосеумот, античката
спортска арена, автентичен
сведок на златните денови на
римската империја, место каде
се одиграле крвави борби на
гладиатори и диви ѕверови.

Во градот – споменик, задол-
жително посетете ја Самиловата
тврдина, со нејзините осумна-
есет  кули, стара еден милениум,
зачуваниот историски споменик
и престолнина на Самоиловото
царство. Погледот од неа и про-
шетката во рамките на бедемот
посетата ја чинат незаобиколен
дел од престојот во Охрид. Мож-
носта за навраќање во минатото
не смее да се пропушти.

Старите записи сведочат за
постоењето на 365 цркви во
Охрид. Денес се сочувани око-
лу 50 и многумина го нареку-
ваат овој град македонскиот
Ерусалим. Охрид е ретка дес-
тинација, која истовремено
членува во две Унескови
светски листи - природни уба-
вини и културно – историски
богатства. 

Една од најмаркантните град-
би во Охрид е секако цркквата
Света Софија, изградена во вре-
ме на цар Самоил. Рушена и об-
новувана претставува бисер на
средновековна уметност и укра-
сена е со фасцинантни фрески.
И денес е можно да се ужива во
нејзината убавина.

Во старото градско јадро се
наоѓа манастирот Свети Кли-
мент, изграден во 13 век, пос-
ветен на заштитникот на гра-
дот, на Св. Климент Охридски,
во Македонија дошол во 9 век
да шири христијанство и ќири-
лица. Основач е на Охридската
литературна школа и Словен-
скиот Универзитет, од каде
3500 образовани луѓе  тргнале
да го шират неговиот збор.

Црквата Свети Климент, во
близина на Горна порта, позната
под името Црква на Света Бого-
родица, посебна поради историс-
кото и културно значење, богата е
со фрески од непроценлива вред-
ност, дела на познати уметници
од тоа време, Михаил и Еутихиј.

На врвот на брегот на езерото
се наоѓа најверојатно најсликана-
та црква во Охрид, Свети Јован
Канео, од  13 век, во старата ри-
барска населба Канео, а ако
тргнете на крстарење со бродче
29 километри од Охрид, на спро-
тивниот крај на езерото, ќе дојде-
те и до манастирскиот комплекс
Свети Наум во брегот над езеро-
то, во боженствен крај. 

Тајните на Охрид ги потпол-
нуваат и оригиналните начини
за изработка на чуените ох-
ридски бисери. Ретки се оние
кои се враќаат без некој суве-
нир или подарок за себе или за
своите драги дами. 

Не е можно да се даде опис на
сите убавини на Охрид и Ох-
ридското езеро. Ако одлучите да
го посетите  овој древен град си-
гурно нема да погрешите.

Но, и без нашата препорака
многумина Панчевци се вљу-
бени во Охридското езеро и во
неговите бистри води. Еден од
нив е и Зоран Станковски.

Град на срдечни луѓе
Охрид го засакав пред многу го-
дини, моето семесјство имаше
стан во близина на брегот на
езерото. Со родителите и со
сестра ми со години летувавме
во прекрасниот Охрид. Љубов-
та кон бисерниот Охрид ја пре-
несов и на ќерките Јована и Ми-
лица. Поради непроценливите
историски вредности и турис-
тичките атракции и сопругата
Дуња е вљубена во убавините
на градот. Некако оваа турис-
тичко место најмногу ги испол-
нува нашите критериуми за од-
мор, почнувајки од бројните ис-
ториски знаменитости, па се до
етно- кујната. Сето тоа се при-
чини поради кои и сега би го
посетил  Охрид, но работните
обврски не ми дозволуваат, ве-
ли Станковски.

Заслуга за популаризација
на културниот живот во Охрид
имаат бројни генерации. Бла-
годарејки на нив денес Охрид е
забавен во било кое време во
текот на годината. Примамли-
во е и тоа што сместувањето,
посебно приватното, е поволно
и во сезона и вон неа.

Градот на светлоста пред
осум години го засакало и се-
мејството Јошиќ од Панчево,
Мира, нејзиниот сопруг Алек-
сандар и нивната ќерка Виолета. 

-Охрид е град во кој исто-
ријата оставила бројни траги,
град на срдечни луѓе, на дока-
жани домаќини со отворени
срца за гости, кои сакаат прав
одмор и пријатни изненадува-
ња. Поврзаноста на туристите
со природните убавини е права
атракција. Нашите пријатели
веќе знаат дека бисерот на Ма-
кедонија, Охридското езеро е
мелем за душа, бидејки пружа
прекрасни можности и задо-
волства. Годинава неколку дена
уживавме во Македонија, при
крајот на јули и во почетокот на
август. За обиколка на турис-
тичките атракции не се довол-
ни ниту десет дена. Затоа Охрид
го посетуваме веќе неколку го-
дини, кажува Мира Јошиќ.

За неа, како и за многумина
Панчевци цените во ресторани-
те, слаткарниците, продавници-
те за сувенири, кафулињата и
услужните дејности за уживање
на водите на езерото се прифат-
ливи. Како што и самата вели,
со заработката во просвета и
трговија, сепак можат да си
приуштат и вечера и ручек во
ресторан. 

Мира Јошиќ со воодушевува-
ње објаснува и како реагираат
бројни Македонци кога ќе видат
автомобил со панчевачки табли-
ци. Причината е разбирлива,
Панчево ги асоцира на Јабучани
по потекло од Македонија, би-
дејки многумина слушнале за
Панчево и Јабука, а можеби во на-
шата општина имаат и роднини.

ОХРИД - МАКЕДОНСКИ БИСЕР 

НЕОПИШАНА УБАВИНА

ИГОР АНДРЕИЌ, СЛИКАР ОД КУМАНОВО

ДОЖИВЕАВ ГОЛЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЧИТ
нешто и со неговите гени.
Сестра му Ивана студира гра-
фика, мајка му Валентина е ис-
торичар на уметноста. Од  ма-
ли нозе го засакал сликарство-
то и татко му Љубиша и често
сликал за своја душа. Овој
млад Кумановчанец благода-
рејки на стекнатото знаење на
Ликовната академија може да
се занимава и со реставрација
и конзервација, сликал и ико-
ни. Како и да е пак се враќа на
женските ликови. Пред се би
сакал во неговите уметнички
дела луѓето да препознаваат
радост и љубов кон животот.

Во колонијата учествуваа се-
дум уметници од Панчево и по
еден сликар од Франција, Буга-
рија, Република Српска, Ниш,
Жагубица, Смедеревска Па-
ланка, Белград, Нови Сад и
Сврљиг. Многумина од нив
често се сретнуваат во коло-
нии со кои Културно – про-
светната заедница Панчево
има размена.

На секои четири
месеци по една акција

Пред една недела
доброволно крв дадоа
дваесет жители од
Глогоњ

Невладината младинска ор-
ганизација Глогоњ на први сеп-
тември организира уште една
успешна акција на доброволно
дарување на крв. Од 26 пријаве-
ни, драгоцена течност дадоа
дваесет крводарители. Глогоњ-
ци организираат по една акција
на секои четири месеци, однос-
но три пати годишно. Со бројот
на луѓето што се вклучиле во
вакво нешто задоволни се орга-
низаторите – Невладината ор-
ганизација и Службата за тран-
сфузија на крв Панчево. Инаку,
во организраните акции во се-
лата бројот на крводарители се
движи од 15 до 35.

- Успешноста на глогоњските
акции се резултат на промо-
тивниот настап на младинци-
те, кои беа вклучени во програ-
мата на општинскиот Црвен

крст, со цел да ги мотивираат
жителите да станат крводари-
тели. Веќе неколку години
стекнатото знаење го примену-
ваат во пракса. Вообичаено, во
летниот период најмногу има
потреба од крв за лечење на
болните. Состојбата полека се
подобрува. Сега веќе за потре-
бите на нашата Служба обезбе-
дуваме крв за наредните чети-
ри дена.  Голема надеж ни се
средношколците, месните заед-
ници, но и претпријатијата, ре-
че др Радмила Раилиќ Ристовс-
ка, шеф на Оделот за базична
трансфузија.

Во наредните денови ќе би-
дат реализирани акци на доб-
роволно давање на крв во Фаб-
риката за авиони „Утва“, Ма-
шинското училиште во Панче-
во, но и во месните заедници
Качарево и Старчево. На 21
септември организирано крв
ќе дадат и ученици од Гимна-
зија „Урош Предиќ“ Панчево.
Службата за трансфузија по-
себно е горда на луѓе кои се
долгогодишни дарители на
крв, но успехот на овој план се
гледа и во вклучувањето на
младите луѓе. 

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА ВО ГЛОГОЊ 

СО КОНКРЕТНИ ПРОГРАМИ 

ДО РЕЗУЛТАТИ

На свечената седница на Месната
заедница Јабука, каде што се про-
славуваше и селската слава, посеб-
но признание  - златник со посвета
и книга од Иво Андриќ, доби уче-
ничката Ивана Радески. Ивана за-
врши осмо одделение во основно-
то училиште „Гоце Делчев“ во Јабу-
ка и прогласена е за ученичка на
генерација. Подароците и ги доде-
ли Ивана Секулиќ, техничка сек-
ретар при Месната заедница.

Задоволството за постигнати-
от успех во наставата и вон учи-
лишните активност не го криеше
и Милосав Урошевиќ, директо-
рот на ОУ „Гоце Делчев“. Тој пок-
рај другото истакна:

-Училиштето во Јабука има
повеќе од 600 ученици и деца од
предучилишна возраст. Се гор-
дееме за секој успех на нашите
учениците који на најдобар на-
чин го претставуваат своето
училиште. Без некоја скромност
ќе потсетам дека според постиг-
натите резултати од 19 училишта
во панчевачката општина ние
сме на седмо место. Од селските
училишта со мала предност е
училиштето во Старчево. Не се
работи за натпреварувачки дух,
бидејки секое училиште се труди
да постигне сакани резултати, но
и рангирањето на успехот е до-
бар потстрек, рече Урошевиќ.

ПОДАРОК ОД МЕСНAТА ЗАЕДНИЦA ЈАБУКА

ЗЛАТНИК ЗА УСПЕХ

Петок, 15 септември 2017

pancevac@pancevac-online.rs
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Вла сни ци чипо ва них паса и
мача ка који одлу че да пусте
сво је љубим це на ули цу, убу -
ду ће ће пла ћа ти из свог џепа
тро шко ве „Зоо хи ги је не” за
укла ња ње тих четво ро но жа ца
с јав них повр ши на – одлу че но
је ових дана на сед ни ци Град -
ског већа. У ситу а ци ја ма када
је немо гу ће утвр ди ти ко је био
вла сник куца и маца пре него
што су завр ши ле на ули ци, тро -
шко ве за њихо во збри ња ва ње
сно си ће „Зохи ги је на”.

Под се ћа мо, хва та ње напу -
ште них паса и мача ка и њихо -
во укла ња ње са ули ца редов -
на је делат ност „Зохи ги је не” и
оба вља се на осно ву теле фон -
ских пози ва гра ђа на који при -
ме те чопор паса или неког
агре сив ног и напу ште ног пса
или мач ку. Након при је ма
таквог пози ва Кому нал на
поли ци ја изда је налог рад ни -
ци ма „Зоо хи ги је не” да укло не
те живо ти ње. Они их након
тога хва та ју, сме шта ју у спе -

ци јал не каве зе и терен ским
вози лом пре во зе до при хва ти -

ли шта.
На осно ву новог ценов ни ка

за услу ге „Хиги је не” на јав ним
повр ши на ма хва та ње и пре воз
напу ште них паса и мача ка
убу ду ће ће се напла ћи ва ти
3.080 дина ра. Сме штај и чува -
ње ових живо ти ња изно си ће
днев но 192 дина ра. Напла ћи -
ва ће се и укла ња ње, као и пре -
воз живо тињ ских леше ва с јав -
них повр ши на, и то 3.740
дина ра днев но. Нај ве ћи су
тро шко ви за њихо во чува ње и
даље збри ња ва ње, а они изно -
се 6.170 дина ра.

М. Г.

„Мило за драго” Дарси Бел

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У хали спор то ва у Новом Бече -
ју у субо ту, 9. сеп тем бра, одр -
жан је Европ ски куп у кунг-
фуу, на којем је уче ство ва ло
пре ко 200 так ми ча ра у свим
узра сним кате го ри ја ма из:
Тур ске, Чешке, Мађар ске,
БиХ, Маке до ни је, Бугар ске и
Срби је.

Нај бо љи резул тат оства рио
је тим Бори лач ког клу ба
Дра гон из Сеф ке ри на, јер су
њего ви чла но ви бри љи ра ли.
Злат не меда ље су осво ји ли
Лука Петров, Урош Јањић и
Мар ко Стан ко вић, а сре бром
су се оки ти ли: Дејан Вла ић,
Нема ња Дет ки, Огњен Стра -

хи нић, Горан Михај ло вић,
Нико ла Стан ков и Дани је ла
Нико лић.

– Од свих бор би издва ја ју се
два вео ма атрак тив на меча у
који ма су, тех нич ким нока у том

у првој рун ди, три јум фо ва ли
Јањић и Стан ко вић. Први пут
се дого ди ло да је бори лач ки
тим из Сеф ке ри на оства рио
ова кав резул тат, па је свих девет
њего вих бора ца уче ство ва ло у
финал ним мече ви ма – иста као
је тре нер Сте ва Стан ков.

Током целог дана тра јао је и
семи нар за суди је, под вођ -
ством струч ња ка из Европ ске
феде ра ци је, на којем су чла но -
ви сеф ке рин ског Дра го на
Жика Јова нов и Или ја Стој ков
поло жи ли испи те и доби ли
међу на род не цер ти фи ка те, па
су тако поста ли суди је за кунг-
фу бор бе. А. Ж.

ДРУШТВО
Петак, 15. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Стефани и Емили су изузет-
но блиске, чак се и њихови
синови Ники и Мајлс друже.
Стефани, посвећена мајка и
позната блогерка, радо пома-
же другима и зато без разми-
шљања пристаје на наизглед
обичну молбу да причува
Емилиног сина Никија. Али
Емили се не враћа. Не јавља
се на телефон и не одговара
на поруке. Стефани зна да
нешто није у реду, јер Емили
никад не би оставила свог
сина. И никад не би на њу
заборавила. Обраћа се за
помоћ читаоцима свог блога
и нуди подршку Емилином
мужу Шону. Њена крхка илу-
зија о идили у предграђу се
руши и у Шону проналази
изненадну шансу да води
сасвим другачији живот.

А онда долази позив ког се
прибојавала: Емили је мртва.

Загонетка је решена. Или
није? Ускоро ће Стефани
схватити да све – па и љубав
и искрена потреба да помог-
не – има и своју другу стра-
ну. У судару лица и наличја
једног пријатељства, научи-
ће да не може да верује дру-
гима, али ни себи самој.

Два читаоца који до среде, 20. септембрa, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор нa питање: „Како се при-
премате за јесен?”, наградићемо по једним примерком „Мило за
драго” Дарси Бел. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном бро-
ју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Арчеров глас” Мие Шеридан

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас која
књи га је на вас оста ви ла нај -
ја чи ути сак овог лета. „Пан -
че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при -
пре ми ли су по један при ме -
рак књи ге „Уме ће љуба ви”
Ери ха Фро ма за два наша
чита о ца или чита тељ ке који
су нај кре а тив ни је одго во ри -
ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Сва ка од оних књи га које
сте ми покло ни ли и улеп ша -
ли ми лето. Хва ла!”
066/3525...

„Овог лета нај ја чи ути сак
оста ви ле су књи ге: ’Још само
2 дана и не идем на море’,
’Чека ју ћи лото-а’, ’Грех моје
таште’ и ’Јесен сти же, ја чизме
не купих’.” 060/4162...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње када су се први пут учла -
ни ли у библи о те ку. Они ће
осво ји ти по један при ме рак

књи ге „Бео град без сна” Вла -
ди ми ра Ђури ћа Ђуре.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу лић”
у „Авив пар ку”, од наред ног
уто р ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Када сам има ла три годи -
не, мај ка је поче ла да ме
води у библи о те ку у ком ши -
лу ку да гле дам илу стро ва не
књи жи це. Губи ла сам се у
дивљи на ма и тај на ма и као
мала сам зна ла да ће ми
књи ге увек бити уто чи ште.
Сада као ста ри ја знам да сам
још тада свој дом у њима
про на шла.” 064/0541...

„Упи сао сам се у основ ној
шко ли, када је тре ба ло наба -
ви ти лек ти ру. Три де сет пет
годи на про ђе, а ја књи гу не
вра тих. Неће се љути ти
госпо ђа Нада, зна да сам био
пома ло зау зет.” 060/3380...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња
потра жи те на стра ни ца ма
овог бро ја „Пан чев ца”.

Д. К. 

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Неће се љути ти
госпо ђа Нада

ТРЕ НЕР ФК-а „РАД” ГОСТО ВАО У ПАН ЧЕ ВУ

ПЕТРИЋ: ИСКРЕ НОСТ ЈЕ НАЈ ВА ЖНИ ЈА

ри ма као што су Алекс Фер гу -
сон, Кар ло Анће ло ти, Дик
Адво кат, Жозе Мури њо, Дије -
го Симе о не и мно ги дру ги.

– Нај ва жни је је бити искрен
пре ма игра чи ма, нови на ри ма
и чел ни ци ма клу бо ва. Када се
јед ном успо ста ви добра сарад -
ња, онда цео посао тече мно го
лак ше. Што се тиче самих тре -

нин га, то су инди ви ду ал не
ства ри. Сва ки тре нер мора да
осе ти шта у датом тре нут ку
тре ба да учи ни. Важно је и зна -
ти како се гле да утак ми ца.
Када на тере ну види те два де -
сет мома ка, то зна чи да сте
махе ри у овом послу. Пот пу но
је дру га чи је води ти клуб у
Срби ји и у некој раз ви је ној

Нека да шњи играч
„Пар ти за на” 
и „Рен џер са” 
из Гла зго ва одушевио
једноставношћу

Гор дан Петрић, шеф струч ног
шта ба ФК-а Рад и бив ши тре -
нер фуд ба ле ра Зему на, Бежа -
ни је, Син ђе ли ћа и Чука рич ког,
дру жио се у поне де љак, 11. сеп -
тем бра, с коле га ма из јужног
Бана та.

Нека да шњи фуд ба лер ОФК
Бео гра да, Пар ти за на, Дан ди
јунај те да, Рен џер са из Гла зго -
ва, Харт са, Кри стал пала са и
АЕК-а, тре нер у мла дој репре -
зен та ци ји наше земље и гене -
рал ни секре тар бео град ских
„црно-белих” ода звао се пози -
ву Небој ше Петро ви ћа Мара -
до не, пред сед ни ка Тре нер ске
орга ни за ци је у ФС-у Пан че ва,
и број ним заин те ре со ва ним
коле га ма пре нео је сво ја бога -
та иску ства.

Гор дан Петрић је коле га ма
из јужног Бана та при чао о
иску стви ма с вели ким тре не -

УСПЕХ СЕФ КЕ РИН СКИХ „ЗМА ЈЕ ВА”

Шампиони европског купа

европ ској земљи, али нај ва -
жни је је да се ради, па макар и
у бетон лиги, јер само тако се
поста је тре нер – рекао је изме -
ђу оста лог Гор дан Петрић.

Небој ша Петро вић је наја вио
да ће позна та фуд бал ска име -
на и даље дола зи ти у наш
град...

А. Живковић

Арчер је 23-годишњи мла-
дић коме је трагедија коју је
доживео са седам година
оставила ожиљак, а људи око
њега нису му дозволили да
ране зацеле. Нем је и живи
сам на обали језера у Мејну,
све док се не појави девојка
Бри, која ће му променити
живот. Да би се то десило,
Арчер мора да отвори срце
жени „окованој сећањем на
једну ужасну ноћ”. Хоће ли
на тај начин он постати кључ
њене слободе, а она његова
изговорена реч љубави?

Јунацима „Арчеровог гла-
са” нису потребне речи да би
показали да воле.

Миа Шеридан је ауторка
бестселера. Страст јој је да
испреда истините љубавне

приче о људима којима је
суђено да буду заједно. Живи
у Синсинатију.

Два читаоца који до среде, 20. септембра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која лек-
тира из основне школе вам је остала у сећању?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Арчеров глас” Мие Шеридан. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

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

НА ОСНО ВУ ОДЛУ КЕ ГРАД СКОГ ВЕЋА

Ску пље укла ња ње паса и мача ка са ули ца

Фудбалске приче...

У Град ској библи о те ци Пан -
че во у уто рак, 19. сеп тем бра,
од 12 сати, у орга ни за ци ја
удру же ња „Лас хен тес”, биће
одр жа на ради о ни ца за децу
на којој ће госто ва ти Svetlana
Meiehofer, спи са те љи ца из
Лон до на срп ског поре кла.
Овом при ли ком биће пред -
ста вље на њена новa књигa за

децу „Маша и Жута – Пра ви -
ло број 2”.

Први део је у нашем гра ду
про мо ви сан про шле годи не и
тада је Све тла на дони ра ла
библи о те ци два де сет књи га
„Маша и Жута – Пра ви ло
број 1” на срп ском и енгле -
ском јези ку. Ради о ни ци ће
при су ство ва ти деца нижих

раз ре да из неко ли ко пан че -
вач ких основ них шко ла, као
и деца из Шко ле за основ но
и сред ње обра зо ва ње „Мара
Ман дић”.

Буду ћи да ШОСО „Мара
Ман дић” ове годи не обе ле жа -
ва педе сет годи на посто ја ња,
Svetlana Meiehofer ће након
ради о ни це поде ли ти слат ке

паке те деци уче сни ци ма
ради о ни це из те шко ле, a
потом ће оби ћи ту уста но ву и
дони ра ти књи ге за школ ску
библи о те ку.

Град ска библи о те ка ће тако -
ђе дари ва ти уче ни ке бес плат -
ним учла ње њем и том при ли -
ком ће им уру чи ти члан ске
кар те. М. М. В.

РАДИ О НИ ЦА ЗА ДЕЦУ У БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Поклон-књи ге за библи о те ку шко ле „Мара Ман дић”

Од 1. септембра аутобуси АТП-
а поново саобраћају по зимском
реду вожње, због чега су терми-
ни њихових полазака промење-
ни. Поводом тога АТП је саоп-
штио да „тројка”, која полази из
Јабуке, у периоду од 5 сати па
до 17 сати опет иде на 30 мину-
та, а после тога на сат времена.

Аутобуси на линијама 4 и 14
током целог дана возе на сва-
ких пола сата, а не на 60 мину-
та, као што је било до сада.
Интервал полазака на линији
6 је сваких 30 минута, осим у
шпицевима (од 5 до 8 и од 12
до 16 сати), када аутобуси иду
на 15 минута.

Након летње паузе поново су
уведени поласци за Банатски Бре-
стовац у 6.40 и 13.40, као и за Ива-
ново у 7.40, 9.40, 13.30 и 19.30.
Опет возе и аутобуси за Глогоњ у
5.20, 16.20 и 19.20, као и за Кова-
чицу у 11.00 и 13.00. Важно је
рећи и да ред вожње за линију 2
остаје непромењен. М. Г.

ПРОМЕНА У АТП-у

Опет важи зимски ред вожње



Пан че вач ки затвор је први у
Срби ји који зајед но са затво -
ром у Теми шва ру уче ству је у
реа ли за ци ји про јек та пре ко -
гра нич не сарад ње који се
финан си ра нов цем из фон до -
ва ЕУ – изја вио је про шло пет -
ка у Еду ка тив ном цен тру „Itec-
cion” у Вој ло ви ци Дејан Бакић,
управ ник Окру жног затво ра у
нашем гра ду.

Он је обја снио да ће у окви ру
тог про јек та по два де сет затво -
ре ни ка из затво ра у нашем гра -
ду и у Теми шва ру про ћи кроз
тро ме сеч ну обу ку током које ће
нау чи ти да раде маши на ма за
суше ње и пако ва ње воћа, повр -
ћа и леко ви тог биља.

Прак ти чан део кур са одви -
ја ће се на еко но ми ји Окру жног
затво ра у нашем гра ду, која је
међу нај ве ћи ма у Срби ји. Уче -
сни ци кур са узга ја ће воће,
повр ће и леко ви то биље на том
месту, а Окру жни затвор, као
орга ни за тор тог про це са, неће
моћи да их про да је у наред них
пет годи на.

Међу тим, пре ма Баки ће вим
речи ма, све што буде поса ђе но

и што ник не на затвор ској еко -
но ми ји, у почет ку ће се кори -
сти ти за исхра ну у новом
затво ру у Пан че ву, чија се
град ња при во ди кра ју, али и у
затво ри ма у Бео гра ду и Падин -
ској Ске ли, који нема ју сво је
еко но ми је. На еко но ми ји пан -
че вач ког затво ра обра ђу је се 98
хек та ра, она је тре ћа по вели -
чи ни у Срби ји и обез бе ђу је
затво ре ни ци ма месо, повр ће,
пше ни цу, куку руз и дру ге
ратар ске кул ту ре.

Бакић је нагла сио да ће
након завр шет ка кур са опре ма
за суше ње и пако ва ње воћа,
повр ћа и леко ви тог биља оста -
ти у пан че вач ком затво ру.
Захва љу ју ћи томе вели ки број
њего вих затво ре ни ка моћи ће
да про ђе обу ку.

– Након што је завр ше, моћи
ће да поста ну кори сни чла но -
ви дру штва, јер ће им се пру -
жи ти при ли ка да иско ри сте
сте че но зна ње када иза ђу на
сло бо ду. То је сми сао овог про -

јек та, у коме уче ству је мо са
затво ром у Теми шва ру – иста -
као је Бакић.

Он је рекао и да изград ња
новог затво ра на Бава ни штан -
ском путу иде по пла ну и да ће
сви радо ви бити завр ше ни на
вре ме, кра јем ове годи не.

Један од Баки ће вих нај бли -
жих сарад ни ка, Вук Ста ни шић,
изја вио је да је згра да посто је -
ћег затво ра у Пан че ву, који се
нала зи у стро гом цен тру гра -
да, у пешач кој зони, ста ра око
200 годи на, због чега се води
као спо ме ник под зашти том
држа ве.

У њему се издр жа ва ју казне
до годи ну дана, а затво ре но је
180 осу ђе них, 15 пре кр шај но
кажње них и 58 при тво ре них
лица. Пре ма Ста ни ши ће вим
речи ма, пан че вач ки затвор
има и два трак то ра с при кључ -
ним маши на ма за радо ве на
еко но ми ји, а до кра ја ове годи -
не биће наба вљен још један. На
затвор ској еко но ми ји се про -
из во ди и повр ће, у ста кле ни -
ци ма повр ши не 1.500 мета ра
ква драт них.

ИЗНЕ НА ЂУ ЈУ ЋА ПРЕ СУ ДА БЕО ГРАД СКОГ СУДА

Цариници оптужени, па ослобођени

ХРОНИКА
Петак, 15. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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С. С. из Пан че ва осу ђен је 6.
сеп тем бра у Спе ци јал ном суду
у Бео гра ду на затвор ску казну
од две годи не, а биће му оду -
зе та и ката стар ска пар це ла
чији је вла сник.

Ова пре су да је прво сте пе на,
што зна чи да он може да се
жали, а изре че на му је зато што
је, како су закљу чи ле суди је,
неи сти ни то при ка зи вао коли -
чи ну робе која је уве зе на из
азиј ских зема ља. Због тога је
држав ни буџет Срби је оште ћен
за мили јар ду дина ра.

С. С. је ухап шен 31. маја 2012.
у поли циј ској акци ји „Базар”,
зајед но с још седам коле га цари -
ни ка и четр на ест при ват ни ка.
При ве ли су их при пад ни ци Слу -
жбе за бор бу про тив орга ни зо -
ва ног кри ми на ла. Меди ји који
су изве шта ва ли о том слу ча ју,
ухап ше не су про зва ли царин -

ском мафи јом. С. С. и оста ли
ухап ше ни били су у при тво ру до
22. окто бра исте годи не, када су
пуште ни на сло бо ду.

На суђе њу у Спе ци јал ном
суду, које је завр ше но ових
дана, дошло је до изне на ђу ју -
ћег обр та, јер је одбра на опту -
же них обо ри ла све дока зе који
су пре до че ни у опту жни ци.
Утвр ђе но је да су опту же ни
цари ни ли робу за коју се тере -
те на исти начин као што се то
још увек ради, што зна чи да
нису напра ви ли ника кав пре -
ступ.

Због тога су суди је Спе ци јал -
ног суда одлу чи ле да осло бо де
два де сет јед ног опту же ног, а да
казне само С. С., што је неја сно
и нера зу мљи во. Када је пред -
сед ник суд ског већа про чи тао
име на оста лих и рекао да се
осло ба ђа ју, у нај ве ћој суд ни ци
у Спе ци јал ном суду одјек нуо је
апла уз. Пред сед ник суд ског
већа морао је да га пре ки не
како би про чи тао пре су ду.

У обра зло же њу пре су де која
је изре че на С. С. пише и да је
од њега оду зе та имо вин ска
корист при ба вље на извр ше -
њем кри вич них дела у укуп -
ном изно су од 167.930 евра и
774.500 дина ра. Суд му је
наре дио и да на име тро шко ва
кри вич ног поступ ка пла ти у
буџет суда износ од 450.000
дина ра нај ка сни је у року од
пет на ест дана од дана прав но -
сна жно сти пре су де, под прет -
њом при нуд ног извр ше ња. У
казну која је изре че на С. С.
ура чу на то је и вре ме које је
про вео у при тво ру.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЗАТВОР УЧЕ СТВУ ЈЕ У МЕЂУ ДР ЖАВ НОМ ПРО ЈЕК ТУ

Пома жу бившим затво ре ни ци ма 

Душан 
Ђорђевић
(1928–2017)
Нема више нашег суграђанина
Душана Ђорђевића, редовног
професора педагошке, развојне,
индустријске и социјалне пси-
хологије на Филозофском и
Дефектолошком факултету и на
Факултету политичких наука у Београду. Умро је у 89.
години живота, а сахрањен је 11. септембра у Панчеву.

Његовим бившим студентима и свима који су га позна-
вали остаће у сећању као изванредан професор, добар,
благ и скроман човек, као и аутор бројних књига и уџбе-
ника из којих су училе генерације. Захваљујући томе
постао је део наше интелектуалне елите и уврштен је у
лексикон „Ко је ко у Србији”.

Многа издања којима је обогатио нашу научну лите-
ратуру из психологије настала су захваљујући његовој
сарадњи са животном сапутницом и супругом Евом, спе-
цијалистом медицине рада у панчевачком Заводу за
заштиту здравља, с којом је живео у складном браку
више од педесет година. Када је пре две и по године она
преминула, то је тешко погодило професора Ђорђевића.

Плод њиховог заједничког живота нису биле само књи-
ге и уџбеници које су написали, већ и њихове три ћерке,
које су изнад свега волели. Због тога никада неће бити
заборављени.

IN ME MO RI AM

Биља на 
Вуја си но вић
Зец 
(1965–2017)
У уто рак, 12. сеп тем бра, на
Новом гро бљу у Пан че ву сахра -
ње на је Биља на Вуја си но вић
Зец, глав на и одго вор на уред -
ни ца Првог про гра ма Радио Бео гра да. Пре ми ну ла је
после кра ће и тешке боле сти у нашем гра ду, 11. сеп тем -
бра, у 52. годи ни живо та.

Рође на је 9. окто бра 1965. у Пан че ву. Дипло ми ра ла је
фило зо фи ју на Фило зоф ском факул те ту у Бео гра ду. Нови -
нар ску кари је ру запо че ла је 1990. годи не на Ради ју Б92,
прво као сарад ни ца, затим као нови нар ка и уред ни ца
еми си ја, а потом и уред ни ца Инфор ма тив ног про гра ма.

Уре ђи ва ла је и води ла инфор ма тив не еми си је на Ради -
ју Б92, а ради ла је и као уред ни ца деска и стал ни изве -
штач из Скуп шти не Срби је. Пре две годи не је име но ва -
на за глав ну и одго вор ну уред ни цу Првог про гра ма Радио
Бео гра да.

За непу не две годи не сво јим радом је уна пре ди ла ниво
про фе си о нал но сти и одго вор но сти у изве шта ва њу, као
и у него ва њу кул тур них вред но сти у про гра ми ма те
медиј ске куће. Увек се без ре зер вно дава ла послу, због
чега ће је коле ге и коле ги ни це пам ти ти као вели ког про -
фе си о нал ца, али и као осо бу тихе и бла ге нара ви, увек
спрем ну да помог не дру ги ма. За собом је оста ви ла дво -
је деце и супру га.

IN ME MO RI AM

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Кон тро ла вези ва ња
поја са и пре во за деце

Мање стра да лих у
сао бра ћај ним 
несре ћа ма него 
про шле годи не

До неде ље, 17. сеп тем бра, на
тери то ри ји чита ве Срби је тра -
ја ће акци ја коју ће спро во ди ти
сао бра ћај ни поли цај ци ради
откри ва ња и кажња ва ња воза -
ча који не везу ју сигур но сне
поја се ве и не возе децу у коли -
ма она ко како је пред ви ђе но.

Циљ ове акци је је сма ње ње
бро ја поги ну лих и повре ђе них
у сао бра ћај ним несре ћа ма, а
самим тим и пове ћа ње без бед -
но сти на ули ца ма и путе ви ма.
Поред сао бра ћај не поли ци је, у
реа ли за ци ји акци је уче ство ва -
ће и Аген ци ја за без бед ност
сао бра ћа ја тако што ће орга -
ни зо ва ти еми то ва ње про па -
ганд них спо то ва на нашим
меди ји ма.

До сада је више пута обја -
вље но да је про це нат воза ча и
суво за ча у Срби ји који везу ју
поја се ве на пред њим седи шти -
ма задо во ља ва ју ћи и да изно си
око 70 одсто, али да смо по
бро ју пут ни ка на зад њим седи -
шти ма који везу ју сигур но сне
поја се ве међу нај ло ши ји ма у
Евро пи, јер је њихов про це нат
јед но ци френ.

ДО НЕДЕ ЉЕ НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ ЦЕЛЕ СРБИ ЈЕ

ВЕЛИ КА АКЦИ ЈА САО БРА ЋАЈ НЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Све до прве поло ви не про шле
годи не сао бра ћај ци су само
упо зо ра ва ли пут ни ке у вози ли -
ма да мора ју да се везу ју и ако
седе на зад њим седи шти ма.
Међу тим, када је утвр ђе но да
више од 80 одсто поги ну лих у
уде си ма није веза ло поја се ве, а
седе ли су поза ди, поче ло је
кажња ва ње пут ни ка и на зад -
њим седи шти ма. Под се ћа мо,
казна за неве зи ва ње поја се ва на
пред њим и зад њим седи шти ма
сада изно си 5.000 дина ра.
Међу тим, уко ли ко посла ни ци

Скуп шти не Срби је почет ком
окто бра усво је изме не и допу не
Зако на о без бед но сти сао бра ћа -
ја на путе ви ма, она ће бити
удво стру че на.

Сао бра ћај на поли ци ја ће 21.
сеп тем бра спро ве сти још јед ну
вели ку акци ју на чита вој тери -
то ри ји Срби је. Она се орга ни -
зу је од про шле годи не, с циљем
да тог дана буде што мање сао -
бра ћај них несре ћа, као и поги -
ну лих и повре ђе них у њима у
свим држа ва ма на тери то ри ји
Европ ске уни је.

Син ди кат срп ске поли ци је
оче ку је да ће пра во суд ни
орга ни ока рак те ри са ти као
поку шај уби ства напад на
при пад ни ка сао бра ћај не
поли ци је у Лаза рев цу који се
оди грао пре неко ли ко дана,
у 3.10, и да ће воза ча који је
за то крив пра вед но казни ти.

При ли ком врше ња редов -
не и пре вен тив не кон тро ле
вози ла и пут ни ка у сао бра -
ћа ју поли ца јац је поку шао да
зау ста ви један ауто мо бил
мар ке „опел”, али је његов
возач нагло убр зао, уда рио
сао бра ћај ца, обо рио га на
коло воз и побе гао. Поли ца -

јац је тешко повре ђен и пре -
ба чен је на Кли нич ки цен -
тар ради даљег лече ња, а
возач који је иза звао овај
инци дент још увек није про -
на ђен.

„Подр жа ва мо напо ре коле -
га из Кри ми на ли стич ке поли-
ци је у Лаза рев цу и Бео гра ду
да откри ју непо зна тог воза ча
и њего во вози ло, али сма тра -
мо да то није довољ но. Он не
сме да буде кажњен мини -
мал ном казном затво ра или
услов ном казном, уз олак ша -
ва ју ће окол но сти, како се до
сада често пута деша ва ло”,
пише у саоп ште њу ССП.

РЕАК ЦИ ЈА НА ЈЕДАН ИНЦИ ДЕНТ

Казни ти напа да ча 
на поли цај ца

У при лог зала га њи ма за то
да пове ћа ње без бед но сти у
сао бра ћа ју у Срби ји не буде
само јед но днев ни, него стал -
ни при о ри тет, гово ри пода так
да је у уде си ма који су се
дого ди ли током јула и авгу -
ста поги ну ло 14 осо ба мање
него про шле годи не, а повре -
ђе но их је две ста деве де сет
четво ро мање него лане. Чел -
ни ци Сао бра ћај не поли ци је
изја ви ли су да је то „резул тат
репре сив них и пре вен тив них
акци ја”.



Олуј но невре ме које је у поне -
де љак, 11. сеп тем бра, пого ди -
ло и тери то ри ју гра да Пан че -
ва, оста ви ло је после ди це у
Бре стов цу. Те вече ри у пар ку
у цен тру села ветар је обо рио
багрем, чија се кро шња стро -
по шта ла на спо ме ник палим
бор ци ма из Дру гог свет ског
рата и дева сти ра ла укра сну
огра ду.

Рад ни ци ЈКП-а „Ком брест”
наред ног јутра су сани ра ли
све што је било у њихо вој
моћи, па су све ста зе у пар ку
поно во про ход не.

С тим у вези, пре ма речи -
ма пред сед ни ка бре сто вач ке
скуп шти не Дра га на Мири чи -
ћа, наста ви ће се акци ја сече
небе збед них гра на, запо че та
пре изве сног вре ме на.

– У садеј ству с ЈКП-ом
„Зеле ни ло” завр ши ли смо сав
посао у пар ки ћу у Ули ци Жар -
ка Зре ња ни на, као и на већем
делу дрве ћа у цен тру. Пре о -
ста ло је да оре же мо опа сне
гра не око још две ста зе, а то ће
бити ура ђе но чим ауто-кор па
поме ну тог град ског пред у зе ћа
буде сло бод на. Дотле, иако
тре нут но нема пре ве ли ке опа -

сно сти, апе лу је мо на сугра ђа -
не да буду на опре зу и да када
је лоше вре ме, избе га ва ју парк
– исти че Мири чић.

Поме ну ти мону мент посве -
ћен је палим осло бо ди о ци ма
села, а баш недав но оби шли
су га струч ња ци из Заво да за
зашти ту спо ме ни ка, како би
напра ви ли план њего ве ре-
кон струк ци је.

ОДРЕД ИЗВИ ЂА ЧА „НАДЕЛ” УСПЕ ШНО ОКОН ЧАО ЛЕТ ЊУ СЕЗО НУ

Стар че вач ки ска у ти дру ги у Нишу
Нема сум ње да је Одред изви -
ђа ча „Надел” момен тал но јед -
но од нај ак тив ни јих пан че вач -
ких удру же ња гра ђа на. У
при лог томе гово ре њихо ве
број не актив но сти овог лета.

Након педе сет дру гог Држав -
ног изви ђач ког више бо ја, који су
и сами орга ни зо ва ли у свом
месту, педе се так стар че вач ких
ска у та бора ви ло је на Дево јач -
ком буна ру на више днев ном
лого ро ва њу. Неду го затим у госте
им је из дале ке Ати не дошло

осам де сет седам грч ких изви ђа -
ча, с који ма су зајед но бора ви ли
на Чар да ку. Већ првог викен да
након одла ска гости ју стар че вач -
ки изви ђа чи орга ни зо ва ли су
свој више бој „Дани дру же ња”.

Кру на лет њих актив но сти
била је одла зак у Ниш на
„Изви ђач ке игре Срби је”, које
су одр жа не на тере ни ма Спорт -
ског цен тра „Чаир”. Камп је
подиг нут тик поред ком плек са

базе на, а пре ма речи ма ста ре -
ши не стар че вач ког одре да
Пре дра га Стан ко ви ћа, мани -
фе ста ци ја је обу хва ти ла бли зу
300 уче сни ка и пре ко 30 еки -
па из ско ро свих гра до ва наше
земље.

– Нај ин те ре сант ни ја так -
ми че ња била су пре ла зак пре -
пре ка и фор си ра ње реке, коју
је, нарав но, заме нио олим пиј -
ски базен. Наши пред став ни -
ци су у вели кој кон ку рен ци ји
забе ле жи ли запа же не резул -
та те, па је мушка еки па осво -
ји ла вице шам пи он ску титу -
лу, док је жен ској еки пи
недо ста ја ло неко ли ко пое на
за тре ће место – навео је
Стан ко вић.

Банат ски Бре сто вац: Месна
зајед ни ца изра ђу је про јект но-
-тех нич ку доку мен та ци ју за
изград њу врти ћа у дво ри шту
шко ле. Рад ни ци ЈКП-а „Ком -
брест”, у сарад њи с коле га ма
из ЈКП-а „Водо вод и кана ли -
за ци ја”, поче ли су да поста -
вља ју јав ну чесму, а уско ро ће
бити оспо со бљен и хидрант.
Волон те ри изра ђу ју део ста -
зе поред цркве. Након невре -
ме на у поне де љак, 11. сеп -
тем бра, дрво у пар ку се
обру ши ло на огра ду око
тамо шњег спо ме ни ка.

Банат ско Ново Село: Рас пи са -
на ја јав на набав ка за изград -
њу капе ле на гро бљу. Орке -
стар Дома кул ту ре током ове
неде ље, у сту ди ју у Кова чи ци,
сни ма нуме ре за нови це-де.
У поме ну тој уста но ви кул ту -
ре фор ми ра не су нове деч је
ама тер ске играч ке гру пе и
зајед но са они ма ста ри јег
узра ста запо че ле су про бе.

Доло во: Ново о сно ва ни хор
„Све ти Алек сан дар Нев ски”
про сла вио је у уто рак, 12.
сеп тем бра, сво ју сла ву. Све
руко мет не еки пе при пре ма ју
се за старт сезо не.

Гло гоњ: Фол клор на сек ци ја
насту пи ла је субо ту, 9. сеп -
тем бра, у Саку ла ма. Пре да ва -
ње о диви зи ји „Принц Еуген”
у четвр так, 14. сеп тем бра, од
19 сати, одр жа ће исто ри чар
Срђан Божо вић. Дом кул ту ре
поста вља нову пло чу на лет -
њој сце ни, на којој ће у неде -
љу, 17. сеп тем бра, од 17 сати,
бити одр жа ни „Дани Руму на”.

Ива но во: Оба вљен је посту -
пак јав не набав ке за наста вак
изград ње фекал не кана ли за -
ци је. Део уче ни ка основ не
шко ле уче ство вао је про шлог
викен да на међу на род ном
спорт ском так ми че њу „Спар -
та ки ја да” у бугар ском месту
Чепе ла ре. Хор МКУД-а „Бо-
наз Шан дор” насту пио је на
јужно ба нат ској смо три фол -
кло ра одр жа ној у субо ту, 9.
сеп тем бра, у Дебе ља чи.

Јабу ка: Књи жев но вече у
окви ру „Дана маке дон ске
кул ту ре” при ре ђе но је у

поне де љак, 11. сеп тем бра, у
Дому кул ту ре. Фир ма „Фин -
нет” наста ви ће уско ро радо -
ве на изград њи кана ли за ци -
је, а Месна зајед ни ца

обо га ти ће деч ја игра ли шта
новим спра ва ма. ЈКП „Зеле -
ни ло” дони ра ло је сад ни це
хра ста за уре ђе ње изле ти шта
на Тами шу.

Кача ре во: При ли ком про ла -
ска воза кроз село рам па вео -
ма често није спу ште на, што
иза зи ва узне ми ре ње мно гих
мешта на наста ње них у бли зи -
ни. Књи жев но вече у окви ру
„Дана маке дон ске кул ту ре”
биће одр жа но у поне де љак,
18. сеп тем бра, од 19 сати, у
Дому кул ту ре. Уско ро ће ЈКП
„Хиги је на” испред пија це
поста ви ти кон теј не ре за раз -
вр ста ва ње отпа да.

Омо љи ца: Део уче ни ка
основ не шко ле уче ство вао је
про шлог викен да на међу на -
род ном спорт ском так ми че -
њу „Спар та ки ја да” у бугар -
ском месту Чепе ла ре. Књи га
афо ри за ма Зора на Т. Попо -
ви ћа „Кад пора стем, бићу
мали” биће пред ста вље на у
петак, 15. сеп тем бра, од
18.30, у Дому кул ту ре.

Стар че во: Завр ше но је асфал -
ти ра ње пијач ног пла тоа, па
за пет на е стак дана цео посао
тре ба да буде окон чан. Пово -
дом обе ле жа ва ња 250 годи на
од настан ка Римо ка то лич ке
цркве Све тог Мау ри ци ју са у
неде љу, 17. сеп тем бра, у 19
сати, у гале ри ји „Боем”, биће
упри ли че на изло жба фото -
гра фи ја под нази вом „Стар -
чев ци ’гор њег кра ја’ у народ -
ним ношња ма”. Изви ђач ки
вод „Веве ри це” осво јио је
прво место, а „Тара и три
муске та ра” били су дру ги на
так ми че њу у Кошут ња ку.

Петак, 15. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

11

Месне актуелности 

Почи ње изра да 
про стор ног пла на
под руч ја посеб не
наме не

Пред став ни ци 
покра јин ских заво да
за урба ни зам и
зашти ту при ро де 
оби шли терен

Струч на лица из Покра јин ског
заво да за урба ни зам посе ти ла
су пре неко ли ко дана Парк
при ро де Поња ви цу како би
сагле да ла ситу а ци ју на тере ну
и при ку пи ла што више инфор -
ма ци ја. Поред њих, терен ском
оби ла ску су при су ство ва ли и
пред став ни ци Покра јин ског
заво да за зашти ту при ро де над -
ле жни за пра ће ње Поња ви це.

Раз лог – изра да про стор ног
пла на под руч ја посеб не наме не,
доку мен та без којег ово потен -
ци јал но рај ско место не би
могло да се раз ви ја на задо вољ -
ство свих љуби те ља при ро де.

Пред но сти и мане
Тим пово дом доче ка ли су их
људи из ЈКП-а „Зеле ни ло”, зва -
нич ног упра вља ча поме ну тим
водо то ком, као и чла но ви
месних зајед ни ца које гра ви -
ти ра ју ка Поња ви ци.

Сви они су гости ма из Новог
Сада ука за ли на вред но сти
зашти ће ног добра, али и на про -
бле ме, што ће сва ка ко бити раз -
ма тра но и добрим делом инкор -
по ри ра но у буду ћи доку мент.
Дома ћи ни су их спро ве ли кроз
Парк при ро де са оба ле и про во -
за ли чам цем до зна чај них места.

Жења Марин ко вић, руко во -
ди лац про стор ног пла ни ра ња,
про јек то ва ња и уре ђе ња зеле -
них повр ши на у ЈКП-у „Зеле -

ни ло”, каже да је тре нут но у
току фаза ски ци ра ња тога шта
се може наћи на ком месту.

– Буду ћи да не позна ју терен,
људи из Покра јин ског заво да за
урба ни зам зо ли ли су нас да им
пред ста ви мо пред но сти зашти -
ће ног при род ног добра и ука же -
мо на про бле ме који га тиште.
Раз го ва ра ли смо о повољ ним
лока ци ја ма које би у будућ но -
сти могле поста ти пунк то ви за
рекре а ци ју. Ипак, нај ве ћи акце -
нат ста ви ли смо на очу ва ње
„остр ва пти ца”, вели чи не око
хек та ра, које се нала зи испод
Омо љи це, као и на уна пре ђе ње
ста ња њего ве око ли не, с обзи -
ром на то да прва кате го ри ја
зашти те забра њу је било какве
интер вен ци је, па чак и кре та ње
по њему, осим у науч но и стра -
жи вач ке свр хе. Што се про бле -
ма тиче, апо стро фи ра ли смо
после ди це еро зи је тла које про -
у зро ку ју наго ми ла ва ње муља на
дну и пре ки да ју ток, као и на то
што екс пан зив на веге та ци ја

СЕЛО

ЈОШ ЈЕДАН НАГО ВЕ ШТАЈ ПОБОЉ ША ЊА СТА ЊА У ПАР КУ ПРИ РО ДЕ ПОЊА ВИ ЦА

ПРЕ ТЕ ЧА ЗА БОЉЕ СУТРА 
НЕБРУ ШЕ НОГ ДРА ГУ ЉА

НАКОН НЕВРЕ МЕ НА У БРЕ СТОВ ЦУ

Дрво оште ти ло 
спо ме ник

Сед ма „Спар та ки ја да” одр жа -
на је од 9. до 13. сеп тем бра у
бугар ском месту Чепе ла ре. Тај
зим ски цен тар на Родоп ским
пла ни на ма је, поред уче сни ка
из земље дома ћи на, уго стио и
децу из Руму ни је, Маке до ни -
је, Алба ни је, Укра ји не и Срби -
је, а међу њима и уче ни ке
основ них шко ла „Моша Пија -
де” из Ива но ва, „Доси теј Обра -
до вић” из Омо љи це, као и ђаке
из град ских обра зов них уста -
но ва „Миро слав Мика Антић”
и „Све ти Сава”.

Захва љу ју ћи про јек ту Држав -
не аген ци је за Буга ре у дија спо -
ри под нази вом „Матер њи језик
ван гра ни ца Репу бли ке Бугар -
ске” и Гра ду Пан че ву (финан -

си рао тро шко ве путо ва ња, сме -
шта ја и хра не), десет уче ни ца
осмог раз ре да које изу ча ва ју
бугар ски језик са еле мен ти ма
наци о нал не кул ту ре има ле су
при ли ку да се нађу на овом

масов ном и зани мљи вом ску -
пу. Оне су се над ме та ле у одбој -
ци, а подр шку су им пру жа ли
њихов про фе сор Огњан Цвет -
ков и дирек то ри поме ну тих
шко ла.

Так ми че ње није било у првом
пла ну – иако се наша еки па није
обру ка ла осва ја њем четвр тог
места – већ дру же ње и скла па -
ње нових познан ста ва с вршња -
ци ма из поме ну тих зема ља.

У скло пу борав ка Пан чев ци
су могли да ужи ва ју у пре див -
ном кра јо ли ку, да се инха ли -
ра ју чистим вазду хом, као и да
оби ла зе лепо те ове тури стич ке
атрак ци је – пре све га, при род -
не мосто ве наста ле еро зи јом
јед не нека да вели ке реке, које
је „Уне ско” због тога ста вио под
режим зашти те. Наша екс пе -
ди ци ја посе ти ла је и Пам па ро -
во, тако ђе позна ти ски-цен тар,
а у поврат ку и глав ни град
Бугар ске – Софи ју.

УЧЕ НИ ЦИ ИЗ ЧЕТИ РИ ШКО ЛЕ НА „СПАР ТА КИ ЈА ДИ” У БУГАР СКОЈ

Одбој ка и инха ла ци ја на Родоп ским пла ни на ма

осва ја и „гуши” воде ну повр ши -
ну. Коле ге су ува же не госте из
Новог Сада про ве зле од бре сто -
вач ке до омо љич ке пла же, а
није им било нео п ход но мно го
вре ме на да схва те коли ко је
Поња ви ца лепа – наво ди Жења
Марин ко вић, по зани ма њу
инже њер пеј за жне архи тек ту ре.

Још увек има наде
Дакле, про стор ни план под руч -
ја посеб не наме не тре ба ло би
да садр жи зоне рекре а тив ног
садр жа ја. Ту се пре вас ход но
мисли на спорт ски рибо лов,
који је зва нич но дозво љен на
Поња ви ци, као и на изра ду
неко ли ко мањих шетач ких ста -
за кру жног карак те ра на при -
клад ним лока ци ја ма, а иде ја је
да се у пер спек ти ви подиг не и
визи тор ски цен тар.

Запо сле ни у Покра јин ском
заво ду за урба ни зам, као што је
рече но, сусре ли су се и са чла -
но ви ма месних зајед ни ца Бре -
сто вац и Омо љи ца. Тако су,
реци мо, пред став ни ци гра ђа на

Страну припремио

Јордан
Филиповић

дру го по ме ну тог села иска за ли
жељу за изра дом ста зе за рекре -
а тив ни рибо лов.

– Да би јед ног дана зажи ве ло
све што је пла ни ра но, нео п хо дан
је ова кав план. Касни је би то
било спу ште но на, услов но рече -
но, нижи ниво, како би се кре ну -
ло у изра ђи ва ње аде кват них про -
је ка та. Када је реч о акту ел ном
тре нут ку, након раног јав ног уви -
да у Град ској упра ви Пан че во,
одно сно гру бог сагле да ва ња
тере на, усле ди ће глав ни јав ни
увид. Оче ку је мо да по завр шет -
ку обра де свих пода та ка поме -
ну ти план буде при ве ден кра ју
за отпри ли ке годи ну дана – наја -
вљу је Жења Марин ко вић.

Све у све му, сва ки корак
који иде у при лог про спе ри -
те ту овог небру ше ног дра гу -
ља при ро де, ули ва наду да ће
Поња ви ца јед ног дана забли -
ста ти у пуном све тлу.

У међу вре ме ну, нужно је
сачу ва ти је од кри во ло ва ца и
разних дру гих деструк ти ва ца...

Хоће ли Поњавица (п)остати оаза природе?
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Културни телекс
ЗАВР ШЕН ЧЕТВР ТИ „ПАН ЧЕ ВО ФИЛМ ФЕСТИ ВАЛ”

ПРО ГЛА ШЕ НА НАЈ БО ЉА ОСТВАРЕЊА
ИЗ ТАК МИ ЧАР СКИХ СЕЛЕК ЦИ ЈА

Разно ли кост и ква ли тет

Пра те ћи про гра ми за
сва чи ји укус

Четвр ти интер на ци о нал ни так -
ми чар ски фести вал аутор ског
дуго ме тра жног и крат ког фил -
ма ПАФФ завр шен је све ча ном
доде лом награ да, која је упри -
ли че на у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва у неде љу, 10.
сеп тем бра.

Фести вал је тра јао чети ри
дана и за то вре ме публи ка је
могла да погле да око седам де -
сет фил мо ва из целог све та, а
на самом отва ра њу и затва ра -
њу фил мо ве који су кан ди да ти
за награ ду „Оска ра”: „Не гле -
дај ми у пијат” хрват ске реди -
тељ ке Хане Јушић и „Рекви јем
за госпо ђу Ј.” срп ског реди те -
ља Боја на Вуле ти ћа.

Хана Јушић је, поред уло ге
госта на фести ва лу, има ла и
зада так да ради с мла дим жири -
јем који је оце њи вао фил мо ве у
кате го ри ји „Рани радо ви”.

– Била сам први пут у Пан -
че ву пре три годи не са сво јим
крат ким фил мом и остао ми је
ствар но у лепом сећа њу овај
фести вал по атмос фе ри, а нај -
ви ше по избо ру фил мо ва.
Мислим да селек то ри има ју
јако ква ли те тан про грам и
нека ко сам поча шће на што су
ода бра ли баш мој филм за
отва ра ње. То искре но мислим
– рекла је Хана Јушић. 

О атмос фе ри и атрак тив но -
сти про гра ма могу посве до чи -
ти пуне био скоп ске сале, али
оно што може мо закљу чи ти, а
то су потвр ди ли и гости из ино -
стран ства, јесте да избор фил -
мо ва који су напра ви ли дирек -
тор фести ва ла Огњен Гла во нић
и умет нич ки дирек тор филм -
ског про гра ма Сте фан Иван -
чић оби лу је разно ли ко шћу,
што овом фести ва лу даје аутен -
тич ност и посе бан ква ли тет.

Поред тога што су посе ти о -
ци ПАФФ-а има ли при ли ку да
сва ког дана гле да ју фил мо ве,
пот пу но бес плат но, могли су и
да раз го ва ра ју с гости ма након
про јек ци ја. 

– Има ли смо и два фил ма
који су срп ски и хрват ски кан -
ди да ти за „Оска ра”, пре ми је ру
фил ма „Good Luck” Бена Расе -
ла и фил ма „Milla” Вале ри
Маса ди јан, који је имао свет -
ску пре ми је ру пре само месец
дана. Ту су били и мастер-кла -
со ви Нико ла са Гејр хал те ра и
Сало ме Ламаш – рекао је Сте -
фан Иван чић.

Он је додао да иако је сва ке
годи не вели ки иза зов орга ни зо -
ва ти фести вал, нај ви ше из
финан сиј ских раз ло га, сма тра да
је ПАФФ јед на сво је вр сна филм -
ска шко ла за мла ђу публи ку и
због тога се сва ке годи не тру де
да обез бе де више фил мо ва, који
ће при ву ћи више публи ке.

При ја те љи

МОЈ избор МОЈ

Алек сан дра Трај ко вић,

фар ма це ут ски тех ни чар

ФИЛМ: „Коло ни ја” из 2015.
Сце на ри ста и режи сер овог
оства ре ња је Фло ри јан
Гален бер гер, који је награ -
ђен „Оска ром” за филм „I
Want To Be”. Рад ња се деша -
ва у Чилеу за вре ме вој ног
пуча почет ком седам де се тих
и пра ти мла ди пар који
тума че Ема Вот сон и Дани -
јел Брил. Након што тај на
поли ци ја кид на пу је Дани је -
ла, кога шаљу у миси ју без
поврат ка, у рели ги о зну сек -
ту под нази вом „Colonia Dig-
nidad”, Лена одлуч но кре ће
са жељом да про на ђе и вра -
ти сво ју љубав. Одла зи у град
Парал, који је цен тар јед ног
бизар ног погла вља ере дик -
та то ра Аугу ста Пино чеа. У
тим мину ти ма фил ма почи -
ње заплет и бор ба дво је мла -
дих људи за прав ду. Мој лич -
ни ути сак је да је ово један
од нај бо љих фил мо ва које
сам ика да погле да ла. Уко ли -
ко воли те фил мо ве по исти -
ни тим при ча ма из жан ра
дра ма-три лер, ово је моја
апсо лут на пре по ру ка и оце -
на десет.

МУЗИ КА: У кућ ној вари јан -
ти, док пијем оми ље ну кафу
и ужи вам уз зву ко ве који ме
опу шта ју, у послед ње вре ме
углав ном бирам три де сет дво -
го ди шњег мом ка с фасци -
нант ним вока лом, по име ну
Рори Чарлс Гре јам, позна ти -
јег као Rag’n’Bone Man.
Певач је енгле ског поре кла, а
његов први хит-сингл је „Хју -
ман” и мислим да га углав -
ном већи на зна. Ти поме ша ни

зву ци, поп-соул-блуз, при ја ју
мојим уши ма и воде моје
мисли на неко уми ру ју ће
место, а ујед но има ју и пору -
ке уко ли ко се упу сти те у саме
речи песа ма. Мој лич ни
фаво рит од њего вих песа ма
је „Lay My Body Down”.

СЕРИ ЈА: Што се тиче сери -
ја, увек сам за „При ја те ље”
(„Friends”). То је сери ја која
увек, али апсо лут но увек
изма ми осмех на мом лицу
како год да сам рас по ло же -
на, иако сам је гле да ла бар
сто ти нак пута. Веру јем да
сви зна ју о чему се ради, али
ако има неко га да не зна,
сери ја је сни ма на од 1994. до
2004. и има десет сезо на.
Њени тво р ци су Деј вид Крејн
и Мар та Кауф ман. Рад ња се
деша ва у Њујор ку, у позна -
том кра ју – на Mенхетну.
Еми то ва на је у више од сто
зема ља и сма тра се јед ном
од нај по пу лар ни јих ТВ сери -
ја свих вре ме на. Иако воли -
мо све лико ве (Реј чел, Мони -
ка, Фиби, Џои, Чен длер и
Рос), сва ком од нас је неки
оми љен. Који је ваш?

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

У Кул тур ном цен тру Пан че -
ва у четвр так, 14. сеп тем бра,
биће одр жа не про јек ци је
руских ани ми ра них фил мо -
ва, у окви ру недеље руског
фил ма „Бај ке детињ ства”,
која се пети пут одр жа ва у
нашој земљи. Истог дана од
16 сати биће при ка зан и
игра ни филм „Ура! Рас пуст!”.

Пан че вач ка публи ка има -
ће при ли ку да се пре ове про -
јек ци је упо зна с режи се ром
Мак си мом Дем чен ком и глу -
ми цом Јули јом Кудо јар, а
сво јим песма ма и гита ром
пред ста ви ће се Сер геј Све -

тлов, музи чар из Руске Феде -
ра ци је.

Про шле годи не је овај
фести вал одр жан у Ваље ву,
Кру шев цу, Нишу и Новом
Саду, а ово го ди шњи дома ћи -
ни су Бео град, Ваље во, Алек -
си нац и Пан че во.

Неде ља руског деч јег фил -
ма у Срби ји тра је од 11. до 15.
сеп тем бра, а при ли ку да се и
наш град увр сти на листу гра -
до ва дома ћи на омо гу ћи ло је
удру же ње Руса и њихо вих
пото ма ка „Рома шка”, у сарад -
њи с Град ском упра вом и Кул -
тур ним цен тром Пан че ва.

НЕДЕ ЉА РУСКОГ ДЕЧ ЈЕГ ФИЛ МА

Најлепше бајке
детињства

Музи ка
Сре да, 20. сеп тем бар, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра:
cолистички кон церт Јеле не Симо но вић Кова че вић (кла вир).

Изло жбе 
Уто рак, 19. сеп тем бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
отва ра ње изло жбе радо ва Арпадa Пулаиja „Интро спек ци ја /
Над ре а ли зам као одбрам бе ни меха ни зам сања ра” и Мили це
Јак шић „Испод воде – изнад воде / Људ ска фигу ра у покре ту”.

Сре да, 20. сеп тем бар, 19 сати, фоа је Кул тур ног цен тра:
отва ра ње изло жбе диги тал не гра фи ке Алек сан дра Пан ти ћа.

Темат ски про грам
Четвр так, 21. сеп тем бар, 19.30, Град ска библи о те ка Пан -
че во: про мо ци ја књи ге Михај ла Пан ти ћа „Када ме угле да
оно што тра жим”.

Јед на од при ли ка да се мла -
ди боље упо зна ју с филм ском
умет но шћу и сазна ју више о
самом про це су настан ка фил -
ма и иде ја ма које су реа ли зо -
ва ли чуве ни европ ски реди те -
љи, била је омо гу ће на мастер-
-кла со ви ма које су држа ли Нико -
лас Гејр хал тер из Аустри је и
Сало ме Ламаш из Пор ту га ли је. 

Обо је су потвр ди ли да су на
овај начин желе ли да одго во ре
на сва пита ња и недо у ми це
посе ти о ци ма ради о ни ца, као и
да упо зна ју мла де љуби те ље
фил ма са сво јим радом 

– Мастер-кла со ви нај че шће
слу же да се при ча о неким кон -
крет ним при ме ри ма. Тру дио
сам се да буде дина мич но и да
поде лим сво ја зна ња која су
зна чај на публи ци. Увек поку -
ша вам да испра тим нека

ма ради с хибрид ним доку мен -
тар ним и умет нич ким про јек -
ти ма, дала је увид у сам про цес
кре и ра ња кине ма то граф ског
садр жа ја из ствар но сти.

– Мене зани ма ју тери то ри је
које је тешко пред ста ви ти.
Насто јим да се бавим исто ри -
јом, заин те ре со ва на сам за
storytelling и сећа ња и како то
пред ста ви ти у ствар но сти.
Инте ре су ју ме мар ги на ли зо ва -
ни лико ви који пред ста вља ју
одре ђе не тери то ри је – рекла је
Сало ме Ламаш.

Филм „Елдо ра до XXI” Сало -
ме Ламаш, који је пред ста вљен
на про шло го ди шњем ПАФФ-у,
награ ђен је награ дом „Све ти о -
ник” за „фор мал но ради ка лан
пор трет екс трем не тего бе који
кон ти ну и ра но ука зу је и про бле -
ма ти зу је сво ју аут сај дер ску

ви ле ги ја и оту ђе ним оком
каме ре осве тља ва апсурд тех -
но ло шке модер ни за ци је кон -
зер ва тив ног дру штва. Сме ном
пози ци ја жртве и пре да то ра
филм откри ва суро вост про и -
за шлу из обес ти и иза зи ва
немир пред пре те ћим кла сним
ратом који нас захва та”.

Посеб но при зна ње жири ја
селек ци је „Све ти о ни ци” доби ли
су и фил мо ви „Milla” реди тељ -
ке Вале ри Маса ди јан и „Playing
Men” Матја жа Ива ни ши на.

У окви ру так ми чар ске селек -
ци је крат ких фил мо ва „Рани
радо ви”, при ка за но је 20 фил -
мо ва мла дих ауто ра. О награ -
да ма те селек ци је одлу чи вао је
жири од пет на ест сред њо шко -
ла ца фил мо фи ла, под мен тор -
ством Хане Јушић, реди тељ ке
из Хрват ске.

посеб на инте ре со ва ња оних
који дођу на мастер-клас. Мене
лич но зани ма ју људи, дру штво,
како живи мо. Све фил мо ве
које сам радио су фил мо ви о
дру штву, о људ ским бићи ма,
посма тра ни из неког дру гог
угла. Од мене мла ди људи могу
да нау че како да буду твр до -
гла ви и да не оду ста ју у оно ме
што раде – рекао аустриј ски
доку мен та ри ста. 

Дру ги мастер-клас води ла је
Сало ме Ламаш, пор ту гал ска
реди тељ ка, истра жи вач и пре -
да вач. 

Сало ме Ламаш оспо ра ва
очи глед ну гра ни цу изме ђу
доку мен тар ног и фик ци о ног у
покрет ној сли ци. Њени про јек -
ти игра ју се жан ро ви ма и умет -
нич ким кате го ри ја ма, шире -
њем пој ма кине ма то гра фи је и
визу ел не умет но сти као такве.
Она се бави пој мом „чека ња” и
„оче ки ва ња”, а то дово ди
посма тра ча у непо зна те ствар -
но сти – чак и мета фи зич ки
транс, што би могло пред ста -
вља ти неку врсту неу год но сти.
Раз ма тра ју ћи начи не на који -

пози ци ју”. Како је обја шње но,
филм је кон цеп ту ал но зрео
при каз јед не гео граф ски спе -
ци фич не зајед ни це, а захва та и
шира пита ња гло бал ног све та.

Ово го ди шњи так ми чар ски
филм ски про грам ПАФФ-а одви-
јао се у окви ру две селек ци је:
„Све ти о ни ци” и „Рани радо ви”.

У окви ру глав не ПАФФ селек -
ци је, „Све ти о ни ка”, за награ ду се
так ми чи ло осам дуго ме тра жних
фил мо ва, а о награ ди за нај бо љи
филм одлу чи вао је тро чла ни
жири: Алек сан дра Секу лић,
уред ни ца про гра ма у Цен тру за
кул тур ну декон та ми на ци ју, Са-
болч Тол наи, филм ски и позо -
ри шни реди тељ, и Петар Митић,
селек тор Фести ва ла европ ског
фил ма Палић.

Награ ду „Све ти о ник” за нај -
бо љи филм добио је филм
„Тур нир” реди те ља Јури ја
Анка ра ни ја, који осли ка ва
доко ли цу при ви ле го ва не кла -
се у рас хла ђе ном меху ру богат -
ства у пусти њи Ката ра. Пре ма
речи ма жири ја, „филм се пои -
гра ва филм ским сред стви ма
каму фла же у злат ни кич при -

Награ да „Дим њак” за нај бо -
љи крат ки филм доде ље на је
фил му „Ella’s Men” реди те ља
Оре на Ада фа.

Мла ди жири донео је одлу ку
да награ ди и Мики ја Полон ског
(филм „Shmama”) за нај бо љу
режи ју; Сте фе на Голд кам па,
Вили ја Хан са („The Satanic Thic-
ket – Three”) за нај бо љу мон та -
жу; Дани је ла Миле ра („Ella’s
Men”) за нај бо љу каме ру; Ники -
цу Зду ни ћа (филм „13 +”) за нај -
бо љи сце на рио; Боба на Чво ро -
ви ћа („Soa”) за нај бо љег глум ца;
Ману е лу Мар тел („Valparaiso”)
за нај бо љу глу ми цу. Спе ци јал но
при зна ње селек ци је „Рани радо -
ви” жири је упу тио фил му „After
School Knife Fight” (Carolinе Pog-
gi и Jonathan Vinel).

Поред глав них деша ва ња,
ово го ди шњи ПАФФ имао је и
број не пра те ће про гра ме: ради -
о ни цу („Мали филм”), изло жбу
стри по ва про дук ци је „Фијук”,
кон цер те („Нежни Дали бор”,
„Consecration”) и жур ке (ди-џеј
Рудар, Тама ра Дин ка, Bagher-
ra, WC7, Фан том и Бојан (VHS)
и „Пики ли кара о ке”).

Поред одличних филмова, ово-
годишњи ПАФФ обележио је и
интересантан пратећи програм,
у оквиру којег је једно књижев-
но вече (у петак, 8. септембра)
било посвећено и књизи „Мала
открића” панчевачког стрип-
-цртача Саше Ракезића, алијас
Александра Зографа.

У својој новој књизи он је
сабрао стрипове које од 2003.
године објављује сваке друге
недеље у недељнику „Време”.

– Настојао сам да бележим
свој живот кроз те стрипове тако
што сам говорио о местима где
сам путовао и о неким интере-

сантним стварима које су обу-
зимале пажњу – рекао је Зограф.

Он је открио и то да је један
од стрипова настао инспири-
сан писменим задатком дете-
та из 1960. године.

– Мислим да деца имају
неку посебну врсту логике и
сензибилитетa у посматрања
света. Нису оптерећена оним
што одрасли смaтрају да је бит-
но, тако да je једна од мојих
омиљених техника да заправо
пронађем неки школски лист
и запис неког детета од пре
тридесет, четрдесет или педе-
сет година и онда на основу тог

записа нацртам стрип – обја-
снио је Зограф.

Стрип је мешавина разних
медија, а између филма и
стрипа постоји значајна веза,
па није ни чудно што се о овој
књизи причало баш на „Пан-
чево филм фестивалу”.

– Стрип има доста елемена-
та филма, јер се у њему поја-
вљује кадрирање, али с обзи-
ром на то да се ради о
штампаном медију, он је и
литература. Постоји нарација
која се заснива на цртежу, али
је суштинско померање радње
и кадрирање заправо дошло из

филма. Ту постоји нека орган-
ска веза – закључио је Зограф.

Саша Ракезић је 2015. годи-
не имао прву самосталну изло-
жбу у свом родном граду иако
је активан од седамдесетих.
Ова изложба је одржана у
оквиру „Панчево филм фести-
вала”, за који је он исте године
радио и илустрације.

„МАЛА ОТКРИЋА” АЛЕКСАНДРА ЗОГРАФА

Органска веза стрипа и филма



ШКО ДА фа би ја 1,4
се дан 2001. бен зин-
гас  ате сти ран, кли ма.
063/772-60-03 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(247310)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. го ди ште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(247369)

ПЕ ЖО 307, SW, 1.6,
бен зин, па но ра ма
кров, 2004. го ди ште,
3.000 евра. 064/514-
05-06. (247396)

ПУН ТО кла сик, 2009,
50.000 км, плин, ку ка,
че ти ри зим ске гу ме.
064/243-87-20,
061/131-26-35.
(247560)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 200,
2009, мо же за ме на за
стан уз мо ју до пла ту.
064134-06-30.
(247428)

ВОЛ ВО В 40, црн,
2000. го ди ште, бен зи -
нац, у од лич ном ста -
њу, ура ђен ком плет ни
сер вис. Тел. 064/211-
50-28. (247456)

МА ЗДА premacy 2.0
ТД, 1998. го ди ште, ре -
ги стро ван до ма ја
2018, 2.000 евра.
063/866-91-11.
(247464)

РЕ НО ГТЛ, 1989. го -
ди ште, ре ги стр ро ван
до но вем бра, 350
евра, форд 1300,
1997., ре ги стро ван до
но вем бра, 750 евра.
060/345-32-11. (2474)

ПРО ДА ЈЕМ ску тер ba-
ostian трај но ре ги -
стро ван, ма ло во жен,
2008. го ди ште, 49 цм.
062/320-472,
013/627-832,
063/140-38-49. (2474)

НА ПРО ДА ЈУ за ста ва
101, ска ла 55, 2007.
го ди ште, бен зин, гас,
не ре ги стро ван, 350
евра. 060/050-66-60.
(247569)

ПРО ДА ЈЕМ опел за -
фи ру, 2002. го ди ште,
на ме тан, 2.800 евра.
Тел. 063/871-34-87.
(247616)

ДО БЛО фи јат, 2004,
ме тан, пик-ап по ви -
шен. 061/629-80-40.
(247622)

ОПЕЛ кор са 1.3 ди -
зел, 2004, 4 В, кли ма,
на име куп ца.
063/837-71-79.
(247635)

НО ВЕ зим ске гу ме 14
ин ча, за јед но са ме -
тал ним фел на ма, за
пе жо 206. Тел.
063/800-44-31,
064/123-63-65.
(247631)

ПЕ ЖО 206, 2005. го -
ди ште, бен зи нац,
1360 м/3, 65 кв, вла -
сник, це на ни је фик -
сна, 2.500 евра. Тел.
063/800-44-31,
064/123-63-65.
(247631)

ПРО ДА ЈЕМ хонду ци -
вик 1.6 и, 1991. го ди -
ште, бен зин + ТНГ,
ре ги стро ван до 6.
мар та 2018. Тел.
063/808-56-85.

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
101, 2002, ре ги стро -
ван, пр ви вла сник,
56.000 км. 065/201-
01-40. (247663)

САН ДЕ РО 2008, пр ви
вла сник, фа брич ки
плин, 74.000 км. Тел.
065/202-55-46.
(247657)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
си је ру, екс тра ста ње,
ре ги стро ван, бој лер,
ка уч, пи са ћи сто.
064/154-25-82. (2477)

ЗА СТА ВА 101, 2006,
не ре ги стро ван, ис пра -
ван, за ста ва 101, пик-
ап, 2003, плин ате сти -
ран, не ре ги стро ван,
до бар. 063/305-082.
(247820)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин,
2005. го ди ште, ре ги -
стро ван, у до бр ом
ста њу. 063/179-36-83.
(247739)

ПРО ДА ЈЕМ астру ка -
ра ван, 2001. го ди ште,
1.4, бен зин, 1600
евра, ре ги стро ван до
апри ла 2018. Тел.
063/344-885.
(247758)

НА ПРО ДА ЈУ ре но 4,
из Сло ве ни је, са два
мо то ра, без аку му ла -
то ра и ел.мо тор тро -
фа зни. 064/438-66-
06. (247707)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
1.2, двој ка, бен зин,
2003. го ди ште.
062/760-02-26.
(247773)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 5 В,
5 Б, 2002. го ди ште,
ре ги стро ван, вла сник.
063/854-05-32.
(247779)

ГРАН ДЕ пун то 1.3 ди -
зел, 2006, фул опре -
ма, пе о ра вра та, вла -
сник. 064/130-36-02.
(247782)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, пе то ра вра та,
све од опре ме, бер цов
плин ате сти ран,
95.000 км. 064/130-
36-02. (247782)

ЗА СТА ВА 1.0, 2008.
го ди ште, пр ви вла -
сник, плин, бен зин,
кли ма. 060/589-99-65. 

ФИ ЈАТ пун то, 1.2,
2004. бен зин, гас,
аларм, да љин ско, га -
ра жи ран, фа брич ко
ста ње. 065/346-20-20.
(247800)

ПЕ ЖО 307, ХДИ, 2.0,
2004, од ли чан, 2.400
евра. 064/132-93-96.
(247815)

ОПЕЛ кор са 1.0, 2002.
го ди ште, увоз из Не -
мач ке, 1.850 евра.
Тел. 064/668-85-53.
(247813)

ХЈУН ДАИ ак сент,
1999. го ди ште, 1.4 Б,
у до бр ом ста њу, ре ги -
стро ван, 1.150 евра.
064/668-85-53.
(247813)

ПРО ДА ЈЕМ ау ди А 5,
С ли не, 2.0 ТДИ,
20013, 41.000 км.
063/218-124.
(247835)

ПРО ДА ЈЕМ хон ду си -
вик, 1.4, 2014, 31.000
км. 063/218-124.
(247835)

ПРО ДА ЈЕМ то јо ту аи -
го 1.0, 2010, 56.000
км. 063/218-124.
(247835)

ПРО ДА ЈЕМ си тр о ен
Ц 3, 2004, 1.4, ди зел,
ре ги стро ван, по вољ -
но. 060/000-33-73.
(247848)

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.
(246307)

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.
(246307)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(247579)

КУ ПУ ЈЕМ ау то од
2000. го ди не, ста ње
не бит но, мо гу и хва -
ри са ни. 064/125-55-
59. (247465)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу од
70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(247765)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла до
3.000 евра, ста ње не -
бит но. 063/165-83-75.
(247759)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР
ИМТ 506, са опре -
мом,  до го вор.
064/267-28-20.
(247301)

ЕЛЕ ВА ТОР за ку ку руз
8 м оџа ци, 350 евра.
063/738-22-72.
(247643)

ЕЛЕ ВА ТОР за ку ку руз
8 м, ли фам, 300 евра.
063/837-22-72.
(247643

СЕ ЈА ЛИ ЦА за ку ку руз
4 ре да, но да, 
1.800 евра.
063/738-22-72.
(247463)

СЕ ЈА ЛИ ЦА за жи то
иса ри ја, при ко ли ца
ки кин да, ре ги стро ва -
на, дво бразд ни плуг
ИТМ 727, ви со ки кли -
ренс. Тел. 063/180-
26-49. (2475618)

ТРАК ТОР 558, у до бр -
ом ста њу, пр ви вла -
сник. 063/823-29-61.
(247667)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу иза
Ки не ске роб не ку ће
Шан гај (цен тар),
4.000 ди на ра.
061/202-13-35. 

ПО ВОЉ НО из да јем
га ра жу на пр вом ни -
воу Кон струк то ро ве
га ра же, Ко теж 2.
063/122-55-22.
(247884)

ВЕШ-МА ШИ НА, за -
мри вач и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(247573)

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.
(247449)

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. 353-463. (247837)

ПРА СИ ЋИ, ћур ке на
про да ју. Ми ћа.
064/303-28-68. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће и
ја гањ це, вр шим пе че -
ње на др ва, ра жањ,
по вољ но. 
064/997-79-09.
(246926)

ТВР ДО др во, пре о ста -
ло, пре воз бес пла тан.
065/640-31-49.
(246601)

СВЕ вр сте огрев ног
др ве та. Ме ре ње код
вас ку ћи. 065/501-56-
51. (246600)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну го ре ње и ма ши -
ну за су до ве кан ди.
063/892-08-35.
(247310)
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АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)

ПРО ДА ЈЕМ ту ча не ра -
ди ја то ре, деч ји кре ве -
тић и шпо рет на чвр -
сто го ри во. 064/040-
82-72. (247169)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач сан -
ду чар, мој ца фо те ље,
гар ни ту ре, ре га ле,
мост-ре гал, сто + сто -
ли це, спа ва ћа со ба
ком плет, ел. шпо рет,
ТА пе ћи, те пи си, аме -
рич ки пла ка ри, ра зно.
063/107-78-66.
(247601)

НА ПРО ДА ЈУ пра си -
ћи, ку ку руз, пре кру па
и ба ли ра на де те ли на.
Тел. 064/129-45-43.
(247537)

ВЕШ-МА ШИ НА, пе ре
и су ши и веш ма ши не,
фри жи де ри. 065/665-
75-10. 

НО ВА ЦИ ГЛА ма лог
фор ма та, 700 ко ма да
5.500 ди на ра, 7. ју ла.
Тел. 064/409-65-89.
(247533)

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ шпо ре -
те, ре шо, те ле ви зор,
лу сте ре, ка уч, кре вет,
ви три на, фе но ви, го -
бле ни, те пих.
064/635-77-42.
(247544)

БЕ ТОН СКИ бло ко ви,
50, 40, 30 ди на ра.
„Лу на плус” Цре па ја.
069/275-73-94.
(247553)

ПРО ДА ЈЕМ пећ кре ка
ве со, од ли чан, пећ на
дрв ша мо ти ра на, не -
ко ри шће на, ТА пећ 6
кв, ква рц на гре ја ли ца,
3000 ва ти, ши ва ће
ма ши не. Тел.
060/372-03-02.
(247553)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед на
раз вла че ње, еко ко жа,
бра он, 5.000 ди на ра.
064/866-25-83.
(247755)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, 
по вољ но. 
063/898-00-82.
(247569)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал ну
кон струк ци ју за уста -
кљи ва ње те ра са и ве -
ран ди. Тел. 060/067-
50-81. (247575)

ПРО ДА ЈЕМ ку хи њу
до не ше ну из Не мач ке,
дим. 150 х 50, це на 85
евра, очу ва на. Тел.
060/067-50-81.
(247575)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те. Но ва ку хи -
ња, 10.000 ди на ра.
371-568, 
063/773-45-97.
(247578)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
сан ду чар 310 л, и по -
ло ван цреп. 
063/823-48-29.
(247587)

ПРО ДА ЈЕМ ста ро
огле да ло, две сто ли це,
сто, лу сте ра два.
064/065-23-30.
(247617)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо -
рет, фри жи дер, пећ
су слер на угаљ, Тв
сам сунг, гар ни ту ра –
тро сед, дво сед, 
фо те ља, два 
те пи ха. 
064/065-23-30.
(247617)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
вер ти кал ни, по кла њам
тро сед и дво сед.
064/152-16-33.
(247615)

НА ПРО ДА ЈУ пре кру -
пачп/кру њач, цр ве ни,
оџа ци, ја ри ћи и ко зе.
065/688-86-30.
(2476187)

КОМ ПЛЕТ спа ва ћа
со ба, бо ро ви на, ду бо -
рез, по вољ но.
063/865-16-79,
013/320-528. (247438)

ЈА РАЦ ал пи но ра се,
од ли чан и пре кру пач.
063/787-13-33.
(247434)

ТР ПЕ ЗА РИЈ СКИ сто
за шест осо ба, трок -
лрил на ви три на, пу но
др во. 061/188-29-72.
(247399)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
фи јо кар но ви ји, по -
вољ но. 064/330-90-42.
(247415)

ПРО ДА ЈЕМ је згро кај -
си је, ко шти це, из вор
ви та ми на Б. 060/157-
18-54. (247501)

ПРО ДА ЈЕМ на ме штај
од ра та на бам бус и
тр пе за риј ски сто
окру гли. Тел. 064/184-
87-50. (247450)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну. 065/599-20-00.
(247467)

ПРО ДА ЈЕМ ве зе не пе -
шки ре за свад бе. Тел.
347-344. 247484)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
410 ли та ра, ма га цин -
ску ва гу, то мос пум пу
за на вод ња ва ње.
061/195-19-10.
(247620)

ЗБОГ за тва ра ња Se-
cond hеnd рад ње рас -
про да ја гар де ро бе,
обу ће, тор би.
069/417-41-20.
(247685)

НА ПРО ДА ЈУ ре гал,
тро сед, ор ма ни, сто и
сто ли це, кре ве ти, ста -
кле ни тр пе за риј ски
сто, ом пју тер сто, те -
ле ви зор, ко мо де, ви -
три не, деч ја со ба,
фран цу ски ле жај,.
Ма ши на за су ше ње
ве ша, ТА пећ, уга о на
гар ни ту ра, по ли ца за
књи ге, ци пе лар ник,
ча ше. 064/155-38-13.
(247686

ПРО ДА ЈЕМ ком пју -
тер ски сто, за ви ше
ин фор ма ци је по зва ти,
062/773-243, Мла ден.
(247691)

ФРИ ЖИ ДЕР, 180 л,
елек трич ни шпо рет,
веш-ма ши на ма ња-ве -
ћа, ор ман, ка уч, уга о -
на гар ни ту ра ма ња-
ве ћа, дво сед, тро сед
еко-ко жа, ши ва ћа.
Тел. 063/861-82-66.
(247719)

ПРО ДА ЈА: шлај фе ри -
ца за пар кет, шлај фе -
ри ца за те ра цо, ди за -
ли ца гра ђе вин ска.
064/026-05-25.
(247709)

ПРО ДА ЈЕМ кре ве тац,
деч ји, од бре ста, соб -
на вра та, ме ди ја пан
но ва. Тел. 066/935-
92-92. (247738)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
ко мо ду, ор ман, ви три -
ну за ста кље ну, ку хињ -
ске де ло ве. 
066/944-55-82, Пан -
че во. (247746)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
ду шек, тро сед, ва љак
за пе гла ње, про точ ни
бој лер. 063/665-158.
(247754)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ ко тао
сна ге 24 м2, три гре ја -
ча, ни шка, про из вод -
ња, у од лич ном ста њу,
150 евра. 
064/180-01-48.
(247238)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће,
сви ње, кр ма чу. Бо рач -
ка 1, Вој ло ви ца. 
341-819, 
064/306-87-33.
(247774)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ЋТА
пе ћи свих кв, до ста ва,
мон та жа, по вољ но.
061/641-30-36.
(247770)

ЦЕ ПАМ, уно сим, сла -
жем др ва, уно сим
угаљ, по вољ но.
061/641-30-36.
(247770)

ТО ПО ЛО ВА да ска, 3,5
м³, про да јем.
064/642-67-39.
(247789)

ПРО ДА ЈЕМ две ТА пе -
ћи. 064/595-98-01.
(247792)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе (80
– 350 м2), ви со ког
ква ли те та, нај е ко но -
мич ни је гре ја ње, га -
ран ци ја. 062/118-26-
81. (247796)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, 2 – 6
кв, до став, мон та жа,
га ран ци ја. 064/366-
57-87, 335-930.
8247805)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не Та пе ћи, мон та -
жа, до ста ва, го ди ну
да на га ран ци ја.
065/339-44-48.
(247806)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин ал -
фа вра ње, 20.000 ди -
на ра. 063/386-431.
(247817)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну, фри жи дер ком -
би но ва ни, за мр зи вач,
аспи ра тор, те ле ви зор.
013/346-970,
064/129-73-60.
(247818)

ПВЦ про зо ри, 2.000,
вра та ула зна, соб на,
ме тал на, туш-ка би на
5.000, шо ља. 063/809-
34-18. (247840)

НА ПРО ДА ЈУ др ва,
вр ба и то по ла и кал -
др ма тур ска. 063/423-
446, 013/420-761.
(247834)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
за мр зи ва че, веш-ма -
ши не, ста ро гво жђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(246813)

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.
(247529)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ку хи ње, гар -
ни ту ре, ТА пе ћи, оста -
ло по кућ ство.
062/148-49-94.
(247569)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
бој ле ре, веш-ма ши не
и ста ро гво жђе, до бро
пла ћам. Злат ко.
063/196-54-56,
061/194-82-80.
(247503)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен -
ка ла, ста ри но вац, са -
бље, ста ре ме да ље,
ор де ње. 064/867-48-
11. (247660)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, аку му ла то ре и
оста ли ме тал ни от пад.
060/521-93-40.
(247658)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
фри жи дер и оста ли
ме тал ни от пад.
063/101-11-47,
064/158-44-10. 

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, до бро пла -
ћам. 061/641-30-36.
(247770)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи,
до ла зим. 063/195-07-
17. (247788)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи
свих вр ста. 064/366-
57-87, 335-930, 335-
974. (247805)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, са то ве, ста ри но -
вац, ста туе, ста ро по -
кућ ство. 335-930, 335-
974, 063/705.18-18.
(237805)

КУ ПУ ЈЕМ алу ми ни јум,
аку му ла то9ре, оло во,
гво жђе, веш-ма ши не,
за мр зи ва че и оста ли
от пад. 064/484-13-76.
(2478299

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, гво жђе, ли мо ве,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре, до -
ла зи мо. 061/322-04-
94. (247829)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
аку му ла то ре, обо је не
ме та ле, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, фри жи -
де ре, те ле ви зо ре.
061/206-26-24.
(247829)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу ми -
ни јум, оло во, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре. 061/321-77-
93. (247829)

ДЕО СА ЛОН СКЕ ку ће
са из ла ском на ули цу
Мак си ма Гор ког, ком -
плет но сре ђен, 87м2,
57.000 евра. Тел.
060/034-31-11 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ хит но
плац на Ста ром Та ми -
шу. 060/714-81-38.
(247381)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
ве о ма до бр ом ста њу,
од мах усе љи ва, са
цен трал ним гре ја њем,
кли мом... у Бан. Но -
вом Се лу, са по моћ -
ним објек том у ви ду
две про сто ри је, ве ли -
ке те ра се, за тим по -
моћ ним објек ти ма у
ви ду пар за тво ре них
шу па, ам ба ра. Иза
све га то га по сто ји и
ба шта. Кон такт тел.
063/787-31-94 
(СМС)

НО ВА КУ ЋА у Пан че -
ву, Те сла, 140 м2, П +
2, укњи же но.
063/776-61-77.
(245475)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 90 м2,
на та вак, два ула за,
при зем на, по треб но
ср фе ђи ва ње, рас про -
да ја на ме шта ја, вла -
сник. 063/874-57-56.
(247714)

ПРО ДА ЈЕМ не за вр ше -
ну ку ћу са шест ста но -
ва на Стре ли шту.
063/330-39-13. (2475)

КУ ЋА на про да ју са
10 ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(247332)

НА ПРО ДА ЈУ њи ва 1.3
хек та ра, гра ђе вин ско
зе мљи ште, на ула зу у
Ба нат ски Бре сто вац,
по ред ау то бу ског ста -
ја ли шта код игра ли -
шта. Тел. 063/161-13-
11. (247374)

ВИ КЕН ДИ ЦА/КУ ЋА
на Де во јач ком бу на -
ру, 200 м са асвал та,
60 м2, уред на, вла -
сник. 063/161-95-55.
(246955)

КУ ЋА ком плет но сре -
ђе на са два ста на, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-47-
97. (243167)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба -
нат ском Но вом Се лу,
Осло бо ђе ња 55, са
12,50 ари пла ца.
25.000 евра. 069/744-
245. (247277)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, усе -
љи ву, на Ку де ља ра цу,
на 9 ари пла ца.
064/040-82-72.
(247169)

ПРО ДА ЈЕМ плац 4.5
ара у Пе ли стер ској
ули ци са ле га ли зо ва -
ним објек том и усе љи -
ву ку ћу у Вој ло ви ци
на 5,5 ари пла ца. Тел.
064/266-84-91.
(247063)

ДО ЊИ град, спрат на
ку ћа, три ста на, по -
вољ но. 063/126-92-77,
063/248-729. (246715)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. Тел.
062/415-359. (246742)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
део ку ће, сре ђен, ПВЦ
сто ла ри ја, изо ла ци ја,
ши ри цен тар, 22.500.
064/376-43-33.
(245973)

ЈА БУЧ КИ ПУТ, ба ра ка,
стру ја, во да  и ка на -
ли за ци ја, на 8 ари.
069/213-97-37.
(247417)

МА ЊА ха ла зи да на,
на 5 ари, мо же пре на -
ме на у ку ћу. 069/213-
97-37. (247417)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4
ара, 17 м фронт, ули -
ца, 14 м ши ри не.
069/213-97-37.
(247417)

АВА ЛА на глав ном пу -
ту Пи но са ва 12 м2 од
Сла ви је у Бе о гра ду,
про да јем или ме њам
за стан у Пан че ву са
ЦГ, ку ћа 60 м2, ле га -
ли зо ва на, на пра вље на
од чвр стог ма те ри ја -
ла, 5 ари пла ца, вла -
сник. Тел. 011/390-65-
48 или 064/351-01-89.
(247405)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву, на 29 ари. 371-
274, 064/176-88-52.
(247421)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу До -
ло ву, без по сред ни ка,
16 ари, 150 м2.
063/153-37-70.
(247429)
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КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 3.000 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 15. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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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

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 30. СЕПТЕМБРА

СТАЛНА АКЦИЈА

ЕКГ– Цена: 200 динара

СПИРОМЕТРИЈА
(капацитет плућа)

Цена: 300 дин.

АУДИОМЕТРИЈА

(мерење слуха)

Цена: 200 динара

СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА У ТОКУ СЕПТЕМБРА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И СЕДИМЕНТАЦИЈА

Цена: 300 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL, 

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара 

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(дебело црево)

Цена: 450 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УСКОРО
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ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без
по сред ни ка, 80 м2,
Но во се љан ски пут, 7
ари. 063/153-37-70.
(247429)

ВИ КЕН ДИ ЦА у шу ми
код Бе ле Цр кве, по -
вољ но. Тел. 063/818-
75-44, 061/233-02-52.
(247439)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ

ку ћу на Ја буч ком пу -
ту, пре ко сер ви са
„Пи ва ше вић”.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(247469)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу код
цре пај ског ка на ла, це -
на по пла цу 7.000
евра. Тел. 066/807-08-
83. (247477)

ПРО ДА ЈЕМ 20 ари
пла ца, Ка ра у ла.
065/599-20-00.
(247467)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ба ва ни -
штан ски пут, 30 ари,
до ас фал та, тро фа -
зна, бу нар, во ће.
064/493-00-47.
(247485)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -

јем/ме њам. 064/955-
51-85. (247487)

КУ ЋА на про да ју, но -
ва, бли зу ра сад ни ка
„Зе ле ни ло”, 5 ари,
1/1, без по сред ни ка,
31.000 евра. 061/661-
59-10. (247497)

КУ ЋА, цен тар, 100 м2,

69.000, за ме на стан.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (247552)

ШИ РИ цен тар, 160 м2,
5 ари, 75.000; 6 ари,
70 м2, 36.000, 3,2 ара,
32.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (2475)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, плац 3,8 ари,
Мак си ма гор ког.
063/301-360. (24756)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 130,
8 ари, 95.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (247563)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130 м2,
5 ари, 67.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (247563)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 170

м2, две стам бе не је ди -
ни це, 65.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (247563)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у то по ли за јед -
но со бан стан у згра ди.
Тел. 064/134-60-95.
(247515)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
две ку ће на ла цу за
ма њи стан. 064/986-
21-74. (247372)

НО ВА МИ СА, ета жа
ку ће, га ра жа, по друм
и део дво ри шта,
40.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.

НО ВА МИ СА, ку ћа
160 м2, по друм и га -
ра жа, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50.

СТАР ЧЕ ВО, Омо љи ца,
Но во се љан ски пут, од
30.000 до 40.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(247586)

МРА МО РАК, но во -
град ња, 200 м2, плац
17 ари, 40.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(247586)

СТА РА МИ СА, ку ћа
са две стам бе не је ди -
ни це, ПР + I, плац 378
м2, 32.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(247586)

ЧЕ ТВО РО СОБ НА ку -
ћа, ЕГ, То по ла, по вољ -
но, 24.000. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 
064/246-05-71.
(247595)

ПРО ДА ЈЕМ план ску
ку ћу, 120 м2, усе љи ву,
1980. го ди не зи да на,
25.000 евра, До ло во.
062/891-60-50.
(247605)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву, пут
Омо љи ца-Ива но во,
ла нац и че тврт.
063/311-369. 
(247607)

НО ВИ СВЕТ, улич ни
део и гар со ње ра, 50
м2, 16.000. (069),
„Стан плус”, 063/771-
75-96. (247626)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари у
Ба нат ском Но вом Се -
лу. 063/863-80-15.
(247639)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ари, без
ула га ња, усе љи ва,
70.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

СКРО БА РА, за по че та
ку ћа, плац 78 ари, до
пу та, 13.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 65 м2, 6
ари, ка на ли за ци ја,
16.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

КУ ЋА, 5 ари пла ца,
пет ми ну та На род на
ба шта. 063/864-09-85,
069/355-28-44.
(247644)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
25.500. „Му станг”,
064/151-18-93.
(247650)

ОМО ЉИ ЦА, ле па сре -
ђе на, укњи же на, 129
м2, 2 ара, 18.000.
„Му станг”, 064/151-
18-93. (247650)

КОД Тур ске глве, ку ћа
110 м2, 3,6 ари,
65.000; Ми са ку ћа
`125 м2, до го вор.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (247654)

ТЕ СЛА, ку ћа, екс тра
ло ка ци ја за при ва тан
би знис и ста но ва ње.
063/329-464,
066/001-050. 
(247656)

ШИ РИ цен тар, сре ђе -
на ку ћа 200 м2, 2 ара,
110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (247668)

КУ ЋА, Жар ка Зре ња -
ни на, 90 м2, 4 ара,
42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(247681)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на истом пла цу у Вој -
ло ви ци, ле га ли зо ва но.
063/1623-50-00,
013/232-21-30.
(247683)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на, 139 м2 + ло кал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68. 

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска, 88 м2,
тро соб на на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 180 м2,
три стам бе не це ли не,
на 2,25 ари, 59.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2,
три стам бе не це ли не
на 3,38 ари, 60.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа
сре ђе на са два ста на,
ЕГ, 7 ари. Тел.
061/224-47-97. 

ПРО ДА ЈЕМ две стам -
бе не је ди ни це, на пла -
цу од 8 ари, Вој ло ви -
ца, 1/1, мо же за ме на
за ма њи стан. Тел.
063/256-207. (247698)

УСЕ ЉИ ВА, ку ћа, у Ба -
нат ском Но вом Се лу,
100 м2, на 15 ари пла -
ца. 062/398-458.
(247743)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари уз
ас фалт у се вер ној зо -
ни. 065/283-53-01.
(247744)

КУ ЋА 30 м2 + 30 м2

по моћ ни обје кат, за -
себ на, на Мар ги ти.
064/542-21-70.
(247764)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг
Му че ни ка 18, Пан че -
во, ко ли ца peg perego
и кре ве тац. 064/167-
04-77. (247768)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.00.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(247777)

НО ВА МИ СА, ку ћа
160 м2, 1.25 ари,
62.000. (238), „Те сла
не крет ни не, 064/668-
89-15. (247777)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 50
м2, на пла цу 14 ари,
за 10.000 евра.
060/512-59-99. (2477)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ пла -
це ви, угао То зе Мар -
ко ви ћа и Бо ре Ши по -
ша. 063/880-00-63.
(247785)

ГРА ЂЕ ВИНСК КИ плац
10 ари, Ул. Јо а ки ма
Ву ји ћа, Стре ли ште.
063/880-00-63.
(247785)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари, сру ја, во да,
га ра жа ози да на, за по -
чет обје кат. 
064/260-05-34.
(2477939)

ХИТ НО про да јем
ку ћу и 20 ари 
зе мље, 
Пе ли сте р ска 18-а.
064/866-22-98.
(247816)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Вој ло ви ци, ста ра
град ња, има стру ју,
во ду. 
062/842-42-49.
(247882)

104 м2 на 4,66 ари,
ку ћа н апро дјау, Ста -
р че во, глав ни пут,
окрет ни ца. 
061/187-24-22.
(247825)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
укњи же ни, Пе ли сте р -
ска и Кај мак ча лан ска.
063/894-88-11.
(247838)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65
м2, 6.5 ари, ле га ли зо -
ва на, по моћ ни објек -
ти. 064/961-00-70.
(247841)

ПО ТРЕБ НА пра зна 
ку ћа са дво ри штем 
на ду жи пе ри од.
069/404-40-10.
(247316)

КУ ПУ ЈЕМ плац 
на Ја буч ком пу ту, 
ми ни мал но 
15 ари. 
Тел. 065/334-17-26.
(246244)

КУ ПУ ЈЕМ плац или
ста ри ју ку ћу за ру ше -
ње у цен тру гра да,
ини мал но по вр ши не 5
ари. По жељ но др Ка -
са пи но ви ћа, Све то за -
ра Ми ле ти ћа, Бран ка
Ра ди че ви ћа. 064/668-
97-86. (247443)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, цен -
тар, плац нај ма ње 3.5
ара. (238), „Те сла не -
крет ни не, 064/668-89-
15. (247777)

ЦЕН ТАР Пан че ва 72
м2, по ред ре ке, пр ви
спрат вр ло функ ци о -
на лан,62.000 евра.
062/134-76-39 (СМС)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА
про да јем тро со бан
стан на Те сли, ЦГ, те -
ра са, ло ђе. 064/175-
63-14 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан, две
со бе, 58 м2, 
Ко теж 2, 
укњи жен, 
вла сник, 
30.000 евра. 
064/068-39-54.
(247288)

НА ПРО ДА ЈУ сре ђен
дво со бан стан, Ко теж
1. 062/182-14-51. 

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 44 м2, ТА, II,
Стре ли ште,
18.500,069/304-78-85,
063/334-751. (246977)

НО ВА МИ СА, стан 85
м2, про да јем.
063/272-594,
063/225-928. (247023)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV,
ре но ви ран, це на по
ви ђе њу. 
063/827-58-58.
(247042)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ми си, 124 м2, на два
ни воа, по ло ви на ку ће.
062/830-82-31.
(247396)

НОВ стан, 65 м2, и га -
ра ћу 14 м2, Ул. Та ков -
ска. 063/342-220,
063/701-19-77.
(247410)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, у
ши рем цен тру, 18.500
евра. 060/034-74-33.
(247419

НО ВА МИ СА, тро со -
бан 85 м2, мо же за ме -
на за ма њи стан.
064/134-06-30.
(247428)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан 61 м2, га ра -
жа,  укњи жен, 17.500.
061/147-82-23.
(247468)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на,
хит но, усту пам гроб но
ме сто – ста ро гро бље.
064/386-92-86. (2474)

ЦЕН ТАР, нов укњи -
жен стан, 37 м2, вла -
сник. 063/208-352.
(247490)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 2, VI спрат, 84 м2,
без по сред ни ка.
065/398-98-99.
(247530)

ПО ВОЉ НО про да јем
дво и по со бан стан, 58
м2, ета жно гре ја ње,
укњи жен, вла сник.
Тел. 060/333-56-41.
(247535)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 2, пр ви ред, згра -
да, 92 м2, ре но ви ран.
063/238-454. (24755)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, дво -
со бан, I, 32.000; 68
м2, дво и по со бан, III,
46.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(247552)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, код
Ави ва, 20 м2, 12.900;
47 м2, дво соб на,
22.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(247552)

СО ДА РА, 56 м2, дво -
со бан, II, 29.500; 74
м2, тро соб на, 40.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(247552)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со -
бан, 38.000; 80 м2,
тро со бан, 49.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(247552)

ТЕС ЛА. Тро со бан,  VI,
ЦГ, 72 м2, 42.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(247686)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ВПР, сре ђен, 51 м2,
ТА, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(247686)

СА МАЧ КИ хо тел, гар -
со ње ра, 18 м2, ЦГ,
при зе мље, 12.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (247686)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру, 46 м2, ЦГ.
065/618-25-52. 

КО ТЕЖ 1, 24 м2, јед -
но со бан, 17.500; 45
м2, јед но и по со бан,
27.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(247552)

МИ СА, 35 м2, јед но и -
по со бан, 16.500, 43
м2, дво со бан, 18.000;
64 м2, тро со бан,
32.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(247552)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру Стре ли шта,
јед но со бан, 38 м2, IV
спрат, са гре ја њем и
те ле фо ном, вла сник.
063/161-95-53.
(2475589

ХИТ НО, Со да ра, 56
м2, ЦГ, VI, ни је зад њи,
лифт, пр ви вла сник,
очу ван, 31.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (247563)

СО ДА РА, 78 м2, ЦГ,
VI, од ли чан, лифт, у
Зет ској, 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (247563)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ,
два лиф та, две те ра се,
дво стра но ори јен ти -
сан, 41.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (247563)

КО ТЕЖ 2, 58 м2, ЦГ,
ВПР, до бар, од ли чан,
30.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247563)

КО ТЕЖ 1, 41 м2, ЦГ,
16.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247563)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лиф та, сре -
ђен, ни је зад њи,
25.500.(679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247563) 

ДУ ПЛЕКС, 58 м2, у
мир ној ули ци на до -
мак цен тра, два ку па -
ти ла, ТА, усе љив, иде -
а лан за мла ди брач ни
пар. Вла сник.
066/317-410,
063/395-359.
(247511)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
два ста на у ис тој згра -
ди, за ку ћу. Тел.
064/867-48-61.
(247589)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
51 м2, ВП, ЦГ, 27.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(247576)

ТЕ СЛА, нов дво со бан,
50 м2, I, 850 евра/ква -
драт. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-
52. (247576)

СТРО ГИ цен тар, 50
м2, V, ком плет но ре -
но ви ран, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, II, ТА,
27.000, јед но со бан,
22.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52. (2475)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
54 м2, II, сре ђен,
32.000; тро со бан,
39.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.

СО ДА РА, дво и оп со -
бан, 60 м2, V, ЦГ,
лифт, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.

ЦЕН ТАР СТРЕ ЛИ ШТА,
но во град ња, V,103 м2,
76.000, до то вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(247586)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
ВПР, те ра са, ТА,
24.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(247586)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 55 м2,
ВПР, 21.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”,
069/196-96-05.
(247586)

ЦЕН ТАР СТРЕ ЛИ -
ШТА,  60 м2, I, 34.000,
до го вор. (636), 
„Стре ли ште 
не крет ни не”, 
069/196-96-05.
(247586)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, ЕГ, алу сто ла ри ја,
две те ра се, кли ме,
усе љив од мах. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(247595)

ДВО СО БАН, Ко теж,
57 м2, те ра са 6 м2, ВП,
30.000 евра. 
(470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(247595)

ЈЕД НО СО БАН, ре но -
ви ран, ПВЦ, но во ку -
па ти ло, ку хи ња, 32 м2,
I спрат, Д. Град.
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(247595)

ДВО И ПО СО БАН код
Та ми ша, 39.000 евра,
но во ку па ти ло, ку хи -
ња. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (247595)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, ЦГ,
Ко теж, ВП, 21.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (24759)

ДВО СОБ НИ, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000,
Ко теж 28.000; Те сла
30.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20. (2475) 

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2,
Стре ли ште, 21.000;
Ко теж, 23.000; цен тар
15.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20. (2475) 

ЦЕН ТАР, 2.0, I, до го -
вор, Со да ра, гар со ње -
ра, ЦГ, 19.000; Па ли -
лу ла, гар со ње ра,
15.500. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(247612)

КО ТЕЖ 2, 2.0, 30.000;
Ми са, 2.0, ЦГ, 28.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (247612)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан 32 м2 + те ра са, V,
лифт, ЦГ, 25.000, до -
го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
43.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 65 м2, IV, лифт,
ЦГ, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
39 м2, при зе мље, ЦГ,
19.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(247642)

СТАН на Мар ги ти, 61
м2, III спрат, са гре ја -
њем, но во град ња. Тел.
064/136-42-00.
(247647)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ТЕ СЛА, јед но со бан, II,
ЦГ, 38 м2, те ра са,
ПВЦ, 28.000. (49),
„Му станг”, 
064/151-18-93.

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ја
згра да, 61 м2, дво со -
бан, плин, III, 31.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, сре ђен, ПВЦ,
ТА, 29.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.

ГЕ О Р ГИ ДИ МИ ТРО -
ВА, дво и по со бан, ра -
ђе но ку па ти ло, V, ЦГ,
38.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 24.500. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.  

ТЕ СЛА, дво со бан,
пре тво рен у дво и по -
со бан, ВП, ЦГ, 59 м2,
две те ра се, 33.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.  

КО ТЕЖ 1, ни ско при -
зе мље, ЦГ, 37 м2,
18.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.  

КО ТЕЖ `1, дво со бан,
сре ђен, 57 м2 + Т, II,
ЦГ, 37.000.   (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.  

ТЕ СЛА, дво со бан, I,
ЦГ, 31.000; дво со бан,
III, TA, 26.000; дво и -
по со бан, сре ђен,
43.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(247654)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, IV, ЦГ, 43.000;
Зе лен го ра, ре но ви ран,
јед но со бан, при зе -
мље, до го вор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(247654)

СО ДА РА, тро со бан,
III, ЦГ, 41.000, вој не
дво и по со бан, V,
40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(247654)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп дво -
со бан, 53 м2, IV, TA,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(247668)

СТРО ГИ цен тар, леп
дво со бан, 53 м2, IV,
ТА, 21.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (247668)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, 53 м2, ВП, ЕГ,
сре ђен, 31.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-
64. (247668)

ТЕ СЛА, ЈЕД НО СО -
БАН, 38 м2, ЦГ, лифт,
усе љив, 25.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62 м2, III, ЦГ, без ула -
га ња, 35.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 

ГОР ЊИ ГРАД, че тво -
ро со бан, но ви ја град -
ња, 84 м2, III, ЦГ на
гас, пот пу но опре -
мљен, га ра жа, 56.000.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.

ЦЕН ТАР, тро со бан, 68
м2, III ЦГ, усе љив,
50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
усе љи ва, 16.000.(336),
„Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.

7. ЈУ ЛА, јед но и по со -
бан, 44 м2, II, ТА, сре -
ђен, 24.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, II, TA, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.

ТЕ СЛА, тро со бан, 65
м2, I, дво ри ште, 60 м2,
та ван ски про стор,
40.000. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68. 

СТР ЕЛ И ШТЕ дво со -
бан, 59 м2, ТА, 26.000;
дво со бан, 53 м2,
21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 43 м2, 23.000;
дво и по со бан, 65 м2,
38.000.(097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, TA, при зе мље,
дво ри ште, 22.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 

МИ СА, дво со бан, пр -
ви спрат, 46 м2,
24.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, лифт, ЦГ,
34.000.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

ДО ЊИ град, спрат на
ку ћа, три ста на, по -
вољ но. 063/126-92-77,
063/248-729. 

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, дво и по -
со бан, 58 м2,ЕГ, при -
зе мље, 22.000.  (069),
„Стан плус”, 063/771-
75-96. (247626)

КО ТЕЖ 2, тро и по со -
бан, 83 м2, VI, 49.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(247778)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, II, TA, 48.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
70 м2, сре ђен, 43.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(247778)

СА КУ ЛЕ, стан 40 м2,
јед но и по со бан, 6.500
евра. (238), „Те сла не -
крет ни не, 064/668-89-
15. (247778)

ЦЕН ТАР, хит но, М.
Гор ког, 57 м2, II,
27.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (247348)

ЦЕН ТАР, улич ни део
ку ће, 62 м2, мо угћност
пот кро вља, 25.000,
вла сник. 066/801-19-
41. (247736)

СТРО ГИ цен тар, рет ко
у по ну ди, дво и по со -
бан, 4/5, ЦГ, 33.900,
вла сни штво. 061/324-
40-85. (247786)

ДО ЖИ ВОТ НО из др -
жа ва ње , нај по вољ ни -
ји усло ви. Са знај те
по год но сти на струч -
ним ра ди о ни ца ма.
„Ел пис”, 061/324-40-
85. (247786)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, III, 58 м2, ТА,
24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (2476)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, дво и по со бан,
II, IV, V,  ТА, 24.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (247686)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(247686)

СТАН, 98 м2, До њи
град, I спрат, сре ђен,
га ра жа. 064/153-14-
03. (247784)

ТЕ СЛА, до бра ло ка ци -
ја, дво со бан стан, I,
ЦГ, ве ли ка те ра са.
062/112-32-80.
(247794)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан стан, 50 м2 +
те ра са, 25.000. „Ве сна
2”, 066/937-00-13.
(247839)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
тро со бан стан, I, 70
м2, 31.000. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(247839)

МИ СА, пот кро вље,
100 м2, укњи же но, си -
ва фа за са свим при -
кључ ци ма.065/333-55-
25. (247849)

ТЕ СЛА, ду плекс, те ра -
са, гас, дво стр на, пар -
кинг, но во град ња.
069/822-48-24.
(247846)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, Цви ји ће ва,
по кро вље, нов.
069/822-48-24. (2478)

КУ ЋА, СТАН, Па три -
јар ха Чар но је ви ћа,
100 м2, усе љив.
069/822-48-24.
(247846)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
но во град ња, те ра са,
усе љив, гас, пар кинг.
069/822-48-24.
(247846)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан
стан, без по сред ни ка.
Цен тар, Ко теж 1, Те -
сла, Со да ра. 
063/873-03-60.
(245772)

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.
(247642)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
15.000 евра, 
да јем ау то, 3.000, 
оста ло кеш. 
064/134-06-30.
(247428)
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АГЕН ЦИ ЈИ „Лајф” по -
треб ни ста но ви и ку -
ће, бр за ре а ли за ци ја.
317-634, 061/662-91-
48, 062/191-75-35.
(247656)

КУ ПУ ЈЕМ 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.
(247703)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб ни
стна о ви свих струк ту -
ра. 064/668-89-15.
(247778)

ИЗ ДА ЈЕМ део ку ће
(стан), 33 м2 или 45
м2, Ја буч ки пут, ТА,
де ли мич но на ме штен,
де по зит. 
Тел. 063/606-270.
(СМС)

ТЕ СЛА, тро и по со бан
стан но ви је град ње 61
м2, ЦГ, II спрат у мир -
ној, сле пој ули ци са
зи да ном га ра жом у
дво ри шту. Стан је од -
мах усе љив, са ку хи -
њом и пла ка ром
45.000 евра. 
060/628-46-56 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
стан за дво чла ну или
тро чла ну озбиљ ну по -
ро ди цу. 
060/366-73-51 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен стан 50 м2, ЦГ,
Ко теж II. 063/735-44-
45 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме ште -
не но ве ста но ве као
стам бе ни или по слов -
ни обје кат у стро гом
цен тру гра да, 55 м2 и
38 м2. 063/693-944,
063/693-291. (ф)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни,
дво со бан стан са ба -
штом, по се бан улаз,
Глав ни пут у Стар че ву
65, лет њи ко вац, ба -
зен, шу па, по вољ но.
Жа лац Иван 064/058-
59-96 (246981)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан у
цен тру, ЦГ, са ка ло ри -
ме тром. 063/691-169.
(247295)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан Ко теж 2, од мах
усе љив. 
Тел. 064/183-62-96
(247396)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, 
Ко теж 1. 
064/169-68-54
(247460)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу код По љо при -
вред не шко ле. Тел.
064/313-85-86
(247466)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан на но -
вој Ми си. 063/716-48-
68 (247476)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, на ме штен
ком плет но и опре -
мљен у фу лу, при зе -
мље, цен тар гра да.
063/311-369 (247519)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан са ЦГ, Ко теж 2.
064/425-36-00 (2475) 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, ку ћа, ТА, СББ,
ин тер нет, пред ност
уче ни ци ма, сту ден ти -
ма. 063/744-08-24
(247534)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
27 м2, пра зну, Ко теж
2, де по зит. 063/868-
98-32 (247566)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, 62 м2, ЦГ, III
спрат. 063/338-497
(247568)

ИЗ ДА ЈЕМ на ду же, за
две осо бе, на ме штен
дво со бан стан, цен -
тар, при зе мље, пар -
кинг, те ле фон, гре ја -
ње, ин тер фон, кли ма.
Пла ћа ње ме сеч но
плус де по зит.
064/199-20-18, 150
евра. (247579)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
цен тру, сам ци ма. Зва -
ти по сле 14 са ти.
064/224-61-88
(247588)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту.
Тел. 064/832-80-90
(247606)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, но ва
Ми са, по лу су те рен,
ТА гре ја ње. 063/839-
56-81 (247604)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у бли -
зи ни бол ни це.
013/347-737,
065/409-74-31
(247597)

САМ ЦУ јед но со бан,
ком фо ран, ре но ви ран
стан у стро гом цен тру,
из да јем. 063/850-67-
67 (247622)

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но -
со бан плус јед но и по -
со бан, но во град ња,
дво ри ште, 80 евра,
код хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07
(247630)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у фу лу, Ко теж 2,
мо гу и сту ден ти. Тел.
064/387-84-48,
062/438-431 
(247636)

СТРЕ ЛИ ШТЕ дво со -
бан, екс тра на ме штен,
ЦГ, СББ, пла ћа ње ме -
сеч но, 150 евра, пред -
ност мла дим па ро ви -
ма. Тел. 063/516-518
(247637)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
Те сла, ЦГ, не на ме ште -
на, 90 евра. 063/804-
12-72 (247612)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, на ду же. Де по зит
оба ве зан.
063/617-421 
(247722)

ИЗ ДА ЈЕ се гар со ње ра,
пра зна, ЦГ, Со да ра,
III спрат. 063/803-05-
99 (247720)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан, без ЦГ,
код Гас пе трол пум пе.
060/518-95-80
(247712)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Зе лен го ра, ТА,
на ду же, по лу на ме -
штен. 064/137-63-19
(247665)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на
Стре ли шту. 064/062-
22-75 (247668)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ши ри
цен тар, за по слов ну
ак тив ност. 
062/347-667 (247674)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан са гре ја њем, пра -
зан, у цен тру.
062/131-59-93 (2476)

ИЗ ДА ЈЕ се тро со бан
стан, по лу на ме штен,
но ва Ми са. 063/865-
80-77 (247678)

ПО ВОЉ НО из да јем
ма њи на ме штен стан,
ужи цен тар. 063/810-
92-39 (247705)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки на -
ме штен јед но со бан
стан на Стре ли шту
код шко ле. 061/202-
29-69 (247702)

ИЗ ДА ЈЕМ стан по лу -
на ме штен, Ко теж 1.
063/665-75-10
(247727)
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СТУ ДЕН ТИ МА из да -
јем на ме штен стан
код сто ма то ло шког
фа кул те та. 063/864-
07-97 (247737)

ГАР СО ЊЕ РУ но ви је
на ме ште ну, бли зу
цен тра, гре ја ње, из да -
јем. 061/204-76-26
(247740)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
дво со бан стан на Те -
сли, це на 120 евра.
062/404-466, зва ти
по сле 16 са ти. 

ХИТ НО по тре бан на -
ме штен стан у но ви јој
згра ди за из да ва ње.
„Стре ли ште не крет ни -
не” (636) 069/196-96-
05 (247780)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у но ви јој ку ћи,
ве ли ка со ба са ку хи -
њом и тр пе за ри јом
плус спа ва ћа.
064/130-36-02
(247782)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, но ва Ми са.
060/163-88-58 (2477)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, стро ги
цен тар код Оп шти не,
ЦГ, 27 м2. 063/812-42-
83 (247795)

ИЗ ДА ЈЕМ два ста на
на но вој Ми си од по
100 м2 (на ме штен и
не на ме штен) 060/037-
19-22 (247799)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан, ком плет но на ме -
штен, стро ги цен тар,
град ско гре ја ње.
064/489-00-59
(247804)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру.
062/885-42-59,
064/238-07-27
(247803)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, ши ри
цен тар, гре ја ње гра -
тис, 130 евра.
060/340-70-60
(247812)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу уче ни -
ци ма или сту ден ти ма,
у стро гом цен тру гра -
да. 061/148-79-38
(247823)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан
на Зе ле ној пи ја ци, 80
евра. 062/196-26-83
(247836)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, цен тар Те сле, на
ду же, од 20.09.2017.
064/440-56-05
(247830)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 39 и 81 м2,
у цен тру Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(СМС)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ -
ТИЧ КИ са лон, нов,
ком плет но сре ђен, Те -
сла, 200 евра.
064/514-05-06.
(247369)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, из -
да јем ло кал 45 м2, три
га ра жна ме ста, 
но во. 
Тел. 060/152-87-70.
(и)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
из лог до ули це, цен -
тар. 063/314-803.
(247235)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва
Тол сто ја. 
333-058. 
(247095)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 м2

у Ули ци Жар ка Зре ња -
ни на на са мој рас кр -
сни ци код Тур ске гла -
ве, Од лич на ло ка ци ја.
Тел. 065/543-15-15,
064/133-53-32.
(247114/15)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
Стре ли ште, 17 м2. Тел.
063/478-480. (245-
750)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ја буч ки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
(245301)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, бли зу „Мак си ја”,
43 м2, из лог, два ула -
за. 063/892-67-31.
(246765)

НА ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ
пу ту из да јем про стор
50 м2, за ма гац фин
или за нат ску де лат -
ност. 061/649-45-79.
(247401)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 160 м2, уго -
сти тељ ство и дру ге де -
лат но сти, бив ши „Рас -
пу ћин”. 063/436-778.
(247270)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
у цен тру. 063/882-23-
77. (247267)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20 м2,
Ла ва Тол сто ја 5.
063/194-81-95.
(247834)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ -
ТИЧ КИ са лон, нов,
ком плет но сре ђен, Те -
сла, 200 евра.
064/514-05-06.
(247369)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Зе ле не пи ја це и три
шко ле. 060/351-03-56.
(247354)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин-ха -
лу, 200 м2, ста ра Ми -
са. 063/301-653.
(247431)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
70 и 20 м2, до бра ло -
ка ци ја, пар кинг, за
би ло ко ју де лат ност.
По вољ но. 060/324-03-
20. (247433)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва
ло ка ла, цен тар, је дан
опре мљен са лон ле по -
те. 063/734-82-31.
(247444)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, ТЦ,
Ње го ше ва 2, ло кал 2.
060/562-62-96. (2474)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, С. Са ве 29, 43 м2,
240 евра. 063/892-67-
31. (247492)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за Зе ле не пи ја це,
про мет но, бли зи на
шко ла. 060/351-03-56.
(247603)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, све де лат но сти,
150 м2 + 50 м2 по -
друм. 063/436-778.
(247625)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20 м2,
Ла ва Тол сто ја 5.
063/194-81-95.
(247676)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, пив -
ни цу, Вој во де П. Бо јо -
ви ћа бр. 8.
Тел.065/202-63-81.
(247750)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
про мет ном ме сту у
Пан че ву.  064/014-81-
37. (247798)

ЛО КАЛ, цен тар Стре -
ли шта, из да јем, нов,
ме тал ни ша ло ни, 16
м2. 065/966-66-61.
(247824)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал на Зе ле ној пи ја -
ци. 064/116-38-83.
(247527)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин 50
м2, са гре ја њем и упо -
тре бом ви љу шка ра.
064/123-48-68.
(247792)
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АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦА
„Ка ме ле он” тра жи пе -
ра ча са ис ку ством,
усло ви од лич ни.
064/244-42-19. (2478)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца у ку хи њи, ре -
сто ра ну, са ис ку ством,
у Пан че ву. 063/307-
996. (247776)

ПЕ КА РИ по тре бан
про да вац из Пан че ва.
063/835-08-48.
(247776)

ПО ТРЕБ НА же на за
по вре ме но чу ва ње бе -
бе у Пан че ву.
064/267-94-11. (2478)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри и пе -
кар. 064/403-51-32.
(247828)

ТРА ЖЕ се рад ни ци за
рад у ку хи њи у са ли
за про слве. 
069/822-48-23.
(247846)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра ки је 120 л, са
пре во зом и мон та -
жом. 063/315-381.
(СМС)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР -
СКИ ра до ви, мај сто ри
из Ко ва чи це. 060/066-
08-60. (СМС)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
Пан че во, ма шин ски
се че мо вла жне зи до -
ве. Га ран ци ја.
060/691-01-13.
(243955)

МА ДЕ РО ТЕ РА ПИ ЈА,
ан ти це лу лит ма са жа,
пр ви трет ман гра тис.
060/650-51-20.
(247141)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(246610)

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, угра ђу -
јем/по пра вљам.
063/882-25-09.
(246858)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, бе то ни ра ње, пре -
се ца ње вла ге, сти ро -
пор фа са де, кре че ње,
по вољ но. 063/865-80-
49. (246587)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра, раз -
вод них та бли и ин ста -
ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(247244)

СВЕ што се по ква ри
ваш до мар по пра ви.
За вр шни ра до ви у
гра ђе ви нар ству: стру -
ја, во да, мо ле рај.
065/334-31-75,
061/614-88-32.
(247019)

ПО ПРА ВЉА МО, угра -
ђу је мо ПВЦ и АЛУ
сто ла ри ју, си гур но сна
вра та, ве не ци ја не ри,
ко мар ни ци, ро лет не,
ста кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04.
(247145)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)

СЕ ЛИД БЕ, бр зо и по -
вољ но, са рад ни ци ма,
у свим прав ци ма, са
рад ни ци ма, у свим
прав ци ма, 1.000 ди на -
ра ту ра. Злат ко.
063/196-54-56,
061/194-82-80.
(247503)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об ра -
де око про зо ра, ком -
плет не адап та ци је.
063/893-39-94.
(247423)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со -
ви (основ ци, сред њо -
школ ци), ис ку сна ди -
пло ми ра на про фе сор -
ка ма те ма ти ке. По -
вољ но, цен тар. 
343-370. (247441)

ГИП САР СКИ и мо лер -
ски ра до ви. Мај стор
Не ша. 
069/444-23-76.
(247413)

ШИ ЈЕМ по вољ но.
064/405-05-36.
(247446)

ПО ПРАВ КА: сто ла ри -
ја, бра ва ри ја, са ни та -
ри је, мон та жа бој ле -
ра, шпо ре та, гре ја ча.
Сло бо дан. 063/865-
80-74. (247457)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
ре но ви ра ње ку па ти ла,
по прав ке, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за ци -
је од мах. 061/193-00-
09. (247462)

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. (247473)

ЧИ СТИМ шут, по дру -
ме, та ва не, по слов не
објек те, пре воз са
рад ни ци ма, по вољ но.
Ру шим ста ре објек те.
Злат ко. 063/196-54-
56, 061/144-82-80.
(247503)

ХО БЛО ВА ЊЕ, по -
прав ка и ла ки ра ње
пар ке та. 
065/543-21-53.
(247527)

РА ДИМ изо ла ци ју
рав них кро во ва, те ра -
са, га ра жа. 345-874,
062/235-839. 
(247532)

ПРЕ ВОЗ ро бе ком би -
јем, ло кал 800 ди на -
ра. 060/720-72-70.
(247557)

МА ДЕ РО ТЕ РА ПИ ЈА,
ан ти це лу лит ма са жа,
пр ви трет ман гра тис.
060/650-51-20.
(247567)

ЧУ ВА ЛА бих де цу или
ста ри ју жен ску осо бу
и по ма га ла у ку ћи.
064/193-96-02.
(247585)

ПРЕ ВОЗ ства ри и ро -
бе пик-апом, ком би -
јем или ка ми о ном, се -
лид бе са мон та жом и
де мон та жом на ме -
шта ја. Де јан, 061/626-
14-50. (247591)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја,
уто вар-ис то вар ро бе,
се лид бе, се че ње др ва,
ко ше ње тра ве, ко па -
ње, ру ше ње, раз би ја -
ње бе то на, огра ђи ва -
ње пла це ва, чи шће ње
пчо де ру ма, та ва на,
шу па, дво ри шта. Де -
јан, 061/626-14-50.
(247591)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би -
чић” по треб ни рад ни -
ци и уче ни ци.
013/344-011, 
063/372-231. 
(246308)

ПО ТРЕ БАН пе кар/ка .
062/404-144. (247395)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри.
064/403-51-32.
(247395)

ПО ТРЕБ НИ бра ва ри
за про из вод њу и мон -
та жу си гур но сних вра -
та. office
@kljuceviivrata
060/631-10-20
(247392)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за гра ђе вин ску ли ма -
ри ју са основ ним ис -
ку ством. 063/663-464.
(247409)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
ши ве ње на ин ду стриј -
ским ма ши на ма, усло -
ви од лич ни. ЗСТР
„Ми ми текс”.  064/062-
22-79. (247474)

ПО ТРЕ БАН ау то-ме -
ха ни чар и вул ка ни зер
са ви ше го ди шњим ис -
ку ством. Yu-Niki,
062/309-370. (247507)

ПО ТРЕБ НА фри зер ка
са ис ку ством. Са лон
„Дра га на”. 060/713-
62-05. (247560)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
на Стре ли шту по тре -
бан рад ник на ду же
вре ме. 060/324-27-22.
(247586)

ТРАН СПОРТ НОМ
пред у зе ћу по тре бан
дис пе чер. Усло ви: ми -
ни мум ССС и ен гле ски
је зик. По жељ но по зна -
ва ње шпан ског , ита -
ли јан ског  или не мач -
ког. 
Svetlana.flamengo
@gmail.com
064/214-33-92.
(247596)

ТРА ЖИМ де вој ку за
рад, на че ти ри са та.
Тел. 063/851-88-03.
(247643)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по тре бан му шко-жен -
ски  фри зер. 
При ја ва тел. 
065/610-52-64.
(2147468)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Б
ка те го ри је, за пре воз
пе ци ва, пут обез бе ђен.
060/864-07-71.
(247661)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством за рд у
ки о ску (штам па). До -
ћи лич но у пе таи, 15.
сеп тем бра, у 19 са ти,
Ул. Вељ ка Вла хо ви ћа
б.б., Пан че во код вр -
ти ћа, Стре ли ште.
(247655)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
ро штиљ ни ци у про да ји
(по зна ва ње ра да са
фи скал ним ка са ма),
за ро штиљ ћу мур.
065/900-50-08.
(247659)

СЕР ВИ СУ по тре бан
ау то-ли мар са ис ку -
ством и по моћ ни рад -
ник. 060/333-65-80.
(247685)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри -
ца за рад у ка фи ћу.
060/362-22-21,
060/362-22-26.
(247748)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат -
ски ку так” по треб на
по моћ на рад ни ца у
ку хи њи. 060/512-59-
99. (247807)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це за рад на ин -
ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 064/042-
99-92. 

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у ки о ску за про -
да ју ко ки ца и сла до ле -
да. СМС по ру ке са
лич ним по да ци ма сла -
ти на кон такт тел.
065/333-03-36. (ф)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник до 25 го ди на,
мај стор (пред ност
пар ке та ри и мо ле ри)
за де ко ра тив не по до -
ве. Зва ти од 18 до 20
са ти. 065/238-98-96.
(247814)

ПО ТРЕ БАН фар бар са
ис ку ством. 
060/370-99-99.
(247809)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по тре бан му шко-жен -
ски фри зер. Тел.
061/320-68-38,
061/552-21-22.
(247811)

ТРА ЖИМ во за ча Ц и Е
ка те го ри је. 063/666-
755 (СМС)

ФИР МИ ДОО „Три је -
ра” по тре бан опе ра тер
на CNC гло да ли ци, мо -
же и без ис ку ства. О
усло ви ма до го вор на
са мом раз го во ру за
по сао. Кон такт
060/348-92-78. (ф)

ФИР МА по тра жу је
осо бу са основ ним
зна њем у ши ве њу.
Фир ма из Пан че ва. За
ви ше ин фор ма ци ја по -
зва ти 
064/494-54-88. 
Ни ко ла. (ф)

ПО ТРЕБ НИ дис пе че ри
тран спор та са од лич -
ним по зна ва њем ен -
гле ског је зи ка и ра да
на ра чу на ру. При ја ве
сла ти на 
dispatchertransporta
@gmail.com (245726)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма.
066/318-324. (247097)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб не рад ни це и
во зач. До ћи лич но по -
сле 17 са ти.

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за из ра ду и уград њу
ПВЦ и АЛУ сто ла ри је.
063/254-155. 
(246953)

ПРЕ ХР МА БЕ НОЈ про -
дав ни ци по тре бан рад -
ник ста ро сти до 45 го -
ди на. Во зач ка Б ка те -
го ри је, ССС, уред ност,
ко му ни ка тив ност. Би о -
гра фи је са сли ком сла -
ти на адре су: Ду нав ска
4/25, Пан че во – за
кон курс. (247113)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад
за ро шти љем и у ку хи -
њи. Ло кал у Бра ће Јо -
ва но вић. 
063/897-55-04. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад
за ро шти љем. Ло кал у
цен тру. 
063/834-88-10. 

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 15. септембар 2017.

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ВО ЗИМ све вр сте се -
лид би, чи стим по дру -
ме, та ва не, шут и
оста ло, по вољ но.
061/627-07-31.
(247600)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76.
(247592)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050, 063/329-
464. (247656)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(247594)

ПРЕ ВОЗ ства ри ком -
би јем. 061/616-27-87.
(247622)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 064/157-20-
03. (247622)

РУ ШЕ ЊА свих вр ста,
ру ше ње обје ка та, свих
вр ста бе то на жа, зи -
дар ских, те сар ских
ра до ва, По прав ка
кро во ва од цу ре ња,
но ви објек ти по си сте -
му кључ у ру ке,од но -
ше ње шу та. 062/179-
67-25. (247638)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, 
шу па,  бе то на,
бе то ни ра ња,
оба ра ње ста ба ла. од -
но ше ње не по треб них
ства ри.  
064/122-69-78.
(247723)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
ко ше ње, раз би ја ње
бе то на, чи шће ње та -
ва на, од но ше ње ства -
ри. 060/035-47-40.
(247723)

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. (247725)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(247728)

МОН ТЕР цен трал ног
гре ја ња. 065/608-08-
57. (247749)

ПРО ФЕ СОР КА срп -
ског ра ди и са про бле -
ма тич ном де цом.
063/750-66-85.
(247734)

МА ШИН СКО це па ње
др ва без ко ри шће ња
ва ше стру је. Бран ко,
064/000-61-59, Бо јан,
064/130-64-87.
(247842)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за ци -
је, адап та ци је, ку па ти -
ла, сер вис, по вољ но.
061/670-51-56.
(247847)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви
свим уз ра сти ма, пре -
во ди. При пре ме по ла -
га ња свих ни воа.
061/656-04-04, 352-
892. (247653)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
ин ста ла ци је, по вољ но.
060/521-93-40.
(247658)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро -
ва, ко са чи цом, три ме -
ром, трф ка то ром,
орем ба ште, њи ве.
064/867-48-11.
(247600)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка. 065/535-24-56.
(247652)

ПО У ЗДА НА мла ђа же -
на са ис ку ством у чу -
ва њу де це. 065/509-
49-78. (247708)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050, 063/329-
464. (247656)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла,
ку хи ња и ка на ли за ци -
о них це ви ма шин ски.
062/640-07-41.
(247682)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(247689)

ПСИ ХО ТЕ РА ПИ ЈА, ле -
че ње фо би ја, де пре -
си ја, бо ле сти за ви сно -
сти, ан ти стрес те ра пи -
ја, ис ку ство ве ли ко.
063/354-262. (247699)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, де мит фа са -
де, по вољ но, пен зи о -
не ри ма по пуст.
061/626-54-06.
(247701)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви, гипс,
ла ми нат, по вољ но,
про ве ри те. 061/141-
38-02, 062/832-36-45.
(247701)

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.
(243004)

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.
(245359)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци -
о но пра ње те пи ха,
бес пла тан пре воз.
066/001-050, 
063/329-464. (247656)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(247430)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

Liv ni ci u Pan če vu po treb ni rad ni ci, 

vi še iz vr ši la ca, ma šin ske stru ke:

– Bra va ri, za va ri va či, po moć ni rad ni ci u pro iz vod nji, ka -

lu pa ri i pe ća ri. 

Mlađe oso be, sa i bez is ku stva, na slič nim po slo vi ma  –

po želj no. 

Pri ja ve na te le fon: 013/370-575, mob: 064/641-77-66 i

064/641-77-67.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („са ти Слу жбе ни гла сник РС”‘ број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ
      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 06.

09. 2017. го ди не на осно ву зах те ва но си ла ца про јек та

„ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а. д, Бе о град, Та ков ска бр. 2,  до -

нео ре ше ње број: XV-07-501-191/2017 ко јим је утвр -

ђе но да за пројекaт по ста вља ња РБС мо бил не те ле фо -

ни је „ПА - Вој ло ви ца - ма га цин со ли” ПАУ110, ко јом

ће се ре а ли зо ва ти си стем УМТС 2100 у Пан че ву, ули -

ца Ол ге Пе тр ов бр. 30, на ка та стар ским пар це ла ма

бр.7626/1 и 7626/2 к. о. Пан че во, ни је по треб на про -

це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви 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, Пан че во,

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 614,  рад ним да ном од

10 - 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња оба ве ште ња,

а пре ко овог ор га на.  

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ
      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 06.

09. 2017. го ди не на осно ву зах те ва но си ла ца про јек та

„ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а.д. Бе о град, Та ков ска бр. 2,  до -

нео ре ше ње број: XV-07-501-154/2017 ко јим је утвр -

ђе но да за пројекaт по ста вља ња РБС мо бил не те ле фо -

ни је „ПА – Вељ ка Вла хо ви ћа 2” ПАУ109, ПАЛ109, ко -

јом ће се ре а ли зо ва ти си стем ЛЕТ1800/УМТС2100 у

Пан че ву, ули ца Вељ ка Вла хо ви ћа 20, на ка та стар ским

пар це ла ма бр.16042 к. о.Пан че во, ни је по треб на про -

це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви 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, Пан че во,

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 615,  рад ним да ном од

10 до 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња оба ве ште ња,

а пре ко овог ор га на.  

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не , на осно ву чла на 25. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 11. 09.

2017. го ди не  до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на

Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО -

ЈЕК ТА По стро је ње за ду бо ку пре ра ду наф те – по стро -

је ње за од ло же но кок со ва ње у кру гу Ра фи не ри је наф -

те Пан че во, на жи вот ну сре ди ну, на к. п. бр. 3568,

3570, 3557, 3547, 3583, 3569, 3582, 3552/1, 3563, 3567,

3566, 3571, 3572, 3558, 3559, 3522, 3548, 3549, 3561/1,

3565 и 3584 КО Вој ло ви ца, но си о ца про јек та НИС а. д.

Но ви Сад, Блок Пре ра да, Ули ца На род ног фрон та бр.

12.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву

пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -

нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -

та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат

сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не

ме ре за шти те.

      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре

де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње

про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -

ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном

по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти

управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду, у ро -

ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

Р”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би 

из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја 

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та НИС а. д. Но ви Сад из Но вог Са -

да, ули ца На род ног фрон та бр. 12, под нео је зах тев за

од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну про јек та Ре кон струк ци ја ре зер во а ра ФБ -

1109 у Бло ку 11, у скло пу РНП, на к.п. бр. 3549 КО

Вој ло ви ца. 

      

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра -

јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот -

не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад

(при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39).

      

      Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об -

ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
су до пе ре, адап та ци је,
по прав ке, за ме на.
013/331-657, 064/495-
71-59, 063/777-18-21.
(247032)

СВЕ ГРА ЂЕ ВИН СКЕ
ра до ве, ра ди мо ква ли -
тет но, по вољ но. Зи да -
ње, бе то ни ра ње,
оправ ка ста рих, но вих
кро во ва, раз не фа са -
де. 013/664-491,
063/162-53-89.

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе са ка,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368.
(247052)

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. (246485) 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(247430)

КОМ БИ пре воз ро бе,
и се лид бе, гра ђе вин -
ски ма те ри јал, шут.
Сло бо дан. 064/348-
00-08, 062/850-36-58.
(246554)

МОН ТА ЖА и сер вис
кли ма уре ђа ја, по -
прав ка бе ле тех ни ке.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300, 
063/771-24-16.
(246202)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(247430)

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре -
воз. 065/665-75-10.
(247448)



СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (247601)

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.(247601)

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.
(247601)

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-bom-
boncic.com (247601)

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. (247601)

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.(247601)

ТВ и са те лит ска ан те -
на, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја, ва шег ТВ-а,
IPTV, и ан те на плус .
064/866-20-70.
(247475)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске -
ле, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(247544)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ау то-ра ди ја, ау то-кљу -
че ва, ЦО 2 апа ра та,
ре монт аку бу ши ли ца.
063/800-01-96.
(247427)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-
051. 

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. (247509)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и
ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(247504)

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. 013/235-
39-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(247540)

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. 013/235-39-
21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(247540)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. (247059)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-24,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(247593)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но гра ђе вин ски
ма те ри јал, др ва, од во -
зим шут. 064/354-69-
94, 063/754-02-72.
(247679)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци -
о но пра ње те пи ха,
бес пла тан пре воз.
066/001-050, 063/329-
464. (247656)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом, овла шће ни
сер вис. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(247826)

ЗА ХВА ЉУ ЈЕ МО се ом -
буд сма ну, за штит ни ку
гра ђа на Пан че ва са
сво јим ти мом, за мар -
љив рад и од ли чан од -
нос пре ма ра ду, ми -
ро љу бив од нос пре ма
стран ка ма. По ро ди ца
Јо шић.

ХИТ НО по тре бан дом
за ма ле ма це. На вик -
ну та на жи вот у ста ну.
060/090-56-04.
(247518)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ/усту -
пам гроб но ме сто са
спо ме ни ком на Ста -
ром пра во слав ном
гро бљу у Пан че ву.
063/364-556. (247506)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, цен тар,
КТВ, ин тер нет.
063/759-98-77.
(245424)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, ба зен,
СПА, ин тер нет, ка -
блов ска. 063/719-98-
30. (246254)
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Дра гој

БИ ЉА НИ

по след њи по здрав од по ро ди це ДИ МИЋ

(56/247543)

По след њи по здрав на шој 

БИ ЉА НИ
По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју...

Ста на ри згра де у В. Пе тра Бо јо ви ћа 18, Пан че во

(50/247538)

БИ ЉА НА ВУ ЈА СИ НО ВИЋ
На шој Би љи на веч но се ћа ње.

БО РА и САН ДРА ЋУР ЧИН

(120/247710)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ 
ПЕ ЋА НИ НУ

од по ро ди це
ЈО ВА НО ВИЋ

(145/247763)

ДРА ГАН ПЕ ЋА НИН
1946–2017.

Во ље ни ни кад  не уми ру. По чи вај у ми ру.
Си но вац МИ ЛАН, си но ви ца МИ ЛЕ НА, сна ја ЗО РА

и уну ка САН ДРА с по ро ди цом

(146/247763)

Де ки по след њи поздрав

ДРА ГАН 

ПЕ ЋА НИН

Оти шао си ти хо и не -

при мет но, али ни ка да

не ћеш из на ших жи во та.

Уну ци МИ ЛОШ 

и ГО РАН

(147/247763)

У сре ду, 13. сеп тем бра 2017. пре ми нуо је

ДРА ГАН ПЕ ЋА НИН

1946–2017.

Са хра на је 14. сеп тем бра 2017, у 15 са ти, на пра -

во слав ном гро бљу у Стар че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА, син ДЕ ЈАН,

сна ја БЕ БА и уну ци МИ ЛОШ и ГО РАН
(148/247763)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ 

ПЕ ЋА НИ НУ

1946–2017.

Нај бо љем зе ту, те чи и

шо го ру.

Ве ли ко је бо гат ство што

смо те има ли.

По чи вај у ми ру.

ИКЕ и КА ЈА с де цом

(167/4730)

По след њи по здрав 

ДРА ГА НУ 

ПЕ ЋА НИ НУ

По чи вај у ми ру.

Од мно го број не 

род би не из Ре пу бли ке

Срп ске и Хр ват ске

(168/4730)

12. сеп тем бра 2017. го ди не пре ми ну ла је

НА ДА ТА ДИЋ

1955–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на те бе.  За у век ћеш

оста ти у на шим ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Пу но те во ле тво ји: су пруг МИ ХАЈ ЛО и ћер ка АН ДРИ ЈА НА

(151/247769)

По след њи по здрав се -

стри

НА ДИ ТА ДИЋ

Жи ве ћеш веч но у на -

шим ср ци ма.

Се стра ОЛ ГА

с по ро ди цом

(152/247769)

По след њи по здрав

НА ДИ ТА ДИЋ

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Зет МИ ЛАН и се стри чи -

не МА РИ ЈА НА и СА ЊА

(154/247769)

По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци

НА ДИ ТА ДИЋ

Хва ла ти за див но при -

ја тељ ство.

МИЛ КА ВИЦ КОВ

(156/247775)

НА ДА ТА ДИЋ

По след њи по здрав тет -

ка На ди.

Срп ска Спар та

(160/247790)
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По след њи по здрав ко -

ле ги и искре ном при ја -

те љу

ВЕЉ КУ 

БРА ШО ВА НУ

МЛА ДЕН УЉА РЕ ВИЋ 

с по ро ди цом

(79/247609)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ВЕ ЉИ

С ве ли ким по што ва њем

и љу ба вљу КЕ КИ ЦА 

и ЗО РАН

(64/247570)

По след њи по здрав

ВЕЉ КУ 

БРА ШО ВА НУ

Дру го ви из IV-5, 106.

ге не ра ци је Гим на зи је

„Урош Пре дић”

(91/247629)

По сле те шке бо ле сти, 9. сеп тем бра, за у век нас је на пу -

стио наш во ље ни

ВЕЉ КО БРА ШО ВАН

1958–2017.
Са хра на је оба вље на 11. сеп тем бра, на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

По но сни што смо те има ли и бес крај но ту жни што смо те

из гу би ли.

Оти шао си без по здра ва, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га НА ДА, ћер ка БРАН КА, 

син НЕ НАД, зет МИ ХА ЕЛ, сна ха МИ ЛА НА 

и уну чи ћи НЕ МА ЊА, ПЕ ТРА, ТА МА РА и ОЛИ ВЕ РА
(109/247688)

Зе ту

ВЕЉ КУ БРА ШО ВА НУ

Оста ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Oд та ште СМИЉ КЕ и сва сти ке МИ РЕ 

и ЉИ ЉА НЕ с по ро ди ца ма
(110/247688)

ВЕ ЉО

Мно го је ле пих успо ме на из ду го го ди -

шњег дру же ња, ко је не да ју да те за бо ра -

ви мо.

По след њи по здрав од по ро ди це

СР БУЉ са ћер ка ма и зе то ви ма

(111/247690)

ВЕЉ КО 

БРА ШО ВАН

По след њи по здрав и

веч ни спо кој.

По ро ди ца ДУ ДУ КО ВИЋ

(136/247753)

На пу стио нас је 

ВЕЉ КО 

БРА ШО ВАН

Ожа ло шће ни: се стра

ДА НИ ЦА и зет ЂОР ЂЕ

с по ро ди цом

(149/2147765)

По след њи по здрав ку му

ВЕ ЉИ

По ро ди ца 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

(157/247777)

Дра гом бра ту

ВЕ ЉИ 

БРА ШО ВА НУ

По след њи по здрав.

СА ВА, СВЕ ТЛА НА 

и СНЕ ЖА НА 

с по ро ди ца ма

(158/247781)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми, при ја те љи ци и

ко ле ги ни ци

БИ ЉА НИ 

ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

ЗЕЦ

НЕ НАД ЖИВ КО ВИЋ

(121/247715)

С ту гом се опра шта мо од на ше

БИ ЉА НЕ ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

ЗЕЦ

Ћер ка АЛЕК САН ДРА, син НИ КО ЛА 

и су пруг АЛЕК САН ДАР

(122/247716)

На шој дра гој сна ји

БИ ЉА НИ ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

ЗЕЦ

По след њи по здрав .

НИ КО ЛА и ЉИ ЉА НА

(123/247717)

На ша во ље на

БИ ЉА НА ВУ ЈА СИ НО ВИЋ ЗЕЦ

1965–2017.

На пу сти ла нас је по сле те шке бо ле сти у ко јој се хра бро

и до сто јан стве но др жа ла.

По но сни смо што смо је има ли, а не из мер но ту жни што

смо је ра но из гу би ли.

Оста ју успо ме не и не из ре цив бол.

Не до ста ја ће нам ње на бла гост и пле ме ни тост.

Ожа ло шће ни: брат ДРА ГО ЉУБ, бра та ни ца ВА ЊА 

и сна ха ГО РИ ЦА
(55/247542)

По след њи по здрав дра гој

БИ ЉИ

Не до ста јеш нам.

ЋО РИ ЋИ
(130/247735)

БИ ЉА НА 

ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

ЗЕЦ
1965–2017.

На ша Би ља нас је пре -

ра но на пу сти ла, али ће

за у век жи ве ти у на шим

ср ци ма.

По ро ди ца СТЕ ЈИЋ

(135/247752)

По след њи по здрав

БИ ЉА НИ ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

Оста ћеш нам за у век у се ћа њу.

По ро ди ца КОС

(163/247802)

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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СЕ НАД 

БО ГУ ЋА НИН

1980–2017.

По след њи по здрав од

бра та СЕ А ДА

с по ро ди цом

(51/247539)

7. сеп тем бра 2017. пре ми нуо је наш дра ги ко ле га

СЕ НАД БО ГУ ЋА НИН

1980–2017.

Се на до ва за ла га ња у обла сти одр жа ва ња као и увек пру же на ру ка, са -

мо су не ке од успо ме на ко јих ће мо се ра до се ћа ти.

По след њи по здрав од ко ле га из ком па ни је Metro Cash & Carry
(11/ф)

СЕ НАД 

БО ГУ ЋА НИН

1980–2017.

Вре ме ће про ћи, али

бол и ту га не ће ни ка да.

Тво ји не у те шни 

ро ди те љи:

мај ка СЛА ВИ ЦА 

и отац ИСМЕТ

(83/2476189)

СЕ НАД 

БО ГУ ЋА НИН

Се на ду по след њи 

по здрав од по ро ди це

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

(84/247618)

СЕ НАД 

БО ГУ ЋА НИН

1980–2017.

По след њи по здрав 

Се на ду од СНЕ ЖА НЕ,

ВЕ РИ ЦЕ, ЈО ВА НЕ 

и МА РИ ЈЕ

(86/247610)

По след њи по здрав

СЕ НА ДУ

БО ГУ ЋА НИ НУ
од по ро ди це НИ КИЋ

(86/247619)

По след њи по здрав

СЕ НА ДУ

од по ро ди це ПЕ ШИЋ

(124/247718)

По след њи по здрав ку му

СЕ НА ДУ БО ГУ ЋА НИ НУ

ЖЕЉ КО ПЕ ТР ОВ с по ро ди цом

(125/247724)

По след њи по здрав на шем дра гом дру га ру

СЕ НА ДУ БО ГУ ЋА НИ НУ

од ЈА СМИ НЕ, МИ ЛЕ ТА, ПЕ ЦЕ и НЕ ШЕ

(134/247748)

По след њи по здрав

СЕ НА ДУ

Ан ђео са ан ђе ли ма.

АН ДРЕА с по ро ди цом

(150/247767)

По след њи по здрав 

СЕ НА ДУ 

БО ГУ ЋА НИ НУ

при ја те љу, ко ле ги и

Бра ту.

Брат МИ РА

(162/и)

Се на де,

не бо са да има дра го це ног и во ље ног при -

ја те ља, оног ког смо ми из гу би ли.

Тво је дру штво ће чак и ан ђе ле смр ти по -

ча сти ти тво јим осме хом. За сме ја вај их,

као што си нас за сме ја вао ов де. Из гу би ли

смо не са мо зе та, већ и бра та и нај бо љег

при ја те ља ког смо про на шли у те би. Веч -

но ћеш би ти у на шим ср ци ма.

По след њи по здрав.

АТИ НА и СР ЂАН ПЕ ШИЋ

(116/247696)

СЕ НАД БО ГУ ЋА НИН

Да, фа ли ћеш нам знај, сва ки ми нут, сва ки дан, у

то бу ди си гу ран!

На све ту ни си био сам, пу туј спо ко јан.

За све што те би беш све то, све што си ср цем сла -

вио не бри ни љу ба ви. Ме ни си ама нет оста вио!

Су пру га АЛЕК САН ДРА и ћер ке ЛА НА и МИА
(115/247695)

СЕ НАД БО ГУ ЋА НИН

По но сни смо што смо те има ли за зе та, а ту жни

што смо те из гу би ли.

По чи вај у ми ру ан ђе ле наш.

Твој таст ВИ ДО ЈЕ МИ ЋА ПЕ ШИЋ 

и та шта СЛА ВИ ЦА
(117/247697)

По след њи по здрав

СЕ НИ

АДЕ ЛА и МИ КИ

(144/247762)

11. сеп тем бра 2017, у 65. го ди ни, пре ми ну ла је

на ша

СВЕ ТЛА НА ЛА ЗО ВИЋ
1953–2017.

Са хра на је оба вље на 13. сеп тем бра 2017, у 13 са -
ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.
Ожа ло шће ни: су пруг ЂОР ЂЕ, си но ви МИ ЛО ВАН

и ЗВОН КО, се стре ВЕ РА и СО ЊА с по ро ди ца ма
и оста ла род би на

(87/247621)

11. сеп тем бра 2017, у 65. го ди ни, пре ми ну ла је

на ша

СВЕ ТЛА НА ЛА ЗО ВИЋ

1953–2017.

Ожа ло шће ни: се стра ВЕ РА ЂУР КОВ 

са си но ви ма, ИВА НОМ и НО ВИ ЦОМ
(88/247621)

По след њи по здрав мај -

ци, све кр ви и ба ки

СВЕ ТЛА НИ 

ЛА ЗО ВИЋ

рођ. Ме ришл

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

ЗВОН КО, АН ДИ, 

АЊА и ЛУ КА

(104/247672)

По след њи по здрав

СВЕ ТЛА НИ

од по ро ди це ПА ЛА НАЦ

(112/247692)

По след њи по здрав тет ки

НА ДИ ТА ДИЋ

С љу ба вљу ће мо чу ва ти

успо ме ну на те бе.

ГА ГА, ВУК и СА ША

(153/247769)
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СЛО БО ДАН КО ЦО ЉЕ ВАЦ

1961–2017.

По след њи по здрав оцу и су пру гу.

Си но ви МИ ЛОШ и ДУ ШАН 

и су пру га РАД МИ ЛА

(22/247483)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

По ро ди ца Ко цо ље -

вац се нај и скре ни је

за хва љу је по ро ди ци,

при ја те љи ма и ко ле -

га ма на из ја вље ном

са у че шћу.

(23/247483)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги и са рад ни ку

СЛО БО ДА НУ КО ЦО ЉЕВ ЦУ 

1961 – 2017.

Оста ће за у век у на шем се ћа њу

Ко лек тив и ме наџ мент „ХИП - Пе тро хе ми ја“ а. д. Пан че во

(26/ф)

По што ва ном

СЛО БО ДА НУ КО ЦО ЉЕВ ЦУ
Дру же, не ма за вр шне ре чи.
На ста вља мо се!

ЂОР ЂЕ

(32/247507)

По след њи по здрав 

СЛО БО ДА НУ КО ЦО ЉЕВ ЦУ
на шем пред сед ни ку Скуп шти не

Окру жни ко шар ка шки са вез Пан че ва
(47/ф)

Из не на да нас је на пу стио наш углед ни ко ле га,

пред сед ник Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не, огра -

нак Пан че во

СЛО БО ДАН КО ЦО ЉЕ ВАЦ
адво кат ко ји је сво јим ра дом чу вао углед адво -

ка ту ре.

По ро ди ци упу ћу је мо искре но са у че шће.

Адво ка ти Пан че ва
(61/ф)

С не ве ри цом и бо лом

по след њи пут по здра -

вљам свог ко ле гу и учи -

те ља

СЛО БО ДА НА

КО ЦО ЉЕВ ЦА

За хва лан за у век 

БРА НИ СЛАВ 

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

(69/247577)

По след њи по здрав на -

шем дра гом при ја те љу

СЛО БО ДА НУ

КО ЦО ЉЕВ ЦУ

од по ро ди це ЈО ВИ ЧИЋ

(80/247610)

СЛО БО ДАН КО ЦО ЉЕ ВАЦ

1961–2017.

По след њи спорт ски по здрав на шем Сло бо да ну, ко ји нам

је не се бич но по ма гао и уче ство вао у свим на шим спорт -

ским ус пе си ма.

Игра чи и чла но ви упра ве Ко шар ка шког клу ба „Та миш”

и Ко шар ка шког клу ба „Ди на мо” Пан че во
(81/ф)

СЛО БО ДАН 

КО ЦО ЉЕ ВАЦ

Оти шао си дра ги дру же

мој... из се ћа ња ни ка да.

ИКА

(101/247666)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ КО ЦО ЉЕВ ЦУ

Оти шао си Сло бо да не, оста ле је ту га.

Увек ће те пам ти ти дру го ви са „Ју га”

КЕ РЕ БА
(113/247693)

Дра гом 

БО БИ

За у век у на шем се ћа њу.

По ро ди ца 

МАК СИ МО ВИЋ

(118/247704)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ КО ЦО ЉЕВ ЦУ

од ФИ ЛИ ПА ПЕ РИ ЋА и ко лек ти ва Finnet-inženjeringa

(127/247730)

Ту жни смо...

ВЕ СНА и НА СКЕ

(155/247771)

По след њи по здрав дра гом

СЛО БО ДА НУ

КО ЦО ЉЕВ ЦУ

од по ро ди ца МАР ЧЕ ТА,

СРЕ ДИЋ и КА РАН

(170/4730)
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Дра ги ку ме

СЛО БО ДАН КО ЦО ЉЕ ВАЦ

Иш чу пан си нам из жи во та, али не и из ср ца.

По ро ди це БЕ ГО ВИЋ и РА ДЕЧ

(14/247461)

Дра гом зе ту и те чи 

СЛО БО ДА НУ КО ЦО ЉЕВ ЦУ

По след њи по здрав и не ка му је веч на сла ва и

хва ла.

НЕ ВЕ НА, МИ ЛИ ЦА и МЕ ЛА НИ ЈА
(19/247478)

По след њи по здрав дра гом Бо би

СЛО БО ДА НУ КО ЦО ЉЕВ ЦУ

Чу ва мо те у на шим ср ци ма.

Дру га ри из Мо ши не: РА ТА ЧА, УЗЕ, 

ТАМ БУ РА, ЈАН КО 

и ОСТО ЈА с по ро ди ца ма

(28/247494)

Дра гом при ја те љу и по ро дич ном адво ка ту, хва ла за

све.

Сло бо да ну за се ћа ње.

СТА ШКО

(34/247513)

СЛО БО ДАН 

КО ЦО ЉЕ ВАЦ

1961–2017.

Дра гом Бо би по след њи

по здрав од по ро ди це

ЂОР ЂЕ ВИЋ

(57/247548)

По след њи по здрав при -

ја те љу

СЛО БО ДА НУ 

КО ЦО ЉЕВ ЦУ

од ШИ ЉЕ и ГО РА НА –

Ме њач ни ца „Premier”

(62/247554)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ КО ЦО ЉЕВ ЦУ

Млин „Ни нић”

(131/247740)

По след њи по здрав

СЛО БИ 

КО ЦО ЉЕВ ЦУ

Ком ши је 

у Вој во ђан ском

бу ле ва ру 50

(165/

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

БРАН КИ 

КО ЧИЋ

По ро ди ца ЂУ РИЋ

(63/24756)

БРАН КА 

КО ЧИЋ

17. VIII 1952 –  10. IX 2017.

По но сни што смо је

има ли, с љу ба вљу и ду -

бо ким бо лом у ср цу чу -

ва ће мо је од за бо ра ва.

Ње ни ми ли: ЈО ВА НА,

БИ ЉА НА и МИ ЛАН

(65/247571)

БРАН КА КО ЧИЋ

Хва ла ти за све.

Тво ји: МИЉ КА, БРА НА,

МИ ЛЕ, СТЕ ФАН, 

ОЛИ ВЕ РА и ЗО РА

(66/347571)

БРАН КА 

КО ЧИЋ

Ако ан ђе ли по сто је, ти

си би ла је дан од њих.

Тво ји: БОР КА, ИВА НА,

ВАЛ ТЕР и НЕ НАД

(67/247571)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша дра га

РО САН ДА ПО ПО ВИЋ

1953–2017.

На ша во ље на пре ми ну ла је 10. сеп тем бра. За у век ће оста ти у на -

шим ср ци ма.

Са хра на је оба вље на на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг НИ КО ЛА, си но ви ЗЛАТ КО и ЗО РАН, сна је

АЛЕК САН ДРА и ЈЕ ЛЕ НА, унук ЈО ВАН и све кр ва БО СА

(20/247480)

РО СА ПО ПО ВИЋ
По след њи по здрав на -

шој при ји Ро си.

По ро ди ца МАК СИ МОВ

(133/2477742)

Наш дра ги и не за бо рав ни

проф. др ДУ ШАН ЂОР ЂЕ ВИЋ
ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра ду, у пен зи ји

пре ми нуо је 8. сеп тем бра 2017, у 90. го ди ни. На пут до веч не ку ће

ис пра ти ли смо га 11. сеп тем бра 2017.

С љу ба вљу, по што ва њем и ту гом: ћер ке ЈО ВАН КА, 

МА ЈА и ВА ЛЕ РИ ЈА, уну чад ДА МЈАН и ЛИ ДИ ЈА, брат МИ ЛО САВ,

бра та нац ДРА ГО ЉУБ, бра та ни це СЛА ВИ ЦА и РУ ЖИ ЦА, оста ла

род би на, ку мо ви, ко ле ге и са рад ни ци, ком ши је и при ја те љи

(72/247598)

Дра гом

де да ДУ ЛЕ ТУ

Хва ла за за јед нич ке успо ме не.

ЛИ ДИ ЈА и НЕ НАД
(73/247598)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ

од по ро ди це ВУЈ КО ВИЋ
(74/247598)

По след њи по здрав дру гу

СТЕ ФА НУ 

МА У РЕ РУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји дру го ви из VIII-1

(97/247649)

По след њи по здрав при -

ја те љу, дру гу и бра ту

СТЕ ФА НУ 

МА У РЕ РУ

МИ ЛА НО ВИЋ, 

КР СТЕВ СКИ,  

НО ВА КОВ, 

ТУ РЕ и МА РЕ

(169/247845)

По след њи по здрав дра -

гој при ји

СВЕ ТЛА НИ 

ЛА ЗО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

ША РИ КА и ДРА ГАН

(103/247672)

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 след њи по здрав

МИ ЛО ШУ
од ба ба тет ке ЉУ БИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(38/247520)

По след њи по здрав дра -

гом

МИ ЛО ШУ
од ДРА ГА НА ЈО ВИ ЋА

(39/247521)

8. сеп тем бра 2017, уз из ла зак сун ца уга си ла

се јед на зве зда ко ја је тек тре ба ла да си ја

МИ ЛОШ ЈО ВА НОВ

Ожа ло шће ни: тет ка ВЕ РА, се стра МИ РА,

зет СА ША, се стрић ПЕ ТАР 

и се стри чи на АН ЂЕ ЛА

(40/247522)

По след њи по здрав на шем

МИ ЛО ШУ

Те шко је жи ве ти с ра ном у ду ши, ви де ти

те сву да а ниг де те не на ћи. 

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да жи ве ћеш

веч но ан ђе ле у ср ци ма на шим.

Тво ји: тет ка ЉУ БИ ЦА, се стра ЕНИ КА 

и бра ћа АТИ ЛА и ДА НИ ЈЕЛ

(41/247523)

Тог цр ног пет ка, 8. сеп тем бра 2017. го ди не, у ра ним ју тар њим са ти -

ма тра гич но је из гу био жи вот наш по нос, сна га, мла дост и ле по та

МИ ЛОШ ЈО ВА НОВ

1994–2017.
Го рак укус у усти ма и бол у ср ци ма због не прав де што смо те из гу -

би ли оста ће док смо жи ви.

Бол ни и не у те шни чу ва ће мо те у ср цу.

Отац ЈО ВАН, брат МАР КО, сна ја ТА ЊА и бра та ни це 

АЛЕК САН ДРА и ВА ЊА

(42/247524)

Вра ти нам се

МИ ШКЕ
Не ве ру је мо, не при хва та мо.

Мо ли мо се да се по ја виш. Би ли смо пу ни

пла но ва. Ка ко ће мо без те бе?

Тво ја ве дри на је пле ни ла. Тво ја до бро та

је осва ја ла. 

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДА НА и ЖИ КА

(43/247525)

По след њи по здрав на шем нај дра жем

МИ ЛО ШУ ЈО ВА НО ВУ

Та ко ве дар, ве сео, вре дан, је дин ствен,

млад оти шао наш ма ли Ми ша.

Ту гу ју: тет ка РУ ЖА, брат ДУ ШКО 

и се стрић НИ КО ЛА

(44/247526)

Хва ла ти за све

МИР ЈА НА МИ ЛЕН КОВ

1958–2017.

АН ДРЕ ЈА, СА ШКА и МИ КИ

(52/247541)

По след њи по здрав Ми ри

МИР ЈА НА МИ ЛЕН КОВ

1958–2017.

од МА ЦА НА, ЕМИЛ КЕ и МИ ЉА НЕ

(53/2

По след њи по здрав Ми ри

МИР ЈА НА МИ ЛЕН КОВ

1958–2017.

од НО ВИ ЦЕ, ДУ ШКЕ, ИВЕ и БА ТЕ

(54/247541

По след ње збо гом дру га ри ци

МИР КИ

ЦИ ЦА с по ро ди цом
(68/247574)

С ту гом се опра шта мо од на ше дра ге ку ме

МИР ЈА НЕ МИ ЛЕН КОВ

За у век ће мо но си ти у ср цу тво ју не се бич ну љу -

бав и до бро ту ко ју си нам да ри ва ла.

С љу ба вљу: ДА ЦА, СТЕ ВА, НЕ НА и СТЕ ФИ
(71/247584)

Дра ги

МИ ЛО ШЕ

То ли ко то га је оста ло

да се мо же, то ли ко то га

да се про жи ви и ура -

ди...

Ка ко об ја сни ти ср цу,

ду ши, гла ви да се ни је

де си ло оно што је сте.

Но си мо те у ср цу.

По ро ди ца 

КА РАН ФИ ЛОВ СКИ 

из Ја бу ке

(105/247673)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

РА ДИ 

ВУ ЛЕ ТИ ЋУ

1945–2017.

од су пру ге ДА НИ ЦЕ,

си на МОМ ЧИ ЛА, сна је

МА РИ ЈА НЕ, уну ка 

МО МИ РА и уну ке 

ВА ЛЕН ТИ НЕ

(2/247416)

По след њи по здрав 

чи ка РА ДЕ ТУ

од по ро ди це ВЛА ШКИ

(3/247

Ра де, оста ћеш у ду гом и

ле пом се ћа њу.

По ро ди ца ТО ДО РИЋ

(4/247418)

По след њи по здрав

МИ ШИ 

РА ДОЈ КО ВИ ЋУ

1958–2017.

Ком ши је у Сте ва на

Срем ца 74

(8/247438)

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 15. септембар 2017. 29

У су бо ту, 16. сеп тем бра,

у 11 са ти, да јем шест

ме се ци 

ВЕ РИ 

НИ КО ЛИЋ 

МА ЈИ

Не у те шна тво ја ма ма 

и син

(98/247651)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ НАД 

НИ КО ЛИЋ

1933–2012.

Не до ста јеш нам.

МА РИ ЈА и ЗО РАН

(119/247707)

ДРА ГО МИР 

БА РИЋ

Про шло је де сет го ди на

от ка ко ни си с на ма.

За у век ћеш оста ти у на -

шем се ћа њу.

Ћер ке ВИ О ЛЕ ТА 

и ЉУ БИ ЦА

(126/247726)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РИ ЦА 

МО ДО ША НОВ

2007–2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(128247732)

17. сеп тем бра 2017. на вр ша ва се шест ме се ци от -

ка ко ни је с на ма

АН ДРИ ЈА КЕ ЖИЋ

Тво ји нај ми ли ји: си но ви СР ЂАН и ДЕ ЈАН, сна хе

ДРА ГА НА и ВЕ СНА, уну ци ТА ТЈА НА, НЕ МА ЊА,

АЛЕК СА, ТЕ О ДО РА и ЛА ЗАР
(129/247773)

На вр ша ва се че тр де сет

ту жних да на на шем

дра гом бра ту

ЗО РА НУ

ИЛИ ЕВ СКОМ
Вре ме про ла зи, бол, ту -

га и не за бо рав оста ју.

Стри на СТО ЈАН КА 

и брат МИ ЛО РАД 

с по ро ди цом

(137/247761)

У сре ду, 20. сеп тем бра

2017. је че тр де сет да на

от ка да ни си с на ма, уј ка

ЗО КИ
У на шим ср ци ма оста је

са мо ту га, бол и пра зни на.

Тво је се стри чи не 

МИ ЛИ ЦА и МА ЈА, 

се стра ДУ ШИ ЦА 

и зет ДУ ШАН

(138/247761)

20. сеп тем бра 2017. да -

ва ће мо по мен на шем

не пре жа ље ном си ну,

оцу и су пру гу

ЗО РА НУ 
ИЛИ ЕВ СКОМ

За у век не у те шне мај ка
ЈАН КА, ћер ка 

ДРА ГА НА и су пру га
ДА ЛИ БОР КА

(139/247761)

30. сеп тем бра на вр ша ва се го ди на од смр ти на -

шег во ље ног су пру га и оца

БРАН КА ЈО ВА НО ВИ ЋА

1954–2016.

Во ље ни ни кад не уми ру. Чу ва ће мо успо ме ну на

те бе.

Су пру га ВЕ РИ ЦА и син СТЕ ФАН
(140/247760)

30. сеп тем бра  на вр ша -

ва се го ди на од смр ти

на шег бра та и де ве ра

БРАН КА  

ЈО ВА НО ВИ ЋА

1954–2016.

Вре ме про ла зи, али

успо ме не на те бе не

бле де.

Сна ја ОЛ ГИ ЦА и брат

ДРА ГАН

(141/247760)

У су бо ту, 16. сеп тем бра, на Но вом гро бљу, да ва ће мо дво -

го ди шњи по мен на шем

НИ КО ЛИ ЈО КО ВИ ЋУ

1965–2015.

Не до ста јеш нам...

Тво ја по ро ди ца
(159/ф)

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ
Не по сто ји за бо рав, не по сто ји вре ме ко је ле чи ту гу...

Го ди не про ла зе, успо ме не и се ћа ња жи ве у на ма.

Тво ја ЦЕ ЦА

(99/247662)

НИ КО ЛА 

ЈО КО ВИЋ

Јед не очи, је дан по глед,

је дан осмех...

Хи ља де успо ме на оста -

ју, жи ве у гла ви и ср цу...

Не ма тих го ди на ко је их

мо гу из бри са ти.

Тво ја ЈА СА

(100/247662)

У пе так, 15. сеп тем бра 2017, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шој дра гој 

ФИ ДАН КИ СТА МЕН КО ВИЋ

Ње ни нај ми ли ји
(161/247801)

На вр ша ва се че тр де сет

да на от ка да ни си с на ма

ЗО РА НЕ

За у век ћеш оста ти у на -

шем се ћа њу и ср ци ма.

Та шта МИ РА и ДУ ЛЕ

(164/247809)

БРАН КА 

ГО ЛУ БО ВИЋ

1968–2005.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Стри на ТА НА и бра ћа

ГО РАН и ЗО РАН

(166/247821)

СЕ ЋА ЊЕ

ПРЕ ДРАГ

ОБРЕ НО ВИЋ

1992–2017.

Тво ји: МИ ЛИ ЦА, 

СЛАВ КА 

и АЛЕК САН ДАР

(75/247600)

ПО МЕН

ЉУ БИ ЦА 

ЉУ БА НИЋ 

БЕ БА

2016–2017.
Оти шла си без по здра ва,

не ка те ан ђе ли  чу ва ју.

За у век ту жни: се стре 

и брат с по ро ди ца ма

(106/247675)

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.

На ша дра га мај ка, све кр ва и ба ка

ВУ КО СА ВА МАР КО ВИЋ ВУ КИ ЦА
рођ. Илић

прав ник

1935–2017.

на пу сти ла нас је 1. сеп тем бра. Са хра ње на
је у кру гу нај бли же по ро ди це 7. сеп тем -
бра 2017. го ди не на Но вом гро бљу у Бе о -
гра ду.

Ту гу ју: син МИ О ДРАГ, сна ха ВЕ СНА 
и уну ка ДО РО ТЕ ЈА

(16/247471)

С ту гом и по што ва њем се опра штам од мо је тет -

ка Ву ки це

ВУ КО СА ВА МАР КО ВИЋ
рођ. Илић

1935–2017.

ДА ЦА с по ро ди цом
(17/247472)

8. сеп тем бра 2017. пре ми ну ла је на ша

дра га

ПЕ ТРА ПО ПА ДИЋ
рођ. Нов ко вић

1929–2017.

Са хра на је оба вље на 10. сеп тем бра 2017.

на гро бљу у Мра мор ку. Док жи ви мо чу ва -

ће мо у ср ци ма успо ме ну на ве ли ког бор -

ца, див ну и пле ме ни ту же ну, на шу мај ку,

ба ку и пра ба ку.

За њом ту гу ју: ћер ка НА ДА, си но ви 

НЕ ЂЕЉ КО и ПЕ ТАР с по ро ди ца ма

(171/4730)

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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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

22. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва се го ди ну да на

от ка да ни је с на ма мој

во ље ни су пруг

УРОШ 

ПО ДУ НА ВАЦ

По чи вај нам у ми ру во -

ље ни, ни ка да не за бо ра -

вљен Уки наш.

Ожа ло шће на су пру га

МИЛ КА, оста ла 

род би на и при ја те љи

(1/24730)

9. сеп тем бра на вр ши ле су се три го ди не од смр -

ти мог оца

ЖИ ВО РА ДА СТО ЈА НО ВИ ЋА

Је ди но сам ја остао до сле дан тво јих ми сли, де ла

и пле ме ни то сти.

Твој син ДРА ГАН с по ро ди цом
(33/247510)

20. сеп тем бра, у 13 са ти, на гро бљу Ко теж

да ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој

дра гој

ЉУ БИ ЦИ БО ЖО ВИЋ
1953–2017.

Бо ли сва ка по ми сао на те бе, све што је
тре ба ло да бу де, бо ли бес крај на пра зни на.
Се што би смо ре кли пре ма ло је за оно што
осе ћа мо, а ту га у ду ши не мо же се из ра зи -
ти ре чи ма. Чу ва мо те у ср цу и ми сли ма.

Тво ји: ГА ГЕ, СА ША, СА ЊА, СТРА ХИ ЊА,
ДА НИ ЦА и ИГОР

(24/247488)

МИ ЛЕН КО ЛИ ЛИЋ
про фе сор ма те ма ти ке

1997–2017.

Хва ла ти за не из мер ну бри жност и то пли ну. По -

но сни смо на тво ју пле ме ни ту ду шу и ча стан жи -

вот.

Тво је ћер ке АЛЕК САН ДРА и ОЛ ГА, зет ЖИ КА  

и уну ци ИВА НА, ПЕ ТАР и МИ ЛА
(36/247516)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је је да на ест го -

ди на от ка ко ни је с на ма

ЉУ БИ ЦА 

ПЛА НИЋ 

ЦИ ЦА
Ма ма, во ли мо те и не -

до ста јеш нам.

НИ КО ЛА и тво ја де ца

(45/247529)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је је да на ест ту -

жних го ди на от ка да не -

ма мо је је ди не ћер ке

ЉУ БИ ЦЕ 

ПЛА НИЋ 

ЦИ ЦЕ

Не у те шна мај ка ВЕ РА

(46/247529)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН БО ЖИЋ

2013–2017.
Ми ли наш, ко ли ко је те шко жи ве ти без те бе са -

мо ми зна мо.

На ша љу бав, се ћа ња и ту га тра ја ће док смо жи ви.

Тво ји: су пру га АН КИ ЦА 

и си но ви ГОЈ КО и БО ЈАН
(48/247531)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

БО ЖИЋ

2013–2017.

Во ље ни наш, вре ме

про ла зи а ту га за то бом

је веч на.

Тво ја мај ка 

АПО ЛО НИ ЈА, 

брат НЕ НАД 

и се стра ДУ ШАН КА

с по ро ди цом

(49/247531)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈО СИФ ЈАН КО ВИЋ
17. IX 1997 – 17. IX 2017.

Тво јим од ла ском  на ста ла је не мер љи ва пра зни -

на у на шим ср ци ма, оних ко је си нај ви ше во лео.

Тво ја ЛЕ ЛА с де цом НА ДОМ и НЕ НА ДОМ
(59/247548)5

15. сеп тем бра на вр ша ва

се шест го ди на од смр ти

МИ ЛО РА ДА

КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

Го ди не про ла зе, а бол и

ту га оста ју.

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(60/247549)

МИ ЛЕ ВА 

ПЕ ТРО ВИЋ 

ЛА КИЋ

Дра га ма ма, шест ду гих

ме се ци је про шло от ка -

да ни си с на ма.

Ћер ка НА ТА ЛИ ЈА 

с по ро ди цом

(82/247613)

У су бо ту, 16. сеп тем бра 2017. да ће мо по -

лу го ди шњи по мен

ВЛАЈ КУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
из Ка ча ре ва

Чу ва мо успо ме ну и ми сли мо на те бе.

Су пру га ДА НИ ЦА, син БРА НИ МИР, сна ја

СТА НА и уну ци ПЕ ТАР и ВЕЉ КО

(108/247684)

17. сеп тем бра 2017. на вр ша ва ју се три го -

ди не от ка ко ни је с на ма

МИ ЛАН СА ВИЋ

1986–2014.

Во ље ни не уми ру док жи ве они ко ји их во ле...

Тво ја по ро ди ца

(12/247451)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН СА ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји ку мо ви ИЛИ ЋИ

(94/247640)

МИ ЛАН СТО ЈА НОВ

Бол и ту га не ме ре се го ди на ма већ пра зни ном

ко ја оста је.

За у век  ћеш би ти у на шем се ћа њу и ср ци ма.

МИ ЛИ ЈА НА ИЛИЋ с по ро ди цом
(58/247546)

У су бо ту, 16. сеп тем бра, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо го ди шњи цу на шем Ми ла ну

МИ ЛАН СТО ЈА НОВ
1952–2016.

Те шко је жи ве ти са пат њом у ду ши, ви де ти те
сву да а ниг де те не на ћи.
Док ми жи ви мо жи ве ћеш и ти у на шим ср ци ма.
Тво ји: су пру га РА ДА, си но ви ИВАН и ПРЕ ДРАГ

с по ро ди ца ма
(92/247633)

Го ди шњи по мен ку му

МИ ЛА НУ СТО ЈА НО ВУ

од ку ма ЗО РА НА и ку ме ВЕ РЕ

(93/247634)

Се ћа ње на мо је ро ди те ље

ПО ЗНА ТОВ

МИР ЈА НА                     СТО ЈАН
2006–2017. 1997–2017.

Син МИ РО СЛАВ с по ро ди цом
(142/247762)

Се ћа ње на мо ју се стру

МИР ЈА НУ 

ПО ЗНА ТОВ

Се стра БЕ БА 

с по ро ди цом

(143/247762)

3

ДИН КА 

БА СТА ЈА

рођ. Етин ски

Жи ве ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

БРА ТИ СЛАВ и БО РИС 

с по ро ди цом

(89/247624)

20. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва се шест ме се ци

без на шег дра гог

ПЕ РЕ ЧЕЈ КО ВА

Вре ме про ла зи, а бол и

ту га не пре ста ју. Не до -

ста јеш нам мно го.

Не у те шни: су пру га 

и си но ви

(102/247670)
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СА ЊА ША ЈИН

19. IX 2004  –  19. IX 2017.

Да ни про ла зе, а ни је -

дан без се ћа ња на те бе.

Наш бол ни је ма њи, са -

мо је пра зни на све ве ћа.

Тво ја БА ЈА 

с по ро ди цом

(5/247420)

СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈАН 

ЂА КО ВИЋ

2006–2017.

Кад ср це и ду ша бо ле,

вре ме ни је лек.

Тво ја ма ма и твој ба та

(6/247422)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ЈЕ 

ВРА НИЋ РА ША

12. IX 2000 – 12. IX 2017.

Ра шо, жи виш у на шим ср -

ци ма и та ко ће и оста ти.

Тво ја по ро ди ца

(9/247437)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РЕ 
ТА СКОВ СКИ

1912–1997.
Жи вот ни је ве чан, али
се ћа ње и успо ме не је су.

Тво ји: син БЛА ЖЕ, 
сна ја ЉИ ЉА НА, 

унук МАР КО и уну ка
МА РИ ЈА

(10/247440)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈА НО ХУ РИ

2012–2017.

Са мо је вре ме про шло, љу бав, бол и пра зни на за -

у век оста ју.

Тво ји нај ми ли ји
(13/24745)

16. сеп тем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу,

да је мо го ди шњи по мен на шем во ље ном

НИ КИ ЦИ РА ШАЈ СКОМ

1943–2016.

Ни го ди на ко ја је про шла, ни го ди не ко је

ће про ћи, не мо гу убла жи ти бол за то бом.

Тво ји нај ми ли ји

(15/247470)

Про шла је ту жна два де сет пе та го ди на од ра -

стан ка с на шом маjком и ба ком и на шим уја ком

и де дом

ЉУ БИ ЦА               ЂУ РИ ЦА
ВУ КО БРАТ               ИЛИЋ

рођ. Илић                            1943–1993.
1939–1992.

Ни ка да их не ћу за бо ра ви ти.
Син и се стрић НИ КО ЛА с де цом

(21/247485)

IN MEMORIAM

18. сеп тем бра на вр ши ће се две го ди не од смр ти

на шег дра гог

др МИ РО ЉУ БА БА ТЕ 
ЖИВ КО ВИ ЋА

ра ди о ло га
Вре ме про ла зи, а ту га, љу бав и се ћа ње оста ју за -
у век.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га НА ДА, ћер ка 
СЛА ЂА НА и зет СА ША

(25/247490)

9. сеп тем бра 2017. го ди -

не про шло је де сет го -

ди на от ка ко ни је с на ма

МАР КО 

БО ЖО ВИЋ

Ко ле га ПЕ РА

(27/247493)

СЕ ЋА ЊЕ

на ро ди те ље и бра та

СТАН КОВ

ГРО ЗДА        СА ВА       МИ О ДРАГ

1990–2017. 2000–2017. 2012–2017.

Пу но ми не до ста је те.

ВЕ РА
(29/247498)

20. сеп тем бра на вр ша ва се ту жна го ди на од смр -

ти дра гог и во ље ног бра та, де ве ра и стри ца

НИ КО ЛЕ РА ШАЈ СКОГ

Не у те шни: брат БРА НА, 

РО МИ МА СИ МО и НИ КО ЛА с по ро ди ца ма
(30/247505)

ГОР ДА НА

СПРЕ МИЋ

У су бо ту, 16. сеп тем бра

2017, у 10.30, одр жа ће -

мо го ди шњи по мен на

Но вом гро бљу Пан че ву.

По ро ди ца

(31/247506)

17. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва се шест го ди на

от ка ко ни си с на ма

РА ДИЋ 

ЦВЕТ КО ВИЋ

1957–2011.
Увек у ср цу и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(35/247514)

ВЕ РИ ЦА 
ОСТО ЈИЋ

2015–2017.
За у век у се ћа њу.

Ку мо ви ЈЕ ЛА ЧА
(7/247025)

15. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва ју се две го ди не

без на ше дра ге

ВЕ РИ ЦЕ 

ОСТО ЈИЋ

По мен да ју ње ни 

нај ми ли ји

(18/247442)

21. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва се три на ест го -

ди на от кад нас је на пу -

стио наш дра ги

ВЛА ДИ ЦА 

ВИ ДО ЈЕ ВИЋ

Тво ја мај ка, су пру га,

син и ћер ка

(37/247517)

Пет го ди на је про шло, а

бол не про ла зи. За у век

ћеш оста ти у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(70/247582)

16. сеп тем бра 2017. обе ле -

жи ће се дво го ди шњи по -

мен пре ми ну лом су пру гу

Тво ја ДУ КА ДИН КА

(76/247602)

16. сеп тем бра 2017. обе -

ле жи ће се дво го ди шњи

по мен пре ми ну лом оцу

Син СЛО БО ДАН 
с по ро ди цом

(77/247608)

16. сеп тем бра 2017. обе -

ле жи ће се дво го ди шњи

по мен пре ми ну лом оцу

Ћер ка БЕ БА 
с по ро ди цом

(78/247608)

Го ди шњи по мен бра ту

БРАН КУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

30. IX 2016 – 30. IX 2017.

Успо ме ну на те бе чу ва

се стра ЗО РИ ЦА, 

се стри чи на 

др СА ЊА СЕ КУ ЛИЋ 

и зет ЈО ВИ ЦА

(90/247628)

ПО МЕН

ДА МЈАН 

РА МЈА НАЦ

Чу ва мо успо ме не, с љу -

ба вљу и по што ва њем.

Су пру га МА РИ ЈА

и ћер ка ЕМИ ЛИ ЈА

с по ро ди цом

(95/247641)

Про шло је је да на ест ту жних го ди на от ка ко ни је с на ма наш

ДЕ ЈА
За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји ЦА КА, СМОЛ ЧА и МИ КА

(107/247680)

НА ДА ДУ КИЋ

Три на е сто го ди шњи 

по мен на шој дра гој 

су пру зи, мај ци, 

све кр ви и ба ки 

од ње них нај ми ли јих

(132/247741)

16. сеп тем бра на вр ша ва ју се че ти ри го ди -

не от ка ко ни је с на ма наш дра ги су пруг,

отац и де да

ВЛА ДИ МИР МА ЛИЋ

1959–2013.
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!

Са то бом у ср цу.

Су пру га НА ТА ЛИ ЈА, кћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА 

и уну ке МИ ЈО НА и МА ША

(114/247694)

СЕ ЋА ЊЕ

ГУ ЦИ ЈАН

НЕ БОЈ ША                 БО СИЉ КА
30 го ди на                                17 го ди на

За у век у ср ци ма ћер ки: СТАН КЕ, СВЕ ТЛА НЕ 
и МИ ЛЕ НЕ с по ро ди ца ма

(95/247640)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ва ша им пул сив ност и ис хи тре ност
у ко му ни ка ци ји во ђе не су сна жном
же љом да оства ри те не ку сво ју за -
ми сао, али бу ди те опре зни да све
не оде у по гре шном сме ру. Сми ри -
те сво ју же љу и пу сти те да се све
по ла ко од ви ја. Не за по сле ни ће
има ти мо гућ ност за по сле ња.

Пред ва ма је од ли чан пе ри од за
по сао, до би ја ње при зна ња за уло -
же ни рад, али и мо гућ ност на пре -
до ва ња. Не ке Ва ге ће про ме ни ти
рад но ме сто, а мо жда чак и град.
Ор га ни зуј те се нај бо ље што зна те и
не про пу сти те при ли ку да ис пу ни те
свој жи вот ни сан. Ма ње тр за ви це.

Отва ра вам се мо гућ ност до бре са -
рад ње са стран ци ма, лак шег и бр -
жег ре ша ва ња про бле ма, али и на -
пре до ва ња у ка ри је ри. Труд и рад
ће вам се ко нач но ис пла ти ти. Ма њи
про бле ми са са рад ни ци ма. Ако вам
ис кр сне по сао или при ли ка за са -
рад њу са стран ци ма, не од би јај те.

Не жу ри те. Не ки већ до го во ре ни
по сло ви јед но став но ће вам ис -
кли зну ти из ру ку у по след њем
тре нут ку, без об зи ра на то ко ли ко
сте сна ге уло жи ли у све. То мо же
иза зва ти ма ње су ко бе са са рад ни -
ци ма и ко ле га ма. По себ но ста ви те
под лу пу са рад њу са стран ци ма.

Пред ва ма је пе ри од с мно го ви ше
мо гућ но сти за на пре до ва ње на по -
слов ном по љу, са мо усред сре ди те
сву сво ју сна гу да пра вил но и без
нер во зе од ре а гу је те у за вр шном
тре нут ку. Не ма ме ста стра ху и тен -
зи ји, а не ки до го во ри ће пре тр пе ти
из ме не у по след њем тре нут ку.

Зве зде ће вас по гу ра ти да мно -
ге ства ри про ме ни те и до не се те
од лу ке ве о ма бит не за бу дућ -
ност. Пре и спи ти ва ће те свој до са -
да шњи жи вот, сво је гре шке и
пла но ве. На до бром сте пу ту да
све до ве де те у ред. Не од би јај те
по моћ при ја те ља и парт не ра.

По чет ком сед ми це ра сту шан се
да ко нач но сре ди те сво ју љу бав -
но-по слов ну си ту а ци ју. Ис ко ри -
сти те по вољ но сти аспе ка та да ко -
нач но раш чи сти те сво је љу бав не
ди ле ме и за вр зла ме. У по слу је
пред ва ма пе ри од с мно го на пе -
то сти, али и до брих до го во ра.

На сту па ју ћи пе ри од ће вам до не ти
до бре кон так те и вр ло за ни мљи ве
по слов не по ну де. Не ке од лу ке мо ра -
те до не ти од мах, без од ла га ња. По -
моћ ста рих са рад ни ка, али и љу ди из
ино стран ства, про ши ри ће ва ше по -
слов но де ло ва ње и до не ће вам ма те -
ри јал ну си гур ност на ду жи пе ри од.

Тру ди те се да оства ри те пла но ве
ко је сте за цр та ли. Ства ри се баш и
не од ви ја ју она ко ка ко сте хте ли, из -
о ста је по др шка по је ди них са рад ни -
ка. Не нер ви рај те се, не кад је бо ље
са че ка ти да се пра ши на слег не и ва -
здух раш чи сти. Не за по сле ни ће до -
би ти при ли ку за хо но рар ни по сао.

Пе ри од с ве ли ким шан са ма за
на пре до ва ње и за вр ше так за о ста -
лих оба ве за. Не од ла жи те оно што
не мо ра те. Све у све му, пред ва ма
су по вољ ни да ни – не бр зај те,
кон тро ли ши те нер во зу и не ула зи -
те у не по треб не рас пра ве. Пу сти -
те да ства ри иду сво јим то ком.

Ста ри не раз ја шње ни про бле ми
по но во ће би ти ак ту ел ни. Бу ди те
флек си бил ни и спрем ни на ком -
про ми се. Пред ва ма је мно го по -
сла. Же ље не фи нан си је ће из о -
ста ти, али ус пе ће те да све до ве -
де те у ред. Ве ли ка ула га ња оста -
ви те за иду ћи ме сец.

Пе ри од је по го дан за про ши ре ње
по сло ва, на пре до ва ње и учвр шћи -
ва ње на по сто је ћим по ло жа ји ма.
Ко ли ко год то из гле да ло јед но став -
но, не ће све про ћи без тр за ви ца.
Ма ко ли ко да сте у пра ву, не ула -
зи те у су ко бе с над ре ђе ни ма. Са -
чу вај те свој уну тра шњи мир.

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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Да ли бор Пет ко вић, Са шу – Ан дри ја на и Па вел Брт ка; 30. ав гу ста: Јан ка – Ма ри ја и Еду -

ард Илић, Ни ко лу – Та тја на Mи ку лић и Ђор ђе Др че лић; 31. ав гу ста: Ла за ра – Је ле на и

Срећ ко Ма рин ко вић, Пе тра – Ти ја на и Вла ди мир Ми јо шко; 1. сеп тем бра: Да во ра – Са -

не ла и Кри сти јан Ба њаш, Да ви да – Са ња Ми лин чић и Слав ко Ко са нић, Те о до ра – Дра -

га на и Бра ни мир Ри стић; 2. сеп тем бра: Да ви да – Ја сми на Ди ми три је вић и Игор Кр стец,

Јо ва на – Сне жа на и Гој ко Ке шин; 3. сеп тем бра: Да риа – Бо же на и Ја ро слав Хо лок.

ВЕН ЧА НИ

2. сеп тем бра: Та тја на Вељ ко вић и Алек сан дар Пан тић, Ива на Ко тла јић и Ми лан

Ћо сић, Сан дра Ру ка ви на и Не над Би ћа нин, Ја сна Сто јиљ ко вић и Да ни јел Ви шњич -

ки, Су за на Жив ко вић и Ми ша Њи ређ ха зи; 3. сеп тем бра: Ина Опа лић и Вла ди мир

За рић, Ду ња Сто јиљ ко вић и То ми слав Ди мић, Бо ја на Гла ви нић и Ла још Ђер фи; 7.

сеп тем бра: Ду ши ца Мар ган и Мир ко Ста нић, Бо жи ца Стје па но вић и Ми ћо Де лић,

Ми ли ца Ба ла бан и Ми лош Пе тро вић.

УМР ЛИ

31. ав гу ста: Ка ти ца Ка ра (1931), Пе тар Бо ро та (1930), Ју ли а на Шел ме ци (1933); 1.

сеп тем бра: Вит ко Дра гој ло вић (1922), Стје пан Са бљов (1941), Ми ли ца Ар бу ти на

(1955), Да рин ка Бо жић (1929), Ду шан Ра ич ко вић (1953); 2. сеп тем бра: Ти о сав То -

до ро вић (1934), Ре шад Ров ча нин (1962), Сте ван Ра да но вић (1948), Са ва Шо феј

(1953); 3. сеп тем бра: Де сан ка То па ло вић (1942), Па ло Плван (1937); 4. сеп тем -

бра: Мом чи ло Сте вић (1929); 5. сеп тем бра: Ми лан Сто ја ко вић (1960), Зо ран Гра -

о вац (1965), Ро за ли ја  О рош (1929), Ми ло ван Ра дој ко вић (1958) Пе рси да Дрен ча

(1925); 6. сеп тем бра: Сло бо дан Ко цо ље вац (1961), Ра до мир ка Јок си мо вић (1948);

7. сеп тем бра: Се над Бо гу ћа нин (1980), Ра де Ву ле тић (1945), Ми лан Сто јић (1954).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Укрштеница: запремина, ареометар, Сирт, тада, ато,

чекрк, дм, Зараи, ерави, лу, степа, вез, Лизи, Леко, икосаедар, кани-

стери. Укрштени слогови: Каракала, разапети, капетани, латиница.

Судоку: 237186549, 461359278, 985427316, 712698435, 396574162,

654213897, 529731684, 843965721, 176842953. Анаграми: (1) робна

марка, (2) Петроварадин, (3) Анђела Јовановић, (4) попис становни-

штва, (5) лековито биље.

ВОДОРАВНО: 1. простор у који се може сместити извесна количина

ствари, волумен, 2. справа за мерење густине течности, 3. град на севе-

ру Либије – тог тренутка, 4. завршетак музичког комада – направа за

дизање терета, витао, 5. дециметар (скр.) – израелска певачица и спи-

сатељица, 6. врљави, разроки – симбол лутецијума, 7. пространа трав-

ната област у Русији – женски ручни рад, 8. италијанска глумица (Вир-

на) – мађарски шаховски велемајстор (Петер), 9. тело ограничено са

двадесет међусобно једнаких површи, 10. металне или пластичне кан-

те за течност.

УСПРАВНО: 1. за ово време – срок, рима, 2. грана математике, 3. јед-

на категорија у боксу – разум, разборитост, 4. област у Немачкој, у Ба-

варској – текстови, написи, 5. еманација (скр.) – место код Бихаћа, 6.

графички радници – кретање кроз ваздух, 7. Одисејево острво – свете

књиге брамана у Индији, 8. нестручњак који се бави лечењем, 9. штам-

парски табак – примери за углед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. староримски император, 2. затегнути,

растегнути, 3. официрски чин (мн.), 4. латинско писмо прилагођено

особеностима нашег језика.

АНАГРАМИ

(1) TРЖИШНИ БРЕНД

(3) НАША 

ГЛУМИЦА

(4) AКЦИЈА СТАТИСТИЧАРА

НO, СВАШТА СИ ПРОПИТАН (Р = В)

(5) БЛАГОТВОРНЕ ТРАВЕ

E, ЛOВИ TИ БOЉКЕ

(2) ДЕО НОВОГ САДА

Костим знаног креатора

набавити БРАНКА МОРА,

aл’ ћe много пара дати,

jeр бренд мора дa сe плати.

OНA

НAJВEЋИ

ЂАВО (+ Л)

На свом путовању

дo Нoвoгa Сaдa

ти НAВРАТИ ПРЕ ДО

сремског дела града.

СУДОКУ

3 9

6 1 3 7

8 5 2 1

2 9

3 5 4 2

1 8

2 3 6 8

4 5 7 2

1 5
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ских царе ва, накло ње ног Вати -
ка ну, папа је послао два биску -
па с наме ром да покр сте Пал -
ће не. Један од њих се звао
Пау ли кен, којег су моји пре ци
про гла си ли апо сто лом, па се
сма тра да су по њему доби ли
име – почи ње при чу Кала пиш.

Усле ди ло је тур ско роп ство,
када су Пал ће ни били про га -
ња ни, муче ни и уби ја ни. С
тиме се нису мири ли и након
изве сног вре ме на у Ћипров цу
су 1688. годи не поди гли уста -
нак, који је угу шен у крви.

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.

Добрица
Ово штене пронађено је прошле
недеље надомак Народне баште.
Да ли га је неко заборавио или га
је напустио мислећи да ће се
само „снаћи”? На срећу, прона-
шли су га и збринули добри људи,
али неће моћи дуго да га задрже.

Ова невиђена добрица, која
изузетно воли да се мази, сада
хитно тражи власнике и нови дом. Све информације могу се
добити на контакт-телефон 060/026-74-70

Шарена четворка
Веровали или не, ова четири
штенета налазила су се у торби
покрај дечјег игралишта на
Котежу 1.

Несавесни власник, који је
дозволио да се његова женка
пари и окоти, одлучио је да их
баци усред насеља на овако гну-
сан начин. Срећом, хумани
суграђани су их пронашли
након неког времена и однели код ветеринара, али се и даље
налазе на улици поред једне зграде и чекају нове власнике.

Очишћени су од паразита, а све друго можe се сазнати на
броју телефона 060/513-72-00.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

И док је „Пан че вац” и у ово го -
ди шњој лет њој шеми наста вио
да посве ћу је пажњу већим
наци о нал ним зајед ни ца ма,
попут Руму на, Мађа ра, Сло ва -
ка или Маке до на ца, у овом и у
неким од наред них бро је ва
биће речи о мало број ни јим
наро ди ма са ових про сто ра –
банат ским Буга ри ма, Јевре ји -
ма и Цин ца ри ма. И то кроз
раз го во ре с добрим позна ва о -
ци ма њихо вих при ли ка.

У овом бро ју о банат ским
Буга ри ма – Пал ће ни ма гово -
ри ће Аугу стин Кала пиш.

Аугу стин Кала пиш целог живо -
та оби ту је у Ива но ву, месту које
су осно ва ли њего ви пре ци
банат ски Буга ри – Пал ће ни.
Овај настав ник у пен зи ји
познат је као вели ки пре га лац
у погле ду очу ва ња башти не
свог наро да и једи ни је у овом
веку напи сао књи гу, то јест
буквар, на матич ном јези ку.

Место доби ло назив 
по Ива ну Гура ну
– Банат ски Буга ри поти чу из
око ли не Вол ге, а у Бугар ску су
се насе ли ли у сред њем веку,
поред Дуна ва или покрај
Ћипров ца, ода кле поти че и
моја фами ли ја. У то вре ме они
су има ли посеб ну веру – пали -
ћен ство, то јест веро ва ње у
добро и зло, због чега су их
мно ги сма тра ли кри во вер ни -
ци ма. На позив јед ног од бугар -

„МАЛЕ” НАЦИ О НАЛ НЕ МАЊИ НЕ У ПАН ЧЕ ВУ (1)

ИВА НО ВАЧ КИ ПАЛ ЋЕ НИ ЈОШ УВЕК ЧУВА ЈУ ЈЕЗИК И КУЛ ТУ РУ
сва тов ским игра ма. Послед њих
пет на е стак годи на уче ста ли су
сусре ти са суна род ни ци ма из
румун ског Ста рог Беше но ва,
као и са оним у Бар дар ском
Гер му у Бугар ској.

– Упр кос разним ути ца ји ма,
иако мало број ни, Пал ће ни су
коли ко-толи ко успе ли да сачу -
ва ју сво ју веру. Као и језик,
врло сли чан ста ро бу гар ском,
али има и при ме са румун ског,
срп ског, немач ког, хрват ског...
Одр жан је и фол клор, пре све -
га наше сва тов ске игре. Захва -
љу ју ћи биску пу Бона зу Шан до -
ру, 1888. годи не изгра ђе на је
Црква Све тог Ван де ли на, у

Наши сугра ђа ни били су вео -
ма запа же ни на послед њем
„Злат ном котли ћу Вој во ди не”,
так ми че њу које се може сма -
тра ти елит ним ску пом нај бо -
љих кули на ра у Покра ји ни.

На дога ђа ју одр жа ном у
неде љу, 10. сеп тем бра, у
Вршцу, пре ка ље ни мај сто ри
добр ог зало га ја укр сти ли су
вар ја че у три кате го ри је –
рибља чор ба, рибљи папри каш
и ловач ки гулаш. У том ода -
бра ном дру штву од пре ко сто
два де сет так ми ча ра наш град
су, посред ством Тури стич ке
орга ни за ци је Пан че ва, пред -
ста вља ла тро ји ца кули на ра.
Убе дљи во нај бо ље про шао је
Горан Сто јиљ ко вић Лец ки,
који је осво јио прво место у
кува њу ловач ког гула ша, а пре -
о ста ла два так ми ча ра била су
надо мак пеха ра – Бра ни слав
Јова но вић кувао је рибљи
папри каш, а Мир ко Божо вић
рибљу чор бу.

– Насту пао сам у кон ку рен -
ци ји с пре ко педе сет так ма ца,

а опре де лио сам се да кувам
ловач ки гулаш од пет врста
меса – од дивље сви ње, срне и
зеца, уз мало дома ће јуне ти не
и сви ње ти не. Кори стио сам
кла сич не зачи не и ни у чему
нисам пре те ри вао. Само кува -
ње тра ја ло је три и по сата, а
помо гао ми је, као и увек,
Недељ ко Гуда ло вић. Очи глед -
но је да смо испу ни ли све зах -
те ве у вези с густи ном, изгле -
дом и уку сом, па смо осво ји ли
прво место, за шта су сле до ва ле

награ де: викенд у Вене ци ји и
котлић с тро но шцем – наво ди
Сто јиљ ко вић.

Тре ба иста ћи да је он ове
годи не већ имао неко ли ко
побе да на важним так ми че њи -
ма – у Новом Бече ју, Бач кој
Топо ли, Малом Звор ни ку.

Овај кули нар при зна је да је
мно го кори сних саве та добио
од сугра ђа ни на Дра га на Јеро -
ти ћа, иску сног кува ра, који је
на еми нент ном так ми че њу
имао уло гу супер ви зо ра.

– Нај бит ни је је да су про по -
зи ци је биле јасне и до кра ја
пошто ва не. Сви који су има ло
про ма ши ли тему, дис ква ли фи -
ко ва ни су. На при мер, ако је
чор ба била гушћа од про пи са -
ног, није узе та у раз ма тра ње.
Неки су чак ста вља ли и
вештач ке боје, што ника ко није
могло да про ђе. Пре за до во љан
сам уче шћем наших пред став -
ни ка, ина че нај бо љих с ква ли -

фи ка ци о ног так ми че ња недав -
но одр жа ног у орга ни за ци ји
удру же ња „Тамиш 1926”. Сто -
јиљ ко вић је побе дио, а Јова но -
ви ћу је мало ома ну ла боја, док
се Божо ви ћу рас ку вао узо рак
рибе, али су обо ји ца кува ла
фено ме нал но. Све у све му,
Пан че во има одлич не кули на -
ре – исти че Јеро тић.

и књи жев ном бугар ском јези -
ку, коју је Кала пиш напи сао
2011. годи не пово дом 145
годи на од досе ља ва ња банат -
ских Буга ра на ове про сто ре.
То је прва таква књи га у Срби -
ји, а при де овај ива но вач ки
хро ни чар има саку пље но пре -
ко два де сет хиља да речи и
наме ра ва да у пер спек ти ви
при ре ди и реч ник на пал ћен -
ском јези ку.

– Поме ну том књи гом Репу -
бли ка Бугар ска пал ћен ски
језик је при зна ла као дру ги
књи жев ни. Мно ги га изу ча ва -
ју, попут реци мо про фе со ра
сла ви сти ке на пре сти жном

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Палћенсве сватовске игре 

Банатски Бугари држе службу у Цркви Светог Ванделина

Аугустин Калапиш

ОДР ЖАН „ЗЛАТ НИ КОТЛИЋ ВОЈ ВО ДИ НЕ” У ВРШЦУ

Пан чев ци ма титу ла у кува њу ловач ког гула ша

Пре ма њего вим речи ма,
назив места, навод но, дат је по
јед ном од тих досе ље ни ка –
Ива ну Гура ну, који је у то вре -
ме држао неку врсту про дав ни -
це-кафа не. Већ 1874. напра вље -
на је и прва шко ла, али је убр зо
стра да ла од попла ва. С дола -
ском око осам сто Мађа ра из
Буко ви не завр ше на је изград ња
наси па, чиме су нај го ре муке за
Ива нов ча не пре ста ле.

Први пал ћен ски буквар
У том селу тре нут но живи око
250 Пал ће на, иако их је нека -
да било дупло више. И то је
боље него у дру гим мести ма,
попут Ско ре нов ца, у којем је
дошло до њихо ве пот пу не аси -
ми ла ци је. Про це њу је се да их
Руму ни ји има око девет хиља -
да, док их је код нас све га око
хиља ду. 

Данас се наци о нал но биће
ива но вач ких Пал ће на одр жа ва
и кроз про гра ме у Дому кул ту -
ре, као и актив но сти ма Удру -
же ња банат ских Буга ра „Ива -
но во –Ба нат”, које, поред
оста лог, негу је једин стве ни
фол клор познат по ношња ма и

– Тада су моји пре ци кре ну -
ли у масов ни збег пре ко Дуна -
ва и насе ља ва ли се у румун -
ски део Бана та. И ту су се
грче ви то бори ли за опста нак,
па су мора ли даље на север.
Тако је 1738. годи не наста ло
прво насе ље у бли зи ни Ара да,
под нази вом Ста ро Беше но во,
а нешто касни је и Вин га, која
је по Мари ји Тере зи ји чак и
назва на Тере зо по лис. Један од
истак ну тих пред став ни ка мог
наро да био је и њен лич ни
пра ти лац, па су они зато доби -
ли мно го при ви ле ги ја у виду
мањих поре за и обра ди ве
земље. Како је Беше но во
поста ја ло све насе ље ни је,
неки Пал ће ни су мигри ра ли у
срп ски део Бана та, па су 1868.
годи не поно во сти гли до
Дуна ва, на наше про сто ре.
Цар ским реше њем сте кли су
пра во да се ту насе ле, а зауз -
врат су има ли оба ве зу да гра -
де насип. Било их је око две -
ста и сви су доби ли по десет
лана ца њива и пола лан ца
пла ца – наста вља овај настав -
ник у пен зи ји.

НОВИ ТРИЈУМФ „УЧИТЕЉА”

На традиционалном надметању у кувању рибље чорбе, које

је у суботу, 9. септембра, организовао УСРН „Марко Кулић”,

окупило се двадесетак мајстора у справљању најпопулар-

нијег рибљег специјалитета.

Организацију ове манифестације помогао је и велики број

спонзора и пријатеља удружења, па су најбољи заслужили

и лепе награде.

Ни овог пута жири није имао лак задатак да одабере нај-

укуснији узорак, а најбољу рибљу чорбу скувао је наш сугра-

ђанин Бранислав Јовановић Брана и његов тим „Учитељ”.

којој се оку пља ју и мађар ски и
пал ћен ски вер ни ци. Нажа лост,
ника да нисмо има ли нашег
све ште ни ка, као на при мер у
Беше но ву или у Белом Бла ту,
па су мисе слу же не на мађар -
ском или хрват ском јези ку.
Нама је пре о ста ло да свој
матер њи чува мо пре но се ћи га
с коле на на коле но – каже
Кала пиш.

Вели ки допри нос у том
погле ду дала је дво је зич на
буквар-читан ка на банат ском

токиј ском уни вер зи те ту Мото -
ки ја Нома ћи ја. Доне дав но смо
има ли и часо пис „Ива но вач ки
добо шар”, у којем је неко ли ко
стра на било на пал ћен ском
јези ку. Поред тога, сва ке годи -
не орга ни зу је мо Дан матер њег
јези ка, пра ви ли смо и ради о -
ни це у цен тру „Ин меди јас
рес”, а поку ша ва мо да га афир -
ми ше мо и на дру гим мани фе -
ста ци ја ма, јер неста ја њем јези -
ка неста је и наци ја – исти че
овај пре да ни Ива нов ча нин.

Горан Стојиљковић (први здесна)



НАПРАВИТЕ ОДСТРАЊИВАЧ ФЛЕКА

Све је више оних који макар
лети ужи ва ју у бла го де ти ма
толи ко здра вог, а исто вре ме -
но и толи ко еко но мич ног
пре во за на два точ ка.

С дру ге стра не, при ли ком
„тера ња” бици ка ла по окол -
ној при ро ди посто је и ризи -
ци, па се мно ги ма дого ди ло
да их непри јат но изне на ди
олуј но невре ме, потен ци јал -
но смр то но сно сева ње гро мо -
ва или одмет ну ти чопор паса
иске же них вили ца и нао -
штре них очња ка.

Али кад смо већ код
оштри це, оно што годи на ма
ква ри рас по ло же ње бици кли -
сти ма који из сме ра Пан че ва
педа ли ра ју ка јужним сели -
ма, зове се бабин зуб!

Ради се о наиз глед неу па -
дљи вој, али вео ма „под му -
клој” коров ској биљ ци, годи -
на ма „наста ње ној” у бли зи ни

„Петро хе ми је”. Под му клој и
опа кој, бар када је реч о гума -
ма дво точ ка ша.

Због тога и није редак при -
зор да у ово доба (вре ме дозре -
ва ња пло да поме ну те биљ ке)
„намр че на лица” крпе гуме
пре ко пута Рафи не ри је. То се
наро чи то одно си на у овда шње

при ли ке недо вољ но упу ће не
стран це, којих није мало на
нашим про сто ри ма буду ћи да
се ради о ста зи обе ле же ној на
бици кли стич кој тра си позна -
тој као „Евро-вело 6”.

Бабин зуб (латин ски: Tribu-
lus terestris) јесте ниско ра сту -
ћа биљ ка полег ну тих ста бљи -
ка и жутих цве то ва, дужи не и
до шезде се так цен ти ме та ра.
Вео ма је отпор на, па успе ва и
у непри сту пач ни јим, хлад ни -
јим, али и у топли јим кра је ви -
ма, па чак и у пустињ ским
усло ви ма, због чега се у већем
оби му може наћи у Дели блат -
ској пешча ри. Тај на њене одр -
жи во сти, али и отпор но сти на
тех ни ке иско ре ња ва ња, кри је
се и у семен ци, која може бити
репро дук тив на и по неко ли ко
годи на. При том је нао ру жа на
оштрим бодља ма, што зада је
и нај ви ше мука наре че ним
бици кли сти ма. Наи ме, те тан -
ке жила ве игли це, налик на
дугач ка шила, зари ва ју се у
гуме на точ ко ви ма и лако, као
кроз сир, про ди ру чак и у нај -
ква ли тет ни је пне у ма ти ке.

Све то наве ло је и пот пи -
сни ка ових редо ва да сво јим
вело си пе дом оде на кри тич -
ну тач ку у бли зи ни „Петро хе -
ми је” и изви ди ситу а ци ју.
Међу тим, баш тих дана над -
ле жне град ске слу жбе поко -
си ле су окол ни коров, тако да
није било могу ће про на ћи

опа ку биљ ку. Али ни тешко
уоч љи ве семен ке...

Ства ри су дошле на сво је
након неко ли ко сто ти на мета -
ра – „жртва” потра ге поста ла
је ловац и про на шла свој циљ:
као и мно го пута ових лет њих
дана, још јед на гума је настра -
да ла... Ј. Ф.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 15. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Потреб но: кило грам реч не
рибе, пет већих кром пи ра,
пет чено ва белог лука, мала
гла ви ца црве ног лука, један
пара дајз, веза пер шу на, пола
каши чи це босиљ ка, сок од
јед ног лиму на, пола чаше
белог вина, со, бибер и пола
греј пфру та.

При пре ма: Сит но исец ка ти
бели и црве ни лук, пер шун
и пара дајз, па дода ти боси -
љак, лиму нов сок, вино, со
и бибер. Рибу опра ти, одво -
ји ти кожу, па уну тра шњост

рибе напу ни ти наде вом. Ос-
та так наде ва пре ли ти пре -
ко рибе, пре кри ти и оста -
ви ти да пре но ћи.

Наред ног дана крат ко
про ку ва ти кром пир у
љусци, па је огу ли ти, исе ћи
кром пир на колу то ве, поре -
ђа ти у посу ду с рибом и све
посо ли ти. Одго ре насе ћи
греј пфрут и пре кри ти алу -
ми ни јум ском фоли јом.
Пећи око 20 мину та на 180
сте пе ни, одстра ни ти фоли -
ју, па пећи још око пола
сата. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

РЕЧНА РИБА 
НА МЕДИТЕРАНСКИ НАЧИН

Због флека различитог поре-
кла често смо очајни, погото-
во када се оне нађу на омиље-
ним комадима гардеробе.
Средства за одстрањивање су
углавном прескупа, а чак ни с
њима се никад не зна хоће ли
бити довољно ефикасна у укла-
њању непожељних мрља.

Стога, пре но што потроши-
те превише новца, покушајте
са овим једноставним рецеп-
том, који се у многим случаје-
вима показао као спасоносно
решење.

Прокувајте једну чашу воде
и када почне да ври, прелијте
је преко пола чаше соде бикар-
боне. Сачекајте да се вода охла-
ди и да се сода потпуно раство-
ри, а затим додајте пола чаше
хидрогена (3%). Промешајте и
сипајте у посуду с распршива-
чем. Добро напрскајте флеку и
оставите да раствор одстоји
преко ноћи. Ујутру би требало
да вас сачека пријатно изнена-
ђење. Наравно, овај раствор
немојте испробавати на осетљи-
вим тканинама. Д. К.

ШТА ТО БУШИ ГУМЕ КОД „ПЕТРО ХЕ МИ ЈЕ”?

БАБИН ЗУБ – СТРАХ 
И ТРЕ ПЕТ ЗА БИЦИ КЛИ СТЕ

Једна од најпознатијих оаза
природе у околини града несум-
њиво је област око Ивановачке
аде.

За оне малобројне неупуће-
не, то је место на којем је могу-
ће до миле воље уживати у буј-
ној вегетацији или разгледати
разне врсте птица, а овде је и
стециште пецароша, и то
разних врста.

Међутим, као и у свакој бај-
ковитој причи, постоји и дру-
га, рђава страна медаље.

Ко је у последње време похо-
дио прелеп дунавски рукавац,
могао је „свачега” да се нагледа...

Дунавски рукавац на прилазу
Иванову под називом Зимов-
ник без дилеме је једна очара-
вајућа мека издашне природе.
Још увек и упркос свему...

Међутим, много тога што
човек чини (или не чини) већ
дуже време упорно мрља тај
бисер каквим се мало ко може
подичити. И уместо да га чува-
ју, негују и обогаћују, неки
појединци (богами, многи)
чине управо супротно. И то
зарад нешто ситне или сићу-
шне користи.

КАКО ДАНАС ИЗГЛЕДА ПРЕЛЕП ИВАНОВАЧКИ ВОДОТОК?

ЗИМОВНИК ПРЕТРПАН СВИМ И СВАЧИМ

периоду по том питању није се
ништа позитивно догађало.

Начичкани сплавови
Оно што се већ дуже време
дешава на поменутом водото-
ку, такође нимало не весели
истинске љубитеље природе.

Наиме, последњих година
тамо је неким чудом изникло
обиље сплавова. Има ту и лепих
кућица на води, али правог
ругла. Без обзира на то да ли су
лепе или мање лепе, тамо су без
икаквог реда и поретка. И док
их је некада било свега неко-
лико стидљиво постављених и
добро ушушканих, сада се „дру-
штванце опустило”, па се њихов
број рапидно и несметано уве-
ћава. Будући да законска регу-
латива у тој области готово да
и не постоји, такав сценарио не
треба превише да чуди.

И онда долазимо до апсурд-
не ситуације да када неко од
регуларних пецароша не може
да нађе место одакле би зама-
хивао штаповима и превише се
приближи неком од тих „зна-
менитих здања”, може га стре-
фити то да га такозвани вла-
сник прогласи уљезом и удаљи
на безбедно одстојање како би
на „свом поседу” имао потпу-
ни мир. Заправо би требало да
буде обратно...

А када напокон нађете неки
кутак, тешко да ћете се овајди-
ти. Просто речено, шансе за
неки нарочити улов сведене су

цивање удица и мамаца. Наро-
чито викендом.

Тада се морате помирити са
чињеницом да једино ноћно кам-
повање гарантује заузимање
довољно добре локације. Многе
од њих су, с друге стране, прилич-
но обрасле, што је, ипак, у складу
с природним следом догађаја.

Насупрот томе, оно што
ремети тај исконски склад, јесу

на минимум, јер је квалитетна
риба готово „ишчезла”. Преци-
зније речено – истребљена је.
Бољи познаваоци тамошњих
прилика за то, поред осталог,
окривљују тајно постављене
мреже, које су, према њиховим
речима, потпуно затвориле
прилаз капиталнијим пример-
цима из Дунава.

Тада једино преостаје да се
латите „такмичарца”, на најма-
њу могућу удицу закачите
црвића, отворите ’ладну лимен-
ку и препустите се лакој забави
пецања „гирица” на пловак...

Ј. Филиповић

Ко је пре неки дан шетао кејом,
тач ни је њего вим делом позна -
тим као град ска пла жа, могао
је при ме ти ти несва ки да шњи, а
тако нор ма лан при зор.

Како је у јеку јесе ње пече ње
папри ке, сасвим је оче ки ва но
да се на разним мести ма осе ти
пре по зна тљив ома мљу ју ћи ми-
рис јед не од нај о ми ље ни јих
„поврћ ки” на овим про сто ри -
ма. С дру ге стра не, нико се
досад није досе тио да при пре -
му те врсте зим ни це оба вља у
при род ном амби јен ту урба ног
дела гра да на којем је паље ње
ватре дозво ље но, буду ћи да се
већ годи на ма надо мак моста
изви ја дим од рошти ља ња и

дру гих излет нич ких задо вољ -
ста ва.

Овог пута зате кли смо брач -
ни пар испред којег је на плот -
ни мини-шпо ре та цвр ча ла
папри ка.

– С обзи ром на то да живи -
мо у згра ди, где нема усло ва
за ова ко „запа љи ве” рад ње,
схва ти ли смо да посто ји згод -
но место на којем је то могу -
ће. При том смо иза бра ли да то

буде поче так рад не неде ље,
када нема пре ви ше гужве.
Ина че, папри ку и дру гу зим -
ни цу годи на ма сами при пре -
ма мо, јер нај ви ше веру је мо у
оно што сами напра ви мо –
каже Небој ша.

Овај доско ра шњи Бео гра ђа -
нин, а од пре годи ну и по дана
наш сугра ђа нин, каже да су
супру га и он иза бра ли Пан че -
во зато што су ста но ви овде
јеф ти ни ји, као и зато им се
више допа да ју, услов но рече -
но, мања места. Ина че, кад год
им се ука же мало сло бод ног
вре ме на, не про пу шта ју при -
ли ку да про ше та ју кејом и
Народ ном баштом. Ј. Ф.

НА МЕСТУ ЗА ПИК НИК КОД ГРАД СКЕ ПЛА ЖЕ

Мио ми рис пече не папри ке надо мак реке

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Ако је неко након подуже пау-
зе посетио ту некад гиздаву ике-
бану небрушене лепоте, могао
се уверити у упадљиве промене.
И то, без сумње, нагоре...

Смећа као на градској депонији
Уколико, рецимо, пожелите да
тамо одете на преподневно
пецање и мало задоцните,
односно не устанете у цик зоре,
имаћете проблема да нађете
згодан кутак за несметано заба-

бахати корисници ове фасци-
нантне оазе, којима је мрско
чак и да покупе све што су за
собом „посејали”. Тако се дуж
целе леве зимовничке обале
може наћи читава депонија
„достојна” једне немале варо-
шице. Из године у годину ситу-
ација је све гора, малтене алар-
мантна. И док су раније и
чињене неке акције чишћења
поменутог приобаља, у дужем

КОРОВ, АЛИ И АФРО ДИ ЗИ ЈАК

Иако се сма тра неком врстом коро ва, биљ ку бабин зуб

пра ти инте ре сант на при ча.

Она се у поје ди ним земља ма кори сти за уве ћа ње сек -

су ал не жеље и, наро чи то, ерек тил не функ ци је код мушка -

ра ца.

Чак је и бил де ри упо тре бља ва ју за поди за ње нивоа

тесто сте ро на.

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ
У претпрошлом броју, у тексту пoд насловом „Панчевци доми-
нантни у пецању”, начињен је један ненамеран пропуст нови-
нара.

Име победника такмичења Милоша Видосављевића погре-
шно је написано, па му се овом приликом извињавамо.

Ј. Ф.



Ста ти сти ча ри Атлет ског саве -
за Срби је про шлог викен да
обја ви ли су листу нај у спе шни -
јих клу бо ва и поје ди на ца у
нашој земљи, сачи ње ну по кри -
те ри ју ми ма уче шћа и успе -
шно сти на репре зен та тив ном
нивоу. АК Дина мо се тако
нашао међу шест нај бо љих
клу бо ва у држа ви. Чел ни ци тог
спорт ског колек ти ва поно сни
су и на Зора ну Бар јак та ро вић,
која је у поје ди нач ној кон ку -
рен ци ји зау зе ла место одмах
иза непри ко сно ве них Ива не
Шпа но вић и Аме ле Тер зић,
зајед но с Тама ром Сала шки.

Зора на Бар јак та ро вић је
четво ро стру ки сени ор ски
првак Срби је, нај бр жа је
сприн тер ка у земљи, како у

дво ра ни, тако и на отво ре ном,
а уз све то, на држав ним так -
ми че њи ма није пора же на већ
две годи не. Иза бра на је за нај -
бо љу атле ти чар ку у кон ку рен -
ци ји мла ђих сени о ра, испу ни -
ла је резул тат ски кри те ри јум
ОКС-а за спор ти сту међу на -
род ног раз ре да, а поста ла је
јед на од пет нај бр жих сприн -
тер ки Срби је свих вре ме на.

Када се сагле да ова сезо на,
оста је жал због повре де после
трке на 100 мета ра на екип ном
Сени ор ском првен ству Евро пе,
када је изгу би ла злат но одлич -
је за два хиља ди та дела секун -
де. После тог над ме та ња није
успе ла да испу ни циљ свог тре -
не ра Љуп ча Цвет ко ског, па
није обо ри ла држав не рекор де

у трка ма на 100 и 200 мета ра,
нити је осво ји ла одлич је на
поје ди нач ном Првен ству Евро -
пе за мла ђе сени о ре.

Зора на је ове годи не три јум -
фо ва ла у обе трке на Отво ре -
ном првен ству Сло ве ни је у
Сло вен ској Бистри ци, побе ди -
ла је на вели ком међу на род ном
митин гу у Зени ци, а нај бр жа је
била и на так ми че њу под нази -
вом „Вели ка награ да Срби је”.

Наша сугра ђан ка сада око
себе има ква ли те тан струч ни
тим, а јавља ју се и број ни спон -
зо ри који желе да уче ству ју у
реа ли за ци ји њеног амби ци о -
зног про јек та за 2018. годи ну.
Због све га тога добре резул та -
те од Зора не Бар јак та ро вић тек
тре ба оче ки ва ти.

СПОРТ
Петак, 15. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Сре бро за дво клек
Бара ше вић –Ми ко вић

Кајак-кану клуб Пан че во још
јед ном је потвр дио да зау зи ма
сам врх овог спор та у нашој
земљи. Ква ли те тан и стру чан
више го ди шњи рад даје резул та -
те на гото во свим так ми че њи ма
на који ма чла но ви овог спорт -
ског колек ти ва уче ству ју, а
„печат” на још јед ну сјај ну сезо -
ну ста вљен је про шле неде ље.

На регат ној ста зи на Ади
Циган ли ји у Бео гра ду одр жа -
но је Првен ство Срби је у каја -
ку и кануу на мир ним вода ма.
На овом, нај ва жни јем дома -
ћем так ми че њу уче ство ва ло је
пре ко 700 так ми ча ра из чак
27 клу бо ва, који су се над ме -
та ли у свим ста ро сним кате -
го ри ја ма, почев од пио ни ра,
пре ко каде та и јуни о ра, до
сени о ра. Првен ство Срби је
тра ја ло је чак чети ри дана, од
четврт ка до неде ље, 7–10. сеп -
тем бра, а трке су се одви ја ле
на део ни ца ма од 200, 500 и
1.000 мета ра.

И овог пута так ми ча ри
ККК-а Пан че во успе шно су се

ДРЖАВ НО ПРВЕН СТВО У КАЈА КУ И КАНУУ НА МИР НИМ ВОДА МА

БИЉА НА РЕЛИЋ ШАМ ПИ ОН КА СРБИ ЈЕ

вице шам пи о на Срби је за 2017.
годи ну.

Над ме та њем на Ади Циган -
ли ји завр ше на је так ми чар ска
сезо на у каја ку и кануу, а после
само неко ли ко дана одмо ра
чла но ви ККК-а Пан че во запо -
чи њу при пре ме за наред ну
годи ну.

Сва ка част!

СЈАЈ НА СЕЗО НА ЗОРА НЕ БАР ЈАК ТА РО ВИЋ

РЕЗУЛ ТА ТИ ЗА ДИВЉЕ ЊЕ

Четвр то коло Срп ске лиге гру -
па „Вој во ди на” неће оста ти у
лепом сећа њу љуби те љи ма
фуд ба ла у Пан че ву и око ли ни.
Наи ме, оба пред став ни ка
наше га гра да у овом ран гу так -
ми че ња пре тр пе ла су пора зе –
и Дина мо 1945 и Желе зни чар
тре ћи пут у доса да шњем току
шам пи о на та напу сти ли су
терен погну те гла ве.

На СЦ-у „Мла дост”, пред око
500 гле да ла ца, Желе зни чар је
уго стио лиде ра, Бечеј 1918, од
кога је пре тр пео пораз од 0:2
(0:0). Ако је у првом полу вре -
ме ну „дизел ка” и била рав но -
пра ван так мац сјај ном тиму
гости ју, Бечеј ци су у настав ку
меча над и гра ли свог дома ћи -
на и заслу же но сти гли до сва
три бода.

– У првом делу утак ми це игра -
ли смо солид но, ства ра ли шан -
се... У дру гом полу вре ме ну Бечеј
је био мно го бољи. Осе тио се
недо ста так неко ли ко стан дард -

них игра ча, али то не сме да буде
оправ да ње. Сву кри ви цу за лошу
пар ти ју пре у зи мам на себе –
рекао је после утак ми це тре нер
Желе зни ча ра Ненад Стој чић.

Пан че вач ка „дизел ка” је
сада на три на е стом месту, са
три бода и гол-раз ли ком 2:5.

Тре ћи пораз пре тр пе ли су и
фуд ба ле ри Дина ма 1945. Они
су госто ва ли у Ста рим Банов -
ци ма, где их је дома ћи Дунав
побе дио са 2:1. Једи ни пого дак
за пан че вач ки „брзи воз”
пости гао је Јан ко вић у фини -
шу утак ми це, па је тако само
убла жио пораз свог тима.

Тим који пред во ди тре нер
Алек сан дар Сте ва но вић тре -
нут но зау зи ма једа на е сто
место на табе ли, са три бода и
гол-раз ли ком 7:5.

Наред ног викен да, тач ни је у
субо ту, 16. сеп тем бра, на про -
гра му ће бити град ски дер би.
Дина мо 1945 на свом тере ну
доче ку је Желе зни чар. Утак ми -
ца почи ње у 16 сати.

Лепих вести за покло ни ке
нај ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у Пан че ву нема ни из
Вој во ђан ске лиге „Исток”.

Четвр то коло оди гра но је и
у четвр том ран гу так ми че ња, а
Мла дост из Омо љи це пре тр пе -
ла је први ово се зон ски пораз.
Коза ра ју је савла да ла са 2:0 у
Банат ском Вели ком Селу.

Омољ ча ни су сада на
шестом месту на табе ли, са
седам бодо ва, а у неде љу, 17.
сеп тем бра, на свом тере ну
доче ку ју Једин ство. Сусрет
почи ње у 16 сати.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„ВОЗО ВИ” ИДУ У РИКВЕРЦ...

Сени ор ска репре зен та ци ја
Срби је уче ство ва ла је про шлог
викен да на тур ни ру Пре ми јер
свет ске лиге у кара теу, који је
одр жан у Лај пци гу. Један од нај -
ја чих свет ских тур ни ра и ове
годи не је оку пио нај бо ље бор це,

па су уче ство ва ла 1.384 так ми -
ча ра. То је био и први наступ
репре зен та ти ва ца из КК-а Дина -
мо после напор них при пре ма на
Копа о ни ку и Зла ти бо ру.

Сло бо дан Бите вић се над ме -
тао у кате го ри ји пре ко 84 кг, у
којој је било 105 бора ца. У
првом колу је био сло бо дан,
потом је савла дао рива ла из
Бело ру си је, а онда и бор ца из
Јапа на. Боба је у четвр том колу
изгу био од так ми ча ра из Сау -
диј ске Ара би је, који је потом

покле као у бор би за ула зак у
фина ле, па Бите вић није имао
нову шан су у репер са жу.

Нико ла Јова но вић је насту -
пио у кате го ри ји до 75 кг у кон -
ку рен ци ји 158 так ми ча ра, али
је већ у првом колу пре тр пео
пораз од руског бор ца. Поред
сени о ра, актив не су и оста ле
селек ци је КК-а Дина мо, а у
току је и упис нових чла но ва у
кара те шко лу. Инфор ма ци је се
могу доби ти на теле фон
064/157-22-45.

СВЕТ СКА ПРЕ МИ ЈЕР ЛИГА У КАРА ТЕУ

БЕЗ ТРО ФЕ ЈА ИЗ ЛАЈ ПЦИ ГА

носи ли са сво јим рива ли ма и,
што је нај ва жни је, у свој град
су се вра ти ли оки ће ни вред -
ним одлич ји ма. Шам пи он ску
титу лу у над ме та њу на 200
мета ра осво ји ла је фено ме нал -
на репре зен та тив ка Биља на
Релић, која је јед ну сјај ну сезо -
ну завр ши ла на нај е фект ни ји
начин – злат ним одлич јем у

олим пиј ској дисци пли ни. Од-
ли чан резул тат оства рио је и
дво клек ККК-а Пан че во који
су сачи ња ва ли Бра ни слав
Бара ше вић и Ненад Мико вић.
Мом ци су још јед ном пока за -
ли како се бори за боје свог
клу ба, па су у јед ној тешкој и
до самог кра ја неиз ве сној трци
на 200 мета ра осво ји ли титу лу

Првенство Србије у гађању
из пиштоља великог кали-
бра домаће производње по
Ц-програму, са 20 метака у
прецизном гађању и 20 мета-
ка брзе паљбе, одржано је про-
шлог викенда у Новом Саду.

Иако је конкуренција и
овог пута била жестока, еки-
па Стрељачке дружине „Пан-
чево 1813” осми пут заредом
убедљиво је освојила титулу
првака, иако у свом граду
нема адекватно стрелиште,
па тренинге спроводи и у Бео-
граду. Феноменалним успе-
сима клуба из нашега града
доприноси и одлична сарад-
ња с Војском Србије.

У појединачној конкурен-
цији неприкосновен је био
Саша Петровић, који је с висо-
ким резултатом од 352 круга
поново освојио прво место.

Прошлогодишњи шампион
Јовица Бубало овог пута је зау-
зео друго место, с 334 круга.
Јован Павлица је упуцао 179
кругова, а пријатно је изнена-
дио нови члан екипе – Свети-
слав Поштић. Он се с резул-
татом од 276 кругова пласирао
на пето место у конкуренцији
двадесет једног такмичара.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ГАЂАЊУ ИЗ

ПИШТОЉА ВЕЛИКОГ КАЛИБРА

„ДРУЖИНА” НАЈБОЉА У ЗЕМЉИ

У Новом Саду је прошлог
викенда одржано екипно
Првенство Србије у атлетици
за јуниоре. У веома јакој кон-
куренцији АК Динамо је зау-
зео шесто место.

Екипу су предводили тре-
нери Љупчо Цветкоски, Сло-
бодан Маринков и Филип
Влајић, а наступили су: Ана-
стасија Мркела, Тамара
Полић, Миона Бркић, Нико-
лина Кораћ, Александра Сте-
фановић, Сара Аврамовић,
Лазар Константиновић, Иван
Божанић, Алекса Живанов,
Алекса Карлаш, Младен
Митрић, Сава Бранков, Нико-
ла Радовановић и Стефан
Михајлов.

Пред члановима АК-а
Динамо су државни шампи-
онат за најмлађе, Првенство
Србије у кросу, те екипно
надметање најбољих сениора

у земљи, као и Првенство
Балкана у маратону.

Такође у Новом Саду одр-
жано је и Првенство Војводи-
не за старије пионире, на
којем су млади атлетичари
Динама, предвођени трене-
ром Цветкоским, постигли
запажене резултате.

Алекса Живанов је био нај-
бржи у трци на 300 м, док је
на 100 м други прошао кроз
циљ. Страхиња Стевшић је
заузео треће место у надме-
тању на 800 м, а бронзано
одличје припало је и Анаста-
сији Мркели у трци на 300 м.
Њена сестра Марија освојила
је сребрну медаљу на 600 м.

Резултати поменутих такми-
чара најбољи су показатељ
колико је атлетска школа Дина-
ма успешна, а добре резултате
од талентованих малишана тек
треба очекивати.

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 

У АТЛЕТИЦИ ЗА ЈУНИОРЕ

ДИНАМО НА ШЕСТОМ МЕСТУ

Страну припремио

Александар
Живковић

Чланови ЏК-а Панчево уче-
ствовали су прошлог викенда
на меморијалном турниру
под називом „Чаба Бела”,
који је одржан у Сегедину.

Сребрне медаље су освоји-
ли Александар Лупулов и

Нина Албијанић, а на пета
места пласирали су се Лазар
Ваневски и Лазар Албијанић.

На такмичењу у Бијељини,
такође прошлог викенда,
Немања Нишић се окитио
бронзаном медаљом.

ЏУДО У СЕГЕДИНУ

ДВА СРЕБРА И БРОНЗА
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Видо слав Тасић,
гим на зи ја лац:
     
– Био сам на мору 
и про вео неко вре ме 
на селу, а сада је 
поче ла шко ла. Учим 
и тре ни рам фуд бал 
у ФК-у „Желе зни чар”.

Мила на Вулин, 
гим на зи јал ка:
     
– Ишла сам на море
с поро ди цом и дру жи ла

се с дру га ри ма. Сва ко
вече смо ишли некуд.
Тако ђе, тре ни ра ла сам
тенис.

Миха и ло
Мар ја но вић, 
гим на зи ја лац:
     
– Тре нут но идем
у шко лу, а током
лета сам био 

на мору и с клу бом
ишао на раг би 
утак ми це.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Фоте ља
Има их разних: твр дих, угод них, тапа ци ра них.

    Тво јих, туђих, зајед нич ких.

    Оних што су рође ни или наста ње ни у днев ној соби, кан це ла -

ри ји – фик тив ној или ствар ној, на тава ну, у при ро ди...

    Баш тих на који ма се изле жа ваш, поне кад летиш.

    Шта је иску ста ва!

    На фот ки је само фоте ља. Али и она уме да буде раз ли чи те

гра ђе, на раз ли чи тим мести ма и да слу жи свр си.

Мести ми ча вост
Када се кре чи зид, посеб но шпан ски, испад не после прве руке

да је то одра ђе но мести ми ча во. Зато иде дру га рука.

    Пошто се скр ља тро то ар од хаба ња, поста не мести ми чав, тре -

ба га закр пи ти.

    Зато иду јав не набав ке и тај не погод бе.

    Уко ли ко ти се гла ва запр ља црним слут ња ма, мести ми ча во је

мораш испра ти.

    Зато изгу рај сле де ћу мисао.

Као кру жни ток
Кру жиш шеста ром када поч неш да спо зна јеш зако не мате ма ти ке.

    Заде сиш се на некој жур ки па уз музи ку укруг вртиш рука ма

да не испад неш из еки пе.

    Онда мериш; шеста ром, рука ма.

    И не дола зи ти до мозга да је живот на мате ма ти ка таква да се

често не може све егзакт но изра чу на ти као у оној школ ској.

    Изне на ђе ња кру же око тебе, теби кру жи у сто ма ку, ти кру жиш

око себе...

    Има тога још. Укруг.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 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 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Мариус, Вања, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                              Редакција

Поздрави из Мадрида! Вања и Небојша

Вања Велисављев, Исидоре Секулић 12/10

Тасос, Грчка, тамо где дивљина ћути, 

а поглед говори.

Мариус Олђа, Др Марије Прите 2 


