
као дру ги могу ћи раз лог поми ње се
жеља за одме ра ва њем сна га.

На обра чун који је тра гич но завр шен
један је повео дво ји цу, а дру ги тро ји цу
дру го ва, који нису уче ство ва ли у суко -
бу. После вер бал не сва ђе усле ди ла је
туча. Н. С. је у јед ном тре нут ку изву као
нож и убо жртву испод левог пазу ха, у
срце. Оста ли су се раз бе жа ли, сем јед -
ног мла ди ћа, који је остао уз уби је ног.
Хит на помоћ је брзо интер ве ни са ла,
али су чла но ви еки пе те слу жбе виде ли
да избо де ни мла дић лежи без све сти и
не даје зна ке живо та, па им је пре о ста -
ло само да кон ста ту ју да је пре ми нуо.

Његов друг који је остао на месту
уби ства прво бит но је рекао да не зна
шта се дого ди ло и да се он сам убо,

али је поли ци ја брзо откри ла дета ље
тра ге ди је. Након тога су при ве де ни
сви уче сни ци у тучи, а нож је накнад -
но про на ђен. Поли ци ји је посао био
оте жан због тога што осум њи че ни за
уби ство није у почет ку хтео да каже
поли ци ји где је нож који је кори стио.
На саслу ша њу је нај пре изја вио да га
је бацио у Тамиш, а потом у језе ро
Песка на поред Спорт ског цен тра „Мла -
дост”. Међу тим, поли ци ја је без обзи -
ра на то успе ла да га про на ђе.

Све тла на Спа сов ски, помоћ ни ца
дирек то ра Машин ске шко ле, коју је
уби је ни мла дић поха ђао, изја ви ла је
нови на ри ма да је он био при сто јан и
кул ту ран и да није имао није дан нео -
прав да ни изо ста нак.

Политика
Најважнија је

даља

дигитализација

» страна 4

цена 40 динара

Просвета

Улагање у будућност

» страна 7

Хроника

Склоните сланик 

са стола!
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Коначно помак на
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Поли ци ја ухап си ла 
седам на е сто го ди шњег 
Н. С. због осно ва не сум ње
да је почи нио кри вич но
дело уби ство

Настра да ли убо ден у срце,
пре ми нуо на лицу места

Захва љу ју ћи брзој и ефи ка сно изве -
де ној акци ји при пад ни ци пан че вач -
ке поли ци је про на шли су и ухап си ли
седам на е сто го ди шњег Н. С. из нашег
гра да због посто ја ња осно ва сум ње да
је почи нио кри вич но дело уби ство.

Сум ња се да је он у четвр так, 7. децем -
бра, око 20 сати, после сва ђе, оштрим
пред ме том нанео убод не ране шесна е -
сто го ди шњем Ива ну Ада мо ву, који је
од задо би је них повре да пре ми нуо на
лицу места. Осум њи че ни је, уз кри вич -
ну при ја ву, при ве ден суди ји Вишег суда
за мало лет ни ке у Пан че ву. Након саслу -
ша ња одре ђен му је при твор у тра ја њу
од 30 дана да не би ути цао на све до ке
кри вич ног дела за које је осум њи чен,
као и зато што је јав ност била узне ми -
ре на због оног што се дого ди ло.

Овај тра гич ни дога ђај, који је био
повод за брзу реак ци ју пан че вач ке
поли ци је, дого дио се на сла бо осве -
тље ном делу недав но асфал ти ра не
пешач ке ста зе пре ко пута Спорт ског
цен тра „Мла дост” на Миси. Туча у
којој је шесна е сто го ди шњак изгу био
живот била је уна пред уго во ре на, а
не зна се тач но шта је био раз лог за
њу. Како су изве сти ли поје ди ни меди -
ји, до туче је дошло због нера шчи шће -
ног нов ча ног дуга од хиља ду дина ра, а

ТРА ГЕ ДИ ЈА НА МИСИ

ШЕСНА Е СТО ГО ДИ ШЊАК УБИ ЈЕН НОЖЕМ
Роди те љи Ива на Ада мо ва су у изја -

ва ма меди ји ма рекли да не могу да
се поми ре с тим да га нема, јер је био
миран и поштен. Дода ли су да им је
сва ког јутра пома гао да пре ве зу робу
до пија це, где про да ју да би зара ди ли
за живот, а да је после тога ишао у
шко лу.

Иван је сахра њен у поне де љак, 11.
децем бра, на Новом гро бљу. Међу
они ма који су дошли да га испра те на
послед њи пут били су њего ви број ни
дру го ви и дру га ри це из шко ле, као и
про фе со ри. Говор јед ног од њих потре -
сао је до суза све при сут не.

– Овог децем бар ског ветро ви тог
дана оку пи ли смо се овде, а не у школ -
ском дво ри шту. Више ништа није
важно, ни оце на, ни све ска, ни читан -
ка, ни све до чан ство. Тебе нема. С
тобом одла зи и твој сми сао за хумор,
вечи ти осмех, одме ре ност и увек при -
сут не црне нао ча ре. Тво је роди те ље
не може уте ши ти нико и ништа осим
чиње ни це да си био дете за понос.
Нама који смо те позна ва ли оста ће
вечи та успо ме на на сва ки тре ну так
про ве ден с тобом. Нека ти је веч на
сла ва – рекао је он.

Током истра жног поступ ка који је
почео у Вишем суду тре ба ло би да
буде раз ја шње но шта је био мотив за
ову тра ге ди ју, као и због чега је Н. С.,
који је у при тво ру, понео нож на уна -
пред зака зан обра чун са Ива ном.

Међу тим, какав год да буде епи лог
истра ге и суђе ња, губи так који су пре -
тр пе ли роди те љи и чла но ви поро ди -
це тра гич но настра да лог мла ди ћа, као
и њего ви дру го ви, ништа неће надок -
на ди ти.

М. Глигорић
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Мултијезички додатак – на македонском језику
Мултијазичен додаток – на македонски јазик » стране I-VIII

СВЕЖИНА



посла или шко ло ва ња путу ју у глав -
ни град,  али њихо ви ини ци ја то ри
као да нису ни нај ма ње бри ну ли због
тога. Желе зни ца је сво ју одлу ку о
уки да њу пола за ка возо ва из Пан че ва
обра зло жи ла нерен та бил но шћу, јер
се њима током дана навод но вози ло
нај ви ше три де се так пут ни ка, а за
град ску власт Бео гра да забра на зау -
ста вља ња пан че вач ких, вршач ких и
ковин ских ауто бу са јед на је од мера
за успо ста вља ње реда у сао бра ћа ју на
ули ца ма глав ног гра да.

Зву чи апсурд но, али је тач но: иако
је пру га Пан че во –Бе о град темељ но
рекон стру и са на и оспо со бље на за мак -
си мал не брзи не, желе знич ка лини ја
изме ђу та два гра да фак тич ки је уки -
ну та, а Пан чев ци ма који и даље желе
да до глав ног гра да путу ју возом, пре -
о ста ло је само да на ста ни ци Аеро -
дром чека ју ком по зи ци је из Вршца и
Зре ња ни на. У нај го рој суи ту а ци ји су
наши сугра ђа ни с Тесле, Стре ли шта и
из Вој ло ви це, који су некад могли да
иду возом за Бео град. Да би дошли до
желе знич ке ста ни це, они сада мора ју
да иду до Аеро дро ма, јер су уки ну та
желе знич ка ста ја ли штеау Вој ло ви ци
и на Стрелишту.

Дуго го ди шњи про бле ми Пан че ва -
ца који сва ко днев но путу ју у Бео град
оста ли су због овог нере ше ни чак и
сада када је у нашем гра ду, покра ји -
ни и репу бли ци власт у рука ма јед не
пар ти је. Пан чев ци с бољим пам ће -
њем сећа ју се вре ме на када је наш
град води ла опо зи ци ја, а репу бли ку
и покра ји ну Сло бо дан Мило ше вић и
Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је. Репу -
блич ка и покра јин ска власт тада су
тре ти ра ле Пан че во и Пан чев це као
„нижу расу”, чиме су нас кажња ва ле
због подр шке опо зи ци ји.

У почет ку, након пето ок то бар ских
про ме на 2000. годи не и пада Соци ја -
ли стич ке пар ти је Срби је, изгле да ло
је да ће се ситу а ци ја про ме ни ти набо -
ље. Међу тим, испо ста ви ло се да је та
илу зи ја крат ко тра ја ла. И поред тога

што је власт и у Бео гра ду и у Пан че ву
годи на ма држа ла Демо крат ска стран -
ка, кон так ти изме ђу зва нич ни ка тих
гра до ва уоп ште нису посто ја ли, а
Пан чев ци су се осе ћа ли као да живе
у дру гој држа ви.

Ситу а ци ја је за нас Пан чев це поче -
ла да се мења набо ље тек када је Пан -
че во увр ште но у систем „Бео во за”,
али то је тра ја ло до почет ка децем -
бра про шле годи не, када је први пут
дра стич но про ре ђен желе знич ки сао -
бра ћај изме ђу нашег гра да и пре сто -
ни це.

Под се ћа мо, сре ди ном апри ла про -
шле годи не Пан че во је посе тио Сини -
ша Мали, гра до на чел ник Бео гра да. Он
и његов коле га Саша Павлов тада су
пред каме ра ма и број ним пан че вач -
ким и бео град ским нови на ри ма пот -
пи са ли спо ра зум који је за нас Пан -
чев це зву чао при лич но охра бру ју ће.
Ова ко је гла сио један од новин ских
изве шта ја с тог ску па пре годи ну дана:

„Од почет ка иду ће школ ске годи не
Пан че во и Бео град ће пове зи ва ти обје -
ди ње ни систем јав ног пре во за, који
неће под ра зу ме ва ти само желе знич -
ки, већ и ауто бу ски пре воз. ’Учи ни ће
се све да Бео воз, који сада сао бра ћа
до Овче, иде до Пан че ва”, наја вио је
гра до на чел ник Бео гра да. Он је изја -
вио да ће први корак у спро во ђе њу
Спо ра зу ма о уна пре ђе њу пре во за
изме ђу Пан че ва и Бео гра да бити изра -
да сту ди је изво дљи во сти којом ће се
дефи ни са ти који ауто бу си ће пре во -
зи ти гра ђа не, коли ко ће их бити, у
којим интер ва ли ма ће сао бра ћа ти
итд. Први човек Бео гра да наја вио је
да ће локал на власт у пре сто ни ци учи -
ни ти све да у наред ном пери о ду што
више помог не Пан че ву. Гра до на чел -
ник Пан че ва Саша Павлов том при -
ли ком је изја вио да ће пот пи си ва ње
Спо ра зу ма о уна пре ђе њу пре во за
изме ђу Пан че ва и Бео гра да допри не -
ти руше њу бари је ре која је годи на ма
посто ја ла изме ђу ових гра до ва”.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

А где је веверица?

У Народној башти, сваког дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Френк Синатра

Лага ње, та наша гад на
бољ ка

Посао у земљи Срби ји већ дуго је тема нуме ро уно. Упр кос свим при -
вред ним расто ви ма и фискал ним кон со ли да ци ја ма то је и даље зла та
вред на роба. Јер ко га нема, ску по би га пла тио...

Но, с дру ге стра не, све до ци смо да мно ги, па и ти исти који су до јуче
на сав глас куку мав чи ли за њим, када се уше ме и пусте коре ње, пре ста ну
да цене то што су се рато си ља ли, у дана шње вре ме, можда и нај ве ће гла -
во бо ље, ола ко забо ра вља ју ћи коли ко су, не тако дав но, били спрем ни и
да поги ну за посло дав ца. Шта тек рећи о они ма који су годи на ма „обо ле -
ва ли” од виру са „држав них јаса ла”, па су се убе ди ли да су тамо богом да -
ни и да је с њихо ве стра не довољ но да се (у неко доба дана) поја ве на рад -
ном месту.

А оно (рад но место) тре ба да је поли гон на којем ће у сва ком погле ду
оправ да ва ти то што за њих неко издва ја већу или мању сво ту нов ца и где
зала га ње и при ме ре но пона ша ње не сме ју да се дово де у пита ње. Али
ствар ност то сва ко днев но деман ту је и не само да се овде на послу вео ма
често мало ради већ и нечи ја (не)кул ту ра на рад ном месту може бити
сасвим дово љан раз лог за доби ја ње шут-кар те. Нарав но, у неком циви -
ли зо ва ном дру штву...

Реци мо, нешто што на том „тру лом” Запа ду нико не би толе ри сао,
сасвим сигур но је аљка вост, то јест неу ред но рад но место. То већ само по
себи гово ри о нечи јој лич но сти, а дру го, ништа мање важно, јесте то што
такав дар мар оте жа ва извр ше ње зада та ка.

На спи ску ства ри које оба ве зно тре ба избе га ва ти на послу јесте тра ча -
ње, јед на овде гото во нор мал на и код већи не колек ти ва пожељ на ствар.
Али оно сасвим сигур но сма њу је про дук тив ност, а при том и ква ри атмос -
фе ру на послу, јер су обич но мете дру ге (тре нут но одсут не) коле ге. Сто га
тра че ри тре ба добро да се зами сле коли ко би им било при јат но да их
неко тако раз вла чи као „Пан та питу”.

На ранг-листи непо доб них актив но сти је и пре те ра но кори шће ње
мобил ног, наро чи то ако то чудо тех ни ке не пред ста вља сред ство за рад.
У тај сег мент спа да и ћућо ре ње по дру штве ним мре жа ма, као и пика ње
разних игри ца, попут, реци мо, мно ги ма оми ље ног сла га ња жан да ра на
даму.

Један од увре же них „кодек са” пона ша ња је и кон стант но кашње ње,
чиме се у неку руку ста ри ји рад ни ци при ка зу ју као „џом бе”, који ма је све
„дозво ље но”...

Посе бан без о бра злук који се може „при у шти ти” колек ти ву је и неа де -
кват но обла че ње, пре све га у погле ду разор ног ути ца ја на нечи је чуло
мири са. У пре во ду, то је када неко дуго не мења нај дра жу пру га сту кошу -
љу или дола зи на посао у пуној „кухињ ској опре ми”.

Ипак, оно што можда нај ви ше реме ти ствар, јесте лага ње.
Посто је фир ме пре ма чијим пра ви ли ма се ради је опра шта (нехо тич -

на) гре шка иза које оста је наиз глед мно го већа ште та, док због изго во ре -
не „малец ке” неи сти не може да сев не отказ „ко вра та”.

Инди ка ти ван слу чај дого дио се недав но у овда шњој фили ја ли чуве не
свет ске фир ме. При ча отпри ли ке иде ова ко: један рад ник (наш човек) у
рани јим јутар њим сати ма зате као се у мен зи, у којој је за запо сле не све
гра тис. Дотич ни је поку шао да ’лад ним јогур том „изви да ране” од прет -
ход не слав ске ноћи. Међу тим, буб ња ње у гла ви зава пи ло је за дупли ра -
њем дозе „анти ма мур лу ка”, па се вра тио до фри жи де ра по још релак си -
ра ју ћег напит ка. Све то је путем каме ра пра тио један од посло во ђа
(стра нац), који га је неду го затим срео и спон та но, кроз шалу, при у пи тао
да ли се опо ра вио од тешке ноћи. Овај наш се упла шио да није нешто
опа ко згре шио и напра вио се скроз мутав, а од те так ти ке није оду ста јао
ни када му је шеф још јед ном поста вио исто пита ње уз напо ме ну да то
није ника кав про блем. Бан до гла ви рад ник је, не зна ју ћи за каме ре, и
након тога упор но одби јао да при зна чиње нич но ста ње. Усле дио је момен -
тал ни отказ.

Јер лаж се не толе ри ше. Макар и тако бениг на. Па чак и да је слу чај но
запа лио целу фир му, можда не би добио ауто мат ски ногу, али пре ва ран -
ти ника ко не про ла зе у напред ним циви ли за ци ја ма.

Зато су и такве, напред не. Али у пра вом сми слу речи...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

Два гра да као
две држа ве

Иако су Пан че во и Бео град уда ље ни
само два де се так кило ме та ра, ста нов -
ни ци тих гра до ва као да живе у две
раз ли чи те држа ве. То се нај бо ље виде -
ло након одлу ке бео град ске вла сти да
пан че вач ки, вршач ки и ковин ски
ауто бу си који возе до глав ног гра да
више не сме ју да се зау ста вља ју у Ули -
ци адми ра ла Гепра та и поред Народ -
не ску шти не, као и након уки да ња
возо ва који су пре во зи ли пут ни ке из
Пан че ва за Бео град.

Обе ове одлу ке пого ди ле су наше
сугра ђа не који сва ко днев но због

ИДЕ АЛ НА СТА РОСТ МУШКАР ЦА ЗА БРАК ЈЕ ОКО ДЕВЕ ДЕ СЕ ТЕ

ГОДИ НЕ – ДВА МИНУ ТА ПРЕ СМР ТИ.



два кон цер та на Тргу отво ре -
ног срца у Бео гра ду: у петак
15. децем бра и у четвр так 21.
децем бра. Про грам ће обе вече -
ри поче ти у 18 сати. Наше
сугра ђа не заба вља ће мо и 25. и
30. децем бра на Тргу Ђор ђа
Вај фер та, одно сно у Ули ци
ново го ди шње чаро ли је, у окви -
ру пра знич ног про гра ма који
орга ни зу је ТОП. Пева ће мо и
на отва ра њу „Ново го ди шњег
база ра”, 28. децем бра, на пла -
тоу испред Град ске упра ве –
наја ви ла је Јеле на Цве тић.

Чла но ви „Вокал кид са”
били су врло вред ни и током

чита вог првог полу го ди шта.
Има ли су вели ки број госто -
ва ња, а сво јим гла со ви ма
улеп ша ли су и мно ге мани -
фе ста ци је.

– Прет ход ну сезо ну смо завр -
ши ли све ча ним насту пом у
Пала ти Срби је, где је „Вокал
кидс” био део здру же ног хора
деце Срби је која су, под дири -
гент ском пали цом чуве не
Дарин ке Матић Маро вић, пева -
ла на ина у гу ра ци ји пред сед ни -
ка. Од јесе ни до данас низа ли
су се насту пи на „Деч јој неде -
љи”, у „Дел та сити ју”, на Деч -
јем сај му... Има ли смо и мно го

Завод за здравствену зашти-
ту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа
у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао
непревазиђен, и то не само
по мишљењу бројних Пан-
чеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број пре-
гледа који се у нашем гра-
ду не раде ни на једном дру-
гом месту – само су неке од
карактеристика које су
издвојили задовољни кли-
јенти Завода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Срби-
је и са Института „Дедиње”
у Београду.

Тако сада корисници услу-
га Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдо-
мена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љуби-
ца Лазић из Клиничког цен-
тра Србије. Довољно је рећи
да др Љубицу Лазић колеге
сматрају једним од најбо-
љих дијагностичара у нашој
земљи. Ускоро ће, такође
суботом, заинтересовани
моћи да ураде и све врсте
ултразвучних прегледа срца,
рачунајући и преглед сон-
дом преко једњака (ТЕЕ). И
за ову услугу ангажован је
један од водећих стручњака
у тој области – dr sc. med.
Слободан Томић, кардио-
лог, доктор медицинских
наука и магистар кардиоло-
гије са Института „Дедиње”.

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митевски из панчевачке
Опште болнице, а уролошке
његов колега из исте уста-
нове др Небојша Тасић, док
је за прегледе из области
гинекологије задужен др
Јован Рудић из ГАК „Народ-
ни фронт”.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-
шко-биохемијској лабора-
торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
за свега сат времена.

Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Панчеваца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

прегледе и анализе на јед-
ном месту и добити резул-
тате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских увере-
ња издају за максимално
два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које оствару-
ју сви они који поседују
лојалти картице Ауто-цен-
тра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама акту-
елног броја нашег листа.

Додатне информације
можете добити путем теле-
фона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су уједно и бро-
јеви путем којих се заказу-
ју прегледи. Новости може-
те пратити и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

Публи ка може 
оче ки ва ти и неко ли ко
пре ми је ра

Гости вече ри пле са чи
из „Елек тре”

Про грам ће води ти
Миња Субо та

Сви они који воле музи ку за
децу, као и деч је шоу-про гра -
ме има ће при ли ку да у неде -
љу, 17. децем бра, од 19 сати, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра ужи -
ва ју у тра ди ци о нал ном ново -
го ди шњем кон цер ту тре нут но
нај по зна ти јег пан че вач ког хора
– „Вокал кидс”.

Овај шар ман тан и тален то -
ван састав, као што је већ позна -
то, функ ци о ни ше под окри љем
Музич ког цен тра „Вока ли” и
бро ји око 60 чла но ва, узра ста
од чети ри до четр на ест годи на.
Они ће се у неде љу пред ста ви ти
песма ма раз ли чи тих жан ро ва,
од којих ће неке изве сти пре -
ми јер но. Као гости вече ри насту -
пи ће чла но ви Денс сту ди ја
„Елек тра”, а води тељ про гра ма
биће леген дар ни Миња Субо та.

Како је наја ви ла дири гент -
ки ња хора Јеле на Цве тић, овај
мла ди састав ће и након кон -
цер та бити врло акти ван све до
кра ја годи не.

– На позив Деч јег кул тур ног
цен тра из Бео гра да, одр жа ће мо

У НЕДЕ ЉУ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

НОВО ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ ХОРА 
„ВОКАЛ КИДС”

Нови број часо пи са „Књи жев -
не вер ти ка ле”, у којем су засту -
пље не и пан че вач ке песни ки -
ње Мар та Кне же вић и Гор да на
Вла јић, биће пред ста вљен у
петак, 15. децем бра, у Гале ри -
ји Бате Миха и ло ви ћа, од 19
сати.

У новом бро ју уред ни штво
је пру жи ло подр шку ства ра о -
ци ма који пра ве прве кора ке,
попут мла де Пан чев ке Мар те
Кне же вић, али и свим оним
вред ним пре га о ци ма писа не
речи које су тран зи ци о не окол -
но сти нео прав да но мар ги на ли -
зо ва ле. У два на е стим „Књи жев -
ним вер ти ка ла ма”, када је о
Пан чев ка ма реч, поред поме -
ну те мла де песни ки ње којој је
обја вљен циклус под нази вом
„Тра ди ци о нал ни пле со ви”,
штам па на је и песма књи жев -
ни це Гор да не Вла јић. У сег -
мен ту „Књи жев них вер ти ка ла”
који негу је и чува само свој ност
јези ка јед ног наро да, а с насло -
вом „У рит му дија лек та”, обја -
вље на је песма „Што гу напра -
ви, нан че”, коју је наша песни -
ки ња напи са ла на вра њан ском
дија лек ту.

Тру де ћи се да, упр кос вре -
ме ни ма еко ном ске штед ње у
који ма су нај пре уга ше ни и
неста ли су мно ги књи жев ни
часо пи си који су оли ча ва ли
овај кул тур ни и књи жев ни про -
стор, бео град ске „Књи жев не
вер ти ка ле” упор но истра ја ва ју
и опста ју упр кос небро је ним
про бле ми ма, гра де ћи при том
и сво ју визу ел ну и про грам ску
пре по зна тљи вост ква ли тет ног
реги о нал ног часо пи са, како је
иста као глав ни и одго вор ни
уред ник Живо јин Ивко вић. Он
је додао да „Књи жев не вер ти -
ка ле” не коке ти ра ју с поли тич -
ком корект но шћу, већ негу ју
раз ли чи тост кроз зајед нич ки
језик и њего ве дија лек те на
суштин ски неде љи вом кул тур -
ном про сто ру.

Овом при ли ком биће пред -
ста вље на и два нова про јек та
часо пи са „Књи жев не вер ти ка -
ле”, а то су дво је зич но савре -
ме но књи жев но ства ра ла штво
наци о нал них мањи на и покре -
та ње хумо ри стич ко-сати ри чар -
ског часо пи са „Сати рич не вер -
ти ка ле”.

М. М. В.

НАСТУ ПА ЈУ САЊА МАР КО ВИЋ & BRAZILIAN
JAZZ COLLECTIVE

Зву ци Бра зи ла у „Апо лу”

У дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не Пан че во у петак, 15. децем -
бра, oд 21 сат, биће одр жан кон -
церт саста ва Сања Мар ко вић &
Brazilian Jazz Collective.

Сања Мар ко вић је јед на од
нај ан га жо ва ни јих џез пева чи ца
на нашој сце ни у послед њих
неко ли ко годи на. Са сво јом
пето чла ном гру пом насту пи ла
је на више зна чај них кул тур -
них мани фе ста ци ја, као што
су Свет ски дан џеза на Тргу
репу бли ке 2015, кон церт у Дому

кул ту ре „Сту дент ски град”,
„Бра зил у Бео гра ду” (Ада Хуја),
„Арлем фести вал 2016”, „Јафа
– испра ћај нашег олим пиј ског
тима у Бра зил” и „Пор то Мон -
те не гро” у Тив ту.

Састав чине Сања Мар ко вић
(вокал, гита ра), Миле на Јан -
чу рић (фла у та), Алек сан дар
Гру јић (кла вир), Бран ко Мар -
ко вић (кон тра бас) и Нико ла
Ђокић (буб ње ви).

Улаз на кон церт је сло бо дан.

М. М. В.

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

Пан че вач ка фили ја ла Репу -
блич ког фон да за здрав стве -
но оси гу ра ње (РФЗО) пози ва
оси гу ра ни ке који још увек
нису пре у зе ли сво је кар ти це
здрав стве ног оси гу ра ња да то

учи не што пре. Тај доку мент
може се поди ћи у седи шту
фили ја ле, у Ули ци вој во де
Радо ми ра Пут ни ка 6, сва ког
рад ног дана од 7.30 до 15.30.

Д. К.

ПОЗИВ ИЗ РФЗО

Пре у зми те здрав стве не
кар ти це

Поп-рок састав „Невер не бебе”
одр жа ће екс клу зив ни ново го -
ди шњи кон церт у Кул тур ном
цен тру Пан че ва, под нази вом
„Првих 25...”, у петак, 22.
децем бра, од 20 сати.

Изу зет ну кон церт ну годи ну,
током које је широм реги о на
одр жао више од четр де сет вели -
ких кон це ра та у окви ру тур не је
„При ча о нама”, попу лар ни бенд
ће при ве сти кра ју на јед ној од,
по соп стве ном при зна њу, нај о -
ми ље ни јих сце на за насту пе.

– Пан че вач кој публи ци, с
којом тра ди ци о нал но дели мо

живот макар јед ном годи шње,
изве шће мо спе ци ја лан репер -

то ар и тако ћемо сим бо лич но
наја ви ти обе ле жа ва ње наших

првих два де сет пет годи на. У
Пан че ву смо заи ста као код
куће, то је град у коме има мо
вео ма мно го при ја те ља и
атмос фе ра на кон цер ти ма буде
изу зет но при сна, интим на и
емо тив на. Инте ре со ва ње је
огром но и то нас раду је. Пози -
ва мо све да дођу и да с нама
кроз музи ку коју воле про пу -
ту ју тај пут дуг четврт века –
рекао је фронт мен Милан Ђур -
ђе вић.

Спе ци јал на гошћа на кон -
цер ту биће Ана Софре но вић.

М. М. В.

НОВО ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ

Четврт века саста ва „Невер не бебе”

госто ва ња на теле ви зи ји, а
послед ње од њих било је оно у
еми си ји „Тво је лице зву чи
позна то”, где смо изве ли песму
„Само да рата не буде” Ђор ђа
Бала ше ви ћа и доби ли мно го
лепих комен та ра и похва ла за
интер пре та ци ју – иста кла је
Јеле на Цве тић.

Поред број них насту па, хор
интен зив но ради и на при пре -
ми свог првог ком пакт-диска.
Како је откри ла Цве ти ће ва, сни -
ма ње се при во ди кра ју, а про -
мо ци ја се може оче ки ва ти почет -
ком фебру а ра иду ће годи не.

Д. Кожан

КЊИ ЖЕВ НЕ ВЕР ТИ КА ЛЕ

Пан че вач ке песни ки ње 
у реги о нал ном часо пи су

Зна мо их (и) с теле ви зи је



Пово дом Међу на род ног дана
људ ских пра ва, у субо ту, 9.
децем бра, у Град ској библи о -
те ци Пан че во отво рен је „Жен -
ски кутак”, што је на сим бо ли -
чан начин ука за ло на пошто ва -
ње пра ва и досто јан ства сва ког
поје дин ца. Том при ли ком су
дони ра не и публи ка ци је на тему
људ ских пра ва и пра ва дис кри -
ми ни са них дру штве них гру па.

– Две су кључ не вред но сти
које леже у самој бити иде је о
људ ским пра ви ма. Прва је
досто јан ство сва ког људ ског
бића, а дру га је јед на кост. Да
бисмо били јед на ки, мора мо
бити рав но прав ни. Да бисмо
били рав но прав ни, мора мо упо -
зна ти и пошто ва ти раз ли чи то -
сти. С том иде јом је Савет за
род ну рав но прав ност Скуп шти -
не гра да обе ле жио Међу на род -
ни дан људ ских пра ва тако што
је у Град ској библи о те ци отво -
рио  кутак у коме ће се нала -
зи ти публи ка ци је, бро шу ре,
књи ге, истра жи вач ки радо ви и
оста ли при го дан мате ри јал који
је посве ћен обла сти ма као што
су род на рав но прав ност, људ -
ска пра ва, поло жај и пра ва осе -
тљи вих дру штве них гру па –
рекла је Мили ца Тодо ро вић,
пред сед ни ца Саве та за род ну
рав но прав ност Гра да Пан че ва.

У Фон ду род не рав но прав -
но сти у Град ској библи о те ци
сада се нала зи више од сто
публи ка ци ја, које је све срд но
усту пи ла и Свен ка Савић, про -
фе сор ка еме ри та и коор ди на -
тор ка Цен тра за род не сту ди је
при ACIMSI Уни вер зи те та у
Новом Саду.

Подр шка овој иде ји сти гла
је и од Диа не Мило вић, дирек -
тор ке Заво да за рав но прав ност
поло ва, који је усту пио вели ки

број публи ка ци ја које је издао
у окви ру сво је изда вач ке делат -
но сти, као и од удру же ња „Fem-
Platz” из Пан че ва, чије су чла -
ни це уче ство ва ле и дони ра ле
књи ге, међу који ма је један
број из обла сти деч јих пра ва.

Неко ли ко књи га покло ни ле
су чла ни це Саве та за род ну рав -
но прав ност, а гото во поло ви ну
публи ка ци ја при ку пи ла је
Мили ца Тодо ро вић годи на ма
одла зе ћи на мно ге дога ђа је и
ску по ве у обла сти род не рав но -
прав но сти. Мно ге од њих су
наста ле као резул тат реа ли за -
ци је про јект них актив но сти,

мно ге као истра жи вач ки радо -
ви. Нешто су и наци о нал ни стра -
те шки доку мен ти, зако ни који
се одно се на ову тема ти ку, бро -
шу ре које поди жу свест и мења -
ју погле де на наси ље пре ма
жена ма и деци, упо зна ју са обли -
ци ма и пре по зна ва њем трпље -
ња наси ља, упут стви ма о зашти -
ти. Затим публи ка ци је које
инфор ми шу о поло жа ју LGBT
осо ба, истра жи ва ња и ста ти -
стич ки пода ци као пока за те љи
поло жа ја раз ли чи тих кате го ри -
ја ста нов ни штва, мастер, маги -
стар ски и док тор ски радо ви
наста ли на род ним сту ди ја ма,

мно го тога што ина че и не може
да се купи у књи жа ра ма.

Цело куп на еви ден ци ја све га
што се нала зи у Фон ду род не
рав но прав но сти уско ро ће бити
јав но доступ на и обја вље на на
сај ту Град ске библи о те ке и
Саве та за род ну рав но прав ност.

ћемо добити као поклон, Леско-
вац и ми. Наше службе су уче-
ствовале у писању тог софтве-
ра скрећући пажњу на критич-
не моменте саме седнице, а он
треба да буде имплементиран
у све локалне скупштине у
земљи – објашњава Киш.

Измена пословника
Најважније одлуке које Скуп-
штина града доноси јесу оне
везане за буџет, односно за
његове ребалансе. Ту су и
планови и програми јавних
предузећа и установа, а на
основу њих цео систем функ-
ционише.
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Избацити папир 
и плави печат 
из процедуре

Постоје институти
који стварају директну
демократију

Последња седница Скупштине
града у 2017. години, према
незваничним најавама, треба-
ло би да буде одржана 26.
децембра. Ради се о оној буџет-
ској, када панчевачки одбор-
ници на предлог Градског већа
имају задатак да усвоје план о
томе како ће се пунити и пра-
знити каса Панчева у 2018.

Досад је у овој години одр-
жано 17 седница. О томе шта
је на њима одлучивано, као и о
свему ономе што је пратило
рад и постојање градског пар-
ламента, разговарали смо с
Тиграном Кишем, председни-
ком Скупштине града.

Сарадња са UNDP-ом
На почетку, најбоље вести из
2017: у поступку оцењивања
функционисања 25 локалних
скупштина у Србији, које је током
две године вршила организаци-
ја UNDP (Развојни програм Ује-
дињених нација), панчевачки
парламент је проглашен за онај
с највећим индексом одговор-
ности. Тигран Киш каже:

– Постојали су разни крите-
ријуми у оквиру методологије
UNDP-а. Прикупљани су и ана-
лизирани статистички подаци
за 61 индикатор у пет каракте-
ристичних области који карак-
теришу одговорност локалних
скупштина, а то су родна рав-
ноправност, нормативна функ-
ција и учешће грађана, извор-
на и надзорна функција скуп-
штине, као и транспарентност

СКУПШТИНА ГРАДА У 2017. ГОДИНИ И УБУДУЋЕ

НАЈВАЖНИЈА ЈЕ ДАЉА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

– Извршна градска власт је
при крају кројења градске касе.
Буџет ће бити у висини про-
шлогодишњег, од пет и по до
шест милијарди динара. Не зна
се тачно, јер остаје део сред-
става која не могу бити прене-
та, ту је и новац који стиже из
Покрајине и Републике, посто-
је и међународне донације... То
је велики посао, који је у завр-
шној фази – прича Киш.

Од претходног заседања град-
ског парламента постоје две
нове одборничке групе. На пита-
ње колико та чињеница утиче
на живот локалне скупштине,
њен председник одговара:

– Лично се дубоко не сла-
жем с тим да су посланици и
одборници власници својих
мандата, уместо да су то стран-
ке испред чијих листа су иза-
брани, али такав је закон. Пра-
во је сваког одборника да
одлучује о свом ангажману.
Стога то нећу даље комента-
рисати, нека се организују
како мисле да треба. Као пред-
седник скупштине поштујем
ту чињеницу.

У току је и рад на измени
пословника Скупштине гра-
да. Пре неколико месеци је
формирана радна група која
припрема промене у вези с
поменутом дигитализацијом.

– Жеља ми је да сви зајед-
но подржимо нови пословник,
који ће задржати демократ-
ске институте што су нас изба-
цили у први план, али и уна-
предити. Посебни у Србији
смо по томе што смо први
увели дан за питања, током
ког је извршна власт у било
ком њеном делу, која тиме
показује да се не плаши одго-
ворности, изложена могућно-
сти да одборник у складу с
пословником поставља пита-
ња. Ту је и јавно слушање, по
угледу на републички парла-
мент. То значи да смо инсти-
туционализовали могућност
да се невладин сектор и гра-
ђани упознају са актуелним
темама. О њима у скупштин-
ској сали заинтересовани раз-
говарају са експертима. Нема
забрањених тема! Постоји
само једноставна процедура
коју треба испунити. То су
институти који стварају
директну демократију – обја-
шњава Киш.

Грађани, користите опције
које вам легитимно и легално
нуди локални парламент.

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ЉУД СКИХ ПРА ВА У БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Кутак посве ћен род ној рав но прав но сти

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Чла но ви Извр шног одбо ра
на челу са др Ста ни сла вом
Мило ше ви ћем, интер ни стом
и кар ди о ло гом, 11. децем бра
били су у посе ти Омо љи ци.
Град ски одбор СПС-а Пан -
че во је про тив уста ље не сли -
ке да се села посе ћу ју само
током пред из бор не кам па ње
и наста ви ће оби ла ске сео -
ских сре ди на и током зим -
ског пери о да.

Чла но ви Извр шног одбо -
ра раз го ва ра ли су с мешта -
ни ма о њихо вим про бле ми -
ма и могућ но сти ма да им
се помог не. Раз го ва ра ло се
о ста њу у селу и акту ел ним
тема ма, а циљ је бољи и леп -
ши живот Омо љи це. Др Ста -
ни слав Мило ше вић давао је
струч не лекар ске саве те, уз
мере ње крв ног при ти ска и
еду ка ци ју ста нов ни штва о
здра вом начи ну живо та.

Ова акци ја је наи шла на
широ ко одо бра ва ње и одзив
ста нов ни штва Омо љи це. Циљ

је да се лекар спе ци ја ли ста
што више при бли жи паци -
јен ту, ради што веће доступ -
но сти услу га људи ма ста ри -
јег живот ног доба који не
могу увек зака за ти пре ко
потреб не пре гле де. Др Ста -
ни слав Мило ше вић пред ла -
же да Омо љи ца као нека да
има стал ног лека ра који живи
у ста ну при амбу лан ти који
при па да Дому здра вља и да
им он буде сва ко днев но
досту пан. У хит ним слу ча је -
ви ма то може да спа се нечи -
ји живот. То би тако ђе рас -
те ре ти ло Слу жбу хит не помо -
ћи, као и при јем ну амбу лан -
ту у Општој бол ни ци.

Пред сед ник Месног одбо -
ра СПС-а Омо љи ца Пери ца
Радо ва но вић захва лио је на
посе ти и иста као да су Омољ -
ча ни могли да се уве ре да
Град ски одбор СПС-а Пан -
че во има спо со бан и стру чан
кадар, а пре све га добре и
хума не људе.

СОЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СРБИ ЈЕ

Посе та Омо љи ци

и финансијска одговорност. За
најбољи резултат Скупштини
града је поклоњен пројектор са
смарт таблом. Градска управа
је од „Транспарентности Срби-
је” добила награду за најтран-
спарентнију управу у земљи, и
то заједно са овим признањем
говори о натпросечно квали-
тетном раду локалне власти.

Скупштинске службе и сам
Киш већ неколико година актив-
но сарађују са UNDP-ом, а пред-
седник панчевачке скупштине
наглашава да признања нису
схваћена као циљ, већ као под-
стрек да се убудуће још више
пажње посвети квалитету рада.

– Лично сам имао част да
учествујем на панелима које су
они организовали. Пред људи-
ма из локалних парламената
из Србије представљени смо као
пример добре праксе и имали
смо прилику да презентујемо
то што радимо. Имамо обавезу
да унапређујемо рад градске
скупштине. Најважнија је даља
дигитализација функциониса-
ња нашег парламента. Циљ је
да избацимо папир и плави
печат из процедуре. Све ће, од
доставе материјала до саме сед-
нице, бити у електронској фор-
ми већ од, требало би, марта
следеће године, а тај програм
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У свим свет ским метро по ла ма већ
почет ком новем бра поста вље на је пра -
знич на деко ра ци ја. С дола ском вели -
ких трго вин ских лана ца, али и кине -
ских рад њи сти гли су и про из во ди с
ново го ди шњим и божић ним моти ви -
ма, који маме љуби те ље тих пра зни -
ка да потро ше новац и учи не себи
сит на задо вољ ства. Тренд укра ша ва -
ња изло га про дав ни ца и ули ца про -
ши рио се и на домо ве, па сада ско ро
да нема куће у којој јел ка није поста -
вље на већ сре ди ном децем бра.

Пита ли смо наше сугра ђа не шта
мисле о пра знич ним деко ра ци ја ма и
када они почи њу да укра ша ва ју јел ке
и про сто ре у који ма живе.

МОМИР ПЕРИЋ, пен зи о нер:
– Ћер ка ми оки ти јел ку пред пра -

зни ке. Што се тиче спо ља шње деко -
ра ци је, не изла зим тако често, па је и
не при ме ћу јем.

МАРИ ЈА ЉУБО ЈА, савет ник у про да ји:
– Углав ном то буде после 25. децем -

бра, али смо сада укра си ли доста
рани је. Јел ка је већ оки ће на, укра си

су поста вље ни, недо ста је само још
мало сит не деко ра ци је. Ове годи не
сам јел ку купи ла доста рани је, па смо
зато већ све укра си ли, али углав ном
то ради мо пред сам дочек. Леп је осе -
ћај виде ти све укра ше но, роман тич -
но је и пре ле по. Људи су срећ ни ји и
рас по ло же ни ји када виде нешто весе -
ло, раз дра га но и шаре но.

НЕНА ПОПО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Не деко ри шем кућу осо би то рани -

је зато што сма трам да је то јед на
јако вели ка глу пост. То је апсо лут но
непо треб но. Ја имам при род не јел ке
у шумар ку, па доне сем само неко
пар че гра не. Запад на циви ли за ци ја
нам је то доне ла – да је све што је
шаре но, и добро. Мени је нај ва жни је
здра вље, да ми дођу при ја те љи, да се
лепо про ве де мо, да има нешто да се
поје де, да се пораз го ва ра и погле да
неки леп филм.

МАРИ НА ДАКИЋ, 
мед. сестра – вас пи тач:

– Китим јел ку, али пошто сам пра во -
слав не вере, ја чекам да про ђе като лич -

ки Божић. Некад је то и уочи Нове годи -
не. Пре ми је киће ње јел ке иза зи ва ло
веће узбу ђе ње, то ми је био дожи вљај
када сам била мла ђа, а сада не у тој
мери. Мислим да је сву да ново го ди шња
деко ра ци ја поста вље на пре ра но, то је
заи ста бес по треб но баца ње пара.

АЛЕК САН ДАР КОЛАР, касир:
– Моји у кући ките јел ку два де се -

так дана пре ново го ди шње вече ри.
Допа да ми се то, нека ко је атмос фе -
ра леп ша у кући, али и на ули ца ма.
Тако ђе и на рад ном месту, с обзи ром
на то да радим у про дав ни ци.

АЛЕК САН ДАР ЛУКАЧ, 
пољо при вред ник:

– Углав ном оки ти мо све за като -
лич ки Божић. Допа да ми се деко ра -
ци ја, али само ако је поста вље на са
уку сом. Не сме да је буде пре ви ше, а
не тре ба да је буде ни пре ма ло. Ипак,
уку си су раз ли чи ти. Мислим да све
то има сми сла само кад није пре те -
ра но. Гене рал но ми се то допа да.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

М. ДАКИЋН. ПОПОВИЋ А. КОЛАР А. ЛУКАЧ

НАША АНКЕТА

КАДА ЗАПО ЧИ ЊЕ ТЕ ПРА ЗНИЧ НО УКРА ША ВА ЊЕ?

Пред Нову годи ну иде ал но вре ме

М. ЉУБОЈАM. ПЕРИЋ

ХРОНИКА

над ле жни ма у Град ској упра ви, клин -
ци и клин це зе из врти ћа „Петар Пан”
и њихо ве вас пи та чи це  опре мље ни су
додат ним сред стви ма која им олак -
ша ва ју уче ње енгле ског јези ка.

Када је реч о Основ ној шко ли „Све -
ти Сава”, у којој се тако ђе спро во ди
про је кат Покра јин ске вла де о дво је -
зич ној наста ви на срп ском и енгле -
ском, она је по томе једи на у јужном
Бана ту и међу мало број ни ма у Срби -
ји. У тој шко ли дво је зич на наста ва се
реа ли зу је у шест оде ље ња свих раз ре -
да. Изме ђу оста лог, њоме су обу хва -
ће ни пред ме ти мате ма ти ка, тех нич -
ко и инфор ма тич ко обра зо ва ње, као
и инфор ма ти ка и рачу нар ство.

Уче ни ци шко ле „Све ти Сава” радо
при хва та ју овај вид наста ве иако она
тра жи од њих више пажње и рада и у
одно су на наста ву која се одви ја у
дру гим оде ље њи ма. Пости жу одлич -
не резул та те захва љу ју ћи при ме ни
савре ме них мето да у наста ви, као што
су, на при мер, интер ак тив не табле.

На сед ни ци одр жа ној 11. децем бра
чла но ви Град ског већа усво ји ли су
закљу чак да Пан че во уче ству је на јав -
ном кон кур су АП Вој во ди не за доде лу
бес по врат ног нов ца са два про јек та.
Оба се одно се на поста вља ње сао бра -
ћај не сиг на ли за ци је и тех нич ке пре -
пре ке за успо ра ва ње сао бра ћа ја у зони
Основ не шко ле „Васа Жив ко вић”.

Изме ђу оста лог, тим про јек ти ма је
пред ви ђе но поста вља ње дис пле ја за
очи та ва ње брзи не вози ла која буду

Деца успе шна 
на дво је зич ној наста ви

Локал на власт ће кон ку ри са ти
са два важна про јек та код
Покра јин ске вла де

Деца која иду у вртић „Петар Пан” у
окви ру Пред школ ске уста но ве „Деч ја
радост”, као и уче ни ци Основ не шко -
ле „Све ти Сава” и даље ће моћи да
пра те дво је зич ну наста ву, на срп ском
и енгле ском јези ку. То ће им бити
омо гу ће но захва љу ју ћи одлу ци Град -
ског већа да наста ви да подр жа ва реа -
ли за ци ју важног про јек та који спро -
во ди вла да Ауто ном не Покра ји не Вој -
во ди не, а тиче се дво је зич не наста ве
– чуло се на сед ни ци Град ског већа
која је одр жа на 11. децем бра.

Дво је зич на наста ва у врти ћу „Петар
Пан” спро во ди се већ шест годи на у
при прем ној гру пи, коју чини осам
деча ка и девој чи ца. С њима раде вас -
пи та чи це Тања Бог да нов и Весна Чан -
ко вић, које се тру де да деци лако и
разу мљи во на нашем и енгле ском
при бли же и обја сне основ не пој мо ве
из пред ме та који се зове „Свет око
нас” и из мате ма ти ке.

Оне су осми сли ле низ инте ре сант -
них садр жа ја за нај мла ђе, а врху нац
је био у пери о ду од 23. до 30. јуна,
када је 19 деча ка и девој чи ца уче -
ство ва ло у кам пу за уче ње енгле ског
јези ка на Див чи ба ра ма. Захва љу ју ћи

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ГРАД СКОГ ВЕЋА

ПОЗИ ТИВ НИ ПРИ МЕ РИ „САВИ НЕ 
ШКО ЛЕ” И „ДЕЧ ЈЕ РАДО СТИ”

РЕА ГО ВА ЊЕ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

Ван да ли зам мора 
бити осу ђен

при ла зи ла тој шко ли. Сва ки возач
моћи ће да види да ли се кре ће дозво -
ље ном или већом брзи ном него што
би тре ба ло, а они који буду вози ли
брже од дозво ље ног, биће упо зо ра ва -
ни звуч ним сиг на лом да успо ре.

Чла но ви Град ског већа су 11. децем -
бра усво ји ли и пред лог допу ње ног
спо ра зу ма изме ђу Гра да Пан че ва и
при ват них фир ми „Dp-ing” из Новог
Бече ја, „Сапут ник – М” из Сом бо ра и
„Линс про јект” из Новог Сада о изград -
њи при ступ ног пута до нове депо ни -
је, укуп не дужи не 1.700 мета ра.

Уго вор с тим фир ма ма пот пи сан је
сре ди ном новем бра про шле годи не,
али било је нео п ход но да се у њега
уне су неке изме не. На сед ни ци Град -
ског већа чуло се да поче так изград ње
овог пута још није могућ, јер није завр -
ше на екс про при ја ци ја пар це ла која
ула зе у састав пута. Када то буде било
завр ше но, мора ће да се уне су про ме не
у еви ден ци ју Слу жбе за ката стар непо -
крет но сти у Пан че ву. То је нео п ход но
да би се изра дио про је кат који је нео п -
хо дан за доби ја ње гра ђе вин ске дозво -
ле, као и про је кат за изво ђе ње радо ва.

М. Глигорић

Јужнобанатски превозници, међу
којима је и панчевачки АТП, више
не смеју да користе аутобуска стаја-
лишта у Улици адмирала Гепрата у
Београду и код Народне скупштине.
Разлог за то је одлука београдске
власти да међумесни превозници не
могу више стајати на стајалиштима
градског превоза на територији пре-
стонице.

За панчевачке средњошколце, сту-
денте и запослене, све оне који сва-
кодневно путују на релацији Панче-
во–Београд, та одлука представља
додатни финансијски намет. Поред
куповине месечне аутобуске карте за
међумесни превоз, они сада морају
да плаћају месечну „Бус плус” карту
или месечну перонску карту БАС-а.

Ништа није боље ни када је реч о
железничком превозу до Београда.
Пре две недеље је потврђено да ће
бити укинута линија Панчево–Ов-
ча, а градоначелник Панчева Саша
Павлов изјавио је да „Панчево нема
званичних информација о томе”!?

Панчевце и Панчевке који кори-
сте међумесни аутобуски превоз до
Београда занима само шта су над-
лежни у Панчеву урадили да до про-
блема не дође и да ли ће и шта пред-
узети да се одмах, или бар што пре,
пронађе решење. Грађани и грађан-
ке Панчева морају да буду поштеђе-
ни додатних и беспотребних намета
у време када им је сваки динар зна-
чајан за преживљавање. М. Г.

Гра до на чел ник Пан че ва Саша Павлов
нај о штри је осу ђу је ван дал ски чин који
се десио про те клог викен да на Јевреј -
ском гро бљу у Пан че ву када је оште -
ће но више над гроб них спо ме ни ка. Он
поздра вља брзу акци ју пан че вач ке
поли ци је, која је одмах про на шла
почи ни о це и про тив којих ће бити
под не те кри вич не при ја ве.

– Ово је искљу чи во чин ван да ли -
зма, а не поли тич ки или иде о ло шки
чин усме рен про тив јевреј ске зајед -
ни це: то је изу зет но важно да јав ност
зна. Почи ни о ци ће у скла ду с тим
бити про це су и ра ни. Пан че во је сло -

бо дан град отво ре ног срца за све, у
ком у миру и сло зи и међу соб ном
пошто ва њу веко ви ма живи 26 наци о -
нал них зајед ни ца и из ког сви сло -
жно шаље мо пору ку да неће мо толе -
ри са ти неде ла која нано се ште ту спо -
ме ни ци ма и кул тур ној и исто риј ској
башти ни Пан че ва и свих њего вих гра -
ђа на – нагла сио је Павлов.

Он је додао да због тога ова кав чин
мора бити нај о штри је осу ђен у јав но -
сти и у скла ду са зако ном и тиме
поша ље пору ка сви ма да нијед но неде -
ло неће про ћи нека жње но.

С. Т.

САОПШТЕЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Зашто надлежни 
у Панчеву ћуте?

У оганизацији Јеврејске општине
Панчево, у Дому војске ће у недељу,
17. децембра, у 19 сати, почети про-
слава Хануке, једног од највећих
јеврејских празника.

Програмом прославе су предви-
ђени паљење свећица, читање при-
ча о Хануки и наступ певача Нико-
ле Салаћина, који ће певати јевреј-
ске песме. Глумац Мирослав Жужић
извешће свој боемски кабаре, а при-
сутни ће моћи да се послуже и заба-
ве уз музику „Тођа бенда”.

Јевреји широм света славе Хану-
ку у знак сећања на битку њихових
предака с грчким краљем Епифа-
ном, која се одиграла 164. године
пре нове ере. Она је трајала три
године, а догодила се зато што је он
протерао Јевреје из Великог храма

у Јерусалиму и хтео је да их насил-
но хеленизује, обешчасти њихове
богомоље, забрани им да се моле и
да их на силу натера да поштују туђе
богове. Међутим, ипак је побеђен, а
Јевреји су поново ушли у Велики
храм.

Ханука је за Јевреје празник радо-
сти и светла зато што је након побе-
де над краљем Епифаном и понов-
ног улаза Јевреја у Велики храм нај-
већи свећњак у њему неким чудом
горео осам дана иако су Јевреји има-
ли изузетно мало уља. У знак сећа-
ња на то, Јевреји и дан-данас сваке
године пред почетак обележавања
Хануке пале осмокраке свећњаке,
тзв. ханукије, и сваког дана, док тра-
је празник, пале по један свећњак.

М. Г.

У НЕДЕЉУ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Прослава најрадоснијег 
јеврејског празника



У суботу, 9. децембра, свечано
су уручени цертификати пола-
зницима обуке за помоћне гра-
ђевинске раднике. Обука је
финансирана преко пројекта
„Подстицање запошљавања
младих”, који се реализује у
оквиру немачке развојне сарад-
ње, а спровела ју је „Aca de mia
Edu ca ti va”. Петоро младих
успешно је завршило обуку у
трајању од двеста четрдесет
сати, на пракси код познатог
послодавца, грађевинске фир-
ме „Модулор”, која је у Панче-
ву ангажована на реконструк-
цији Опште болнице. Сви мла-
ди позвани су да у понедељак
потпишу уговоре о раду и поч-
ну да раде.

Догађају су присуствовали:
у име реализатора пројекта
Констанца Шмогер, саветница
и менаџерка, Даница Белић,
менаџерка, Мирјана Димитри-
јевић, консултанткиња; у име
извођача обуке „Aca de mia Edu -

ca ti va” Жаклина Богавац,
директорка, и Оливера Цупа-
рић, сарадница; у име позна-
тог послодавца „Модулора”
Никола Лунић, директор, са
својим тимом сарадника на
обуци, као и Јелена Новаков,
локална представница, дирек-
торка НВО „Еко 013”, која је
омогућила информисање и
мобилисање заинтересованих
кандидата.

Констанца Шмогер, саветни-
ца и менаџерка у пројекту, иста-
кла је да ови полазници треба
да буду узор младим људима,
јер нису чекали на друге, већ су
узели у своје руке прилику да
побољшају свој положај и дођу
до запослења. Никола Лунић,
директор „Модулора”, дао је свр-
шеним полазницима све потреб-
не информације о даљем анга-
жовању и истакао да је изузетно

задовољан њиховим успехом.
Он је нагласио да започињање
радног ангажовања као помоћ-
ног радника не значи да ће тако
увек и остати, већ да ће сви има-
ти прилику да науче и постигну
колико сами буду желели.

„Aca de mia Edu ca ti va” кроз про-
јекат „Подстицање запошљавања
младих” и послодавац „Моду-
лор” настављају успешну сарад-
њу уписом нових трију канди-
дата на исту обуку коју је запо-
чета у понедељак, 11. децембра.

Пројекат „Подстицање запо-
шљавања младих” реализује
Немачка организација за међу-
народну сарадњу (ГИЗ) зајед-
но с Министарством омладине
и спорта Републике Србије, уз
подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и соци-
јална питања, Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, Министарства привре-
де и Националне службе за
запошљавање. М. М. В.

током ове године неколико
послодаваца тражило раднике
наведених профила, али оно
што је предност за лица која су
прошла ове обуке, јесте то што
су цертификати признати и ван
граница наше земље, а нарав-
но у непосредној близини је и
београдско тржиште рада.

Циљ пројекта „ЕУ помоћ теже
запошљивим групама” јесте да
се помогне незапосленима да
унапреде знања и вештине за
активно тражење посла и да на
тај начин постану конкурент-
нији на тржишту рада. Проје-
кат треба да допринесе смање-
њу незапослености, с посебним
фокусом на теже запошљивим
групама. Финансирала га је
Европска унија са шест и по
милиона евра, а суфинансира
Национална служба за запо-
шљавање с три милиона и
шестсто хиљада евра. Додатних
милион и двеста хиљада Европ-
ска унија улаже као помоћ
имплементацији пројекта.

Алибунара и Ковачице. Свима
је био плаћен превоз, имали су
обезбеђена скрипта и плаћене
санитарне прегледе.

– Ми смо послали предлог
да се обуке прошире на још
нека занимања. Трудимо се и
правимо планове за сваког поје-
диначно, како би сви имали
шансу да нађу посао. Данас су
скоро сви тешко запошљиви
без обзира на квалификације,
а ми се трудимо да онима које
обучавамо пружимо квалитет
– истакао је Лукач.

Полазници су задовољни обу-
кама, неколико њих је након
завршетка већ пронашло посао.
Међу њима је и Зорица Перић,
која је двадесет година поку-
шавала да пронађе посао.

– Стицајем околности поја-
вио се курс за пекаре. Прија-
вила сам се и добила посао у
локалној пекари већ првог дана
након завршетка обуке – рекла
је она.

Полазници су на предавања
долазили сваког радног дана,

У про шлом бро ју „Пан чев -
ца” при ка за но је како се
коро ви могу сузби ја ти упо -
тре бом пла ме на. У овом бро -
ју биће више речи о меха -
нич ком сузби ја њу коро ва на
пољо при вред ним и непо љо -
при вред ним повр ши на ма.
Све више ових биља ка не
посе ду је ни агро тех нич ка,
еко ло шка нити при вред на
свој ства, а вели ки број њих
при па да гру пи алер ге них
биља ка, јер њихов полен иза -
зи ва алер ги је. С тим у вези
нај при сту пач ни ји начин
њихо вог сузби ја ња пред ста -
вља ју неке од меха нич ких
мера које се кори сте у њихо -
вом сузби ја њу. Један део
ових мера изво ди се машин -
ски, а ту спа да ју: јесе ње ора -
ње, тањи ра ње, дрља ње, међу -
ред но кул ти ви ра ње, коше -
ње и др. На при мер, дрља -
ње има вели ке ефек те у
сузби ја њу коро ва, јер дрља -
че меха нич ки уни шта ва ју
коро ве у почет ним фаза ма

њихо вог раз ви ћа, а сли чан
ефе кат пости же се упо тре -
бом међу ред них кул ти ва то -
ра код широ ко ред них усе -
ва. Овом при ли ком ћемо се
више задр жа ти на руч ном
сузби ја њу коро ва при ме ном
за ту наме ну погод них ала -
та и опре ме. Овде сва ка ко
зна чај но место зау зи ма ју:
коше ње, чупа ње (или у гаје -
ним усе ви ма и заса ди ма –
пле вље ње), копа ње (или у
гаје ним усе ви ма и заса ди -
ма – око па ва ње), мал чи ра -
ње (о чему је писа но у бро ју
4725 од 11. авгу ста) и спа -
љи ва ње биља ка руч ним апа -
ра ти ма – бре не ри ма.

Коше ње може пока за ти
добре резул та те у спре ча ва -
њу више го ди шњих врста да
се уста ле на неком под руч ју.
Нажа лост, хиги је на и изглед
наших пашња ка одав но су
супрот ни од оче ки ва ног.
Сузби ја ње коро ва коше њем
на пашња ци ма пред ста вља
иза зов, посеб но када сто ка

при ли ком испа ше избе га ва
одре ђе не коров ске врсте.
Пона вља но коше ње и руч но
чупа ње ума њи ће поја ву поје -
ди них „упор них” коро ва. Нај -
по год ни ји моме нат за коше -
ње је онај када је коров у нај -
ак тив ни јој фази од обра зо -
ва ња коре на до ране фазе
цве та ња и тада га тре ба исе -
ћи на неко ли ко цен ти ме та -
ра од земље. На тај начин
исцр пљу ју се резер ве коре на
и оне мо гу ћа ва пло до но ше -
ње и раз но ше ње семе на. Овај
посту пак тре ба пона вља ти.
Ако се ста бло исе че јед но -
крат но, и то у првим фаза ма
раз во ја, коре нов систем ће
се сти му ли са ти за бржи раст.

Чупа ње (или у гаје ним усе -
ви ма и заса ди ма – пле вље -
ње) оба вља се кад је земљи -
ште вла жни је. Нај бо ље је ову
меру при ме ни ти неко ли ко
дана након кише. Тада је
земљи ште довољ но вла жно
да коров може лак ше да се
ишчу па, а рад ник нема про -

бле ма с „лепље њем” земље
за обу ћу и оде ћу.

Сли чан при ступ као код
чупа ња и пле вље ња при ме -
њу је се и код копа ња (или у
гаје ним усе ви ма и заса ди -
ма – око па ва ња). Око па ва -
њем се уни шта ва ју коро ви,
а земљи ште се додат но сит -
ни, рас тре са и меша, што
ума њу је ева по ра ци ју, а пове -
ћа ва аери са ност земљи шта.
Око па ва ње је редов на мера
меха нич ког уни шта ва ња
коро ва, која се при ме њу је
за све широ ко ре де усе ве.
Плит ко око па ва ње нео п ход -
но је после сва ког навод ња -
ва ња или јаче кише, с циљем
да се избег не ства ра ње поко -
ри це и боље сачу ва вла га
земљи шта.

Меха нич ким укла ња њем
коро ва њихо ва број ност се
у знат ној мери сма њу је у
наред ним годи на ма, а живи
свет и живот на сре ди на угро -
жа ва ју се у нај ма њој могу -
ћој мери.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Меха нич ке мере при 
сузби ја њу коро ва

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

СВЕ ЧА НА ДОДЕ ЛА ЦЕР ТИ ФИ КА ТА У НАЦИ О НАЛ НОЈ СЛУ ЖБИ ЗА ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ 

НОВЕ ОБУ КЕ ПОЧЕТ КОМ 
НАРЕД НЕ ГОДИ НЕ

У 2017. годи ни сто
два де се то ро људи
успе шно завр ши ло
кур се ве

На бироу седам на ест
и по хиља да 
неза по сле них

Након успешно завршених обу-
ка за пекаре, помоћнике кува-
ра и посластичаре Филијала
Панчево Националне службе
за запошљавање приредила је
свечану доделу цертификата
полазницима у четвртак, 7.
децембра, у просторијама
Филијале Панчево.

Обуке које je финансирала
Европска унија кроз пројекaт
„ЕУ помоћ теже запошљивим
групама” трајале су од два до
три месеца, а успешно су их
завршила двадесет четири лица.
У првом циклусу, који је тако-
ђе реализован ове године, кроз
исте обуке прошло је двадесет
седам полазника. Обуке је реа-
лизовао „Sum mit Con sul ting
Ser vi ces” d. o. o. у конзорцију-
му с компанијама „Европска
консалтинг група” и „BOLT
Inter na ti o nal”.

Полазници су били обавезни
да обаве разговор са својим
саветницима, као и да буду при-
јављени на евиденцију незапо-
слених, а предност су имала
лица која су без квалификаци-
ја или с ниским квалификаци-
јама, млађа од тридесет годи-
на, дугорочно незапослена лица,
као и припадници ромске наци-
оналности.

Полазницима се приликом
доделе цертификата обратио
директор Филијале Панчево
НСЗ Ђорђе Лукач, који је обја-
снио да се у овом тренутку на
евиденцији налази седамнаест
и по хиљада незапослених, од
чега је седам и по хиљада с
ниским квалификацијама.

– Проблем је то што се тржи-
ште мења, како у свету, тако и
у нашој земљи. Долазе нова
предузећа и траже се нова зани-
мања. Међутим, све што је
Европска унија предложила,
јесу занати који ће омогућити
да полазници имају већу шан-
су да се запосле – рекао је
Лукач.

Он је додао да ће сви који су
завршили обуку имати пред-
ност приликом добијања суб-
венција за самозапошљавање

степена стручне спреме. Тако
је она најкраћа за VII1 степен –
више од 50% високообразова-
них посао тражи краће од два-
наест месеци, док је задржава-
ње на евиденцији најдуже за
неквалификована лица. Седам-
десет одсто те популације посао
тражи дуже од годину дана –
чак 36% неквалификованих
лица тражи посао дуже од пет
година. Занимање је само један
од фактора који условљавају
дужину присуства на евиден-
цији односно одређују шансу да
се до посла дође у најкраћем
року. Чиниоци који умањују
шансу да се брзо дође до запо-
слења јесу непоседовање рад-
ног искуства (ово погађа пре
свега популацију млађу од три-
десет година), већи број година
живота (нарочито су угрожена
лица старосне доби преко педе-
сет година); здравствени и пси-
хофизички проблеми (лица са
инвалидитетом) и социјална
маргинализација (Роми, лица у
стању социјалне потребе и сл.).

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ

Посао за петоро 

које Национална служба за
запошљавање даје сваког про-
лећа. Такође је нагласио да се
са овим цертификатима може
тражити запослење и у земља-
ма Европске уније.

Ове године је обуке за помоћ-
не куваре, посластичаре, пека-
ре, геронтодомаћице, послов-
не секретаре, конфекционаре
и основни информатички курс
завршило сто двадесеторо људи
из Панчева, Ковина, Опова,

али како је једна од полазница
објаснила, то није било ни
напорно ни тешко.

– Ја сам се преквалификова-
ла за пекара, јер сматрам да ће
ми то повећати шансу да про-
нађем посао. Препоручујем сви-
ма да се одлуче на овакав корак
– истакла је Весна Кнежевић.

Према подацима Национал-
не службе за запошљавање –
Филијала Панчево, дужина тра-
жења посла расте са опадањем

Статистике показују да 90%
кројача, шивача и конфекцио-
нара, за којима постоји тра-
жња на тржишту, посао чека
дуже од дванаест месеци (што
одговара стандарду дугорочне
незапослености), управо због
тога што имају неповољну ста-
росну структуру – свега 12%
регистрованих лица има мање
од тридесет година. Када је у
питању понуда послова за ова
занимања, НСЗ наводи да је
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Заедничка седница на
двете влади во февруари
или почетокот на март
идната година

Нови можности за
соработка помеѓу Србија и
Македонија

Во рамките на дводневната  службена
и пријателска посета на Република
Србија, премиерот на Република Ма-
кедонија Зоран Заев со своите сора-
ботници на 20 и 21 ноември пре-
тстојуваше во Белград. На оваа прва
официјална средба со Заев и дома-
ќините – премиерката на Република
Србија Ана Брнабиќ и претседателот
на Република Србија Александар Ву-
чиќ, разговарано е за повеќе  актуелни
прашања од заемен интерес на двете
земји. Договоена е и заедничка сед-
ница на двете влади, за крајот на фев-
руари или почетокот на март, идната
година. Премиерот Заев оствари сред-
ба и со представници на македонската
заедница во Република Србија.

-Можете да сметате на целосна
подршка од матичната земја, од Ре-

МАКЕДОНСКИОТ ПРЕМИЕР ЗОРАН ЗАЕВ ВО ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА НА БЕЛГРАД

СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ 
НА МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА

публика Македонија, во делот на она
што значи меѓународни стандарди,
почитување на малцинствата и слич-
но. Драго ми е што е во службена
употреба македонски јазик во неколку

од  македонско потекло и ги повика
македонските здруженија да ги над-
минат разликите бидејки овде е плод-
на почва за негување на мајчиниот
јазик, секако почитувајки го офи-
цијалниот јазик на Србија.

Претседателот на владата на Ре-
публика Македонија Зоран Заев е
задоволен од разговорите со поли-
тичкиот врв на Србија: 

-Мислам дека затворивме одредени
отворени моменти. Буквално ста-
вивме капак. И претседателот на Ре-
публика Србија Вучиќ и премиерката
Брнабиќ, пратија одлични позитивни
пораки и од наша страна истото го
направивме. Новите иницијативите
што ги отворивме даваат нови мож-
ности за соработка помеѓу нашите
земји. Јас само ќе кажам – 730 ми-
лиони евра имаме трговија со Србија,
а може да се достигне и една ми-
лијарда. Тоа не е невозможно. Ини-
циравме и подобра царинска про-
цедура меѓу двете земји, за да се пре-
полови чекањето на граничните пре-
мини, нагласи Заев.

Тој ги запозна присутните и со
економските програми и ги охрабри
бизнисмените Македонци во Србија
да пронајдат интерес и партнери во
Република Македонија за заеднички
бизнис иницијативи.

Владата на Република Македонија
обезбеди книги и литература на ма-
кедонски јазик за учениците од ос-
новните училишта во Република
Србија во кои се изучува предметот
македонски јазик со елементи на на-
ционална култура. Предавајки ги
книгите  и дополнителната литера-
тура на предстаниците на Нацио-
налниот совет на македонското на-
ционално малцинство,  Зоран Заев
истакна дека оваа средба е добра
прилика за разговор од интерес на
припадниците на македонската за-
едница.

општини во Србија. Српскиот јазик
е исто така службен јазик во три
општини во Република Македонија.
Уверен сум дека многу може да се
направи на тоа поле, рече Заев.

Македонскиот премиер истакна
дека за овие прашања е разговарано
и на средбите со премиерката Брнабиќ
и со претседателот на Република
Србија Александар Вучиќ, при што е
покажан значаен интерес за заедни-
ците на Македонците и на Србите во
двете земји.  Навести и иницијативи
за афирмативно учество на овие за-
едници во општествените процеси.

Членовите на македонската владина
делегација со внимание ги проследиа
излагањата на представниците на ма-
кедонската заедница. Премиерот Заев
укажа колку е важно македонската
заедница да биде единствена по пра-
шањата кои се од интерес на граѓаните

ЗАШТИТЕНА Е УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Зоран Заев, претседател на Владата на Република Македонија, во
итервјуто објавено во „Политика“ на 21 ноември 2017  година, на пра-
шањето дали новиот закон за употреба на јазикот во Македонија нало-
жува употреба на повеќе службени јазици, одговори: „Направивме
законски измени со кои ја заштитивме употребата на македонскиот јазик
и овозможивме граѓаните од другите етнички заедници, таму каде што
ги има повеќе од 20 отсто, од вкупниот број граѓани , да го употребуваат
својот јазик за сите потреби во секојдневниот живот. Со тоа граѓаните на
Македонија ништо не губат, а добиваат Албанци, Турци, Власи, Роми,
Бошњаци и други. Граѓаните ја препознаа нашата грижа за сите, како
влада која на државата и донесува стабилизација.

Затоа ни дадоа масовна подршка на локалните избори.
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По повод Светскиот ден на де-
тето, на 20 ноември во салата
„Аполо“ во Панчево, во органи-
зација на Националниот совет
на македонското национално мал-
цинство е подготвена програма,
првенствено наменета за деца од
Јабука, Качарево и Гудурица, каде
што се учи македонски јазик со
елементи на национална култура.
Нивни гости беа и другарчињата
од Хајдучица. За овој значаен ден,
установен 1954 годинана во Ге-
нералното собраие на Обедине-
тите нации, зборуше  Зорица
Митровиќ, секретарка на Нацио-
налниот совет, а воедно и орга-
низаторка на оваа програма.

Со стихови на македонски
јазик, се представиа членови на
рецитаторската секција при учи-
лиштето „Гоце Делчев“ во Јабука,
кои на најдобар начин ги под-
готвува професорката Лилјана
Лазареска. Публиката имаше
прилика да ја види и младата
дружина од драмската секција

Поради љубовта кон профе-
сијата Тинка Алексовска ја на-
пуштила родна Струмица и
дошла да предава македонски
јазик во Основното училиште
„Гоце Делчев“ во Јабука. Во Пан-
чево оформила семејство, а нејзи-
ниот брат Митко, сетрите
Анка и Танка ,(близначка) со
своите семејства живеат во
Струмица

Како и секое дете кое размис-
лувало за идното занимање, така
и шеесет и тригодишната про-
фесорка по македонски јазик,
Тинка Алексовска од Панчево,
единствено посакувала еден ден
да носи дневник во раце и да
предава на ученици. Тоа и се
овозможило затоа што била
упорна. По завршувањето на
гимназија во Струмица, заедно
со сестра и Танка (близначка)
се определиле за Филозофски
факултет во Скопје, група ма-
кедонски јазик и југословенска
книжевност. Двете стекнале фа-
култетски дипломи.

Се определив за занимање
што од секогаш го сакав, но како
што и сами знаете, во Македо-
нија има доволно наставници и
професори по македонски јазик.
Кога завршив факултет до рака
ми дојде „Просветен преглед“,
стручно списание кое излегува-
ше во некогашна Југославија .
Веднаш се загледав во конкурс
според кој Основното училиште
„Гоце Делчев“ од Јабука бараше
наставник по македонски јазик.
Си реков, ако ме примат, одам.
Набргу добив писмен одговор
дека сум примена. Знаев за Пан-
чево, но не и за Јабука. Без многу
размислувања го напуштив
својот роден град Струмица и
со автобус стигнав во Јабука и
ете веќе во Војводина живеам
од 1981 година, вели Тинка. 

Со дневник во раце
Алексовска возбудливо опи-

шува и како ги доживеала први-
те впечатоци за Јабука и вели:
„Село големо, широко поле, рам-
ница. Боже каква радост, неопи-
сива убавина, која само може
да се почуствува“. 

Со прифаќањето на понуденото
работно место таа си ја исполнила
желбата со дневник во раце да
влезе во училница  и да предава
македонс јазик. Со години со
Тинка, како наставнички по ма-
кедонски работеле и Нада Дистол
и Гордана Живковиќ, исто така
дојдени од Македонија.

Работа имаше за сите. Некогаш
имавме и  над 800 ученика, а во
одделенијата и  повеќе од триесет
деца. Сите учеа македонски, од-
носно јазик на општествена сре-
дина, бидејки во селото претежно

ТИНКА АЛЕКСОВСКА, ПРОФЕСОРКА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ДОЈДЕНА ОД ПРЕСТОЛНИНАТА НА ПИПЕРКИТЕ

живееа луѓе доселени од Маке-
донија. Македонски јазик се уче-
ше како задолжителен предмет
и оценката влегуваше во успехот.
Децата се трудеа да го совладат
јазикот и да добијат добри оцен-
ки, раскажува Алексовска.

По неколку години учениците
и нивните родители одлучувале
дали некој сака или не сака да
учи  македонски  јазик, бидејки
овој предмет се учел факулта-
тивно. Со завршетокот на учеб-
ната 1992/1993 наставата по ма-
кедонски јазик е укината. Нас-
тавничките не ги оставиле без
работа. Нада Дистола  предавала
српски јазик во Основното учи-
лиште во Глогоњ. И Гордана
Живковиќ предавала српски, но
во училиштето во Јабука. Тинка
Алексовска во училишната биб-
лиотека, се до пензија работела
како библиотекарка. Разбирливо,
библиотекраството не е профе-
сија од детските соништа на
Тинка, но се пронашла и на тоа
работно место, бидејки работела
со деца и книги. Дури и полесно
и минувале работните денови,
затоа што не била оптеретена
дали на некој ученик му дала
помала оценка и му го намалила
просекот во училишната книш-
ка. Знаејки дека учениците во
Јабука имале еден предмет по-
веќе, без грижа на совеста, при-
знава дека некогаш била попуст-
лива и во дневника наместо чет-
ворка пишувала петка. Но се
уште се прашува дали некој уче-
ник оштетила при оценувањето.
Оној што ја познава Тинка такви
сомнежи нема.

За причините зошто е укината
и факултативната настава ретко
зборува. Мисли дека на оваа про-

блематика секој гледа од свој агол.
Сигуро е во едно - децата никој
не ги присилувал да го учат овој
предмет. Кога јазикот се изучувал
факултативно, само две – три де-
чиња не биле вклучени во нас-
тавна програма, но и тие при-
суствувале на часовите.

Пак се навраќа оваа некогаш-
на професорка на радосните де-
нови поминати во училиштето
во Јабука и категорично вели: 

– Голема е одговорност да но-
сиш дневник во раце. Сега да
бирам што би работела, пак би
се определила за просвета. За
оваа работа е потребно големо
срце исполнето со љубов. Заедно
со колешките ги стимулирав де-
цата да размислуват за својот
мајчин јазик, за потеклото, оби-
чаите, носиите. Имавме квали-
тетни деца. Многумина пишуваа
песни и прозни дела и освојуваа
награди. Имавме драмска и ре-
цитаторска секција. Убедена сум
дека дојдов на право место и во
право време. Животот што и да
донесе, човек мора да се снаоѓа.“  

Родниот крај им е во срцето
Кога започнала Тинка нов жи-

вот во Јабука, немала формирано
свое семејство. Во Панчево го
запознала својот животен со-
патник, Слободан Алексовски,
кој е починат. Нејзиниот сопруг
по потекло бил од Кривопала-
нечко, од село Огут. Барајки
подобар живот го напуштил го-
лемото семејство и се доселил
во Панчево. Но од девет деца,
колку што биле, осум се доселиле
во Војводина. Во Крива Паланка
останал да живее само еден  брат
на Слободан. Најблиските на
Тинка, братот Митко и сестрите
Анка и Танка, со свои семејства

живеат во Струмица, но таа,
како што веќе рековме, одамна
се врзала за Панчево, каде што
живеат ќерка и Анѓела и синот
Александар со своите семејства
. Таа е баба на три внучиња –
Василије, Лена и Милца.

– Порано одев често во Маке-
донија, а сега се поретко и по-
ретко. Одам кога се веселби или
тажни моменти. Кога дојдов, не
мислев дека цел живот ќе се врзам
за Панчево. Така мислат и нашите
гастастарбајтери, каде и да се.
Но кога ќе оформат семества,
обично остануват таму, а родниот
крај им е во срцето, вели Тинка

Согледувањето на
положбата на
македонската
заедица

Вера Јовановска Типко, амба-
садорка на Македонија во
Србија на 29 ноември го по-
сети Вршац. Домаќинка во таа
прилика и беше градоначал-
ничката Драгана Митровиќ,
со своите најблиски соработ-
ници.

Чест ми е што пред граѓаните
на Вршац можам да ја поздра-
вам Нејзината екселенција Вера
Јовановска Типко, амбасадор-
ката на Македонија во Србија.
Вршац е мултикултурална и
мултиетничка средина со повеќе
од дваесет национални заедни-
ци. Една од нив, секако е и ма-
кедонската заедница. Еден отсто
од жителите на градот се Ма-
кедонци, а во Гудурица чети-
риесет отсто од жителите на
селото, по потекло се Македон-
ци. Ако некој сакате да го ис-
почитувате, најдобар начин за
тоа е да му ги овозможите сите
права кои ги има градот Вршац.
Значи, на една национална за-
едница треба да и се овозможи
да ги сочува своите посебност
- рече градоначелничката на
Вршац.

Амбасадорката со своите
соработници и домаќините од
Вршац, го посети и војводин-
ското село Гудурица. 

Високата гостинка и Вршча-
ни,  пред училиштето  „Моша
Пијаде“ во Гудурица, ги дочекаа
директорот, наставниците и
децата и тоа со знаменца на
двете држави, Србија и Маке-
донија. Најмладите домаќини,

што го изучуват предметот Ма-
кедонски јазик со елементи на
национална култура, ја иско-
ристија приликата и покажаа
што досега научиле. За овој
предмет пред два месеци се
определиле шест ученика од
прво до четврто одделение, а
сега веќе јазикот на своите де-
довци и родители – македон-
скиот, го учат тринаесет деца. 

– Дојдовме да ја унапредиме
соработката и да разговараме
за потенцијалите каде што
најголем мост на пријателства
претставува македонската за-
едница, која допринесува на
развојот на мултикултурал-
носта. Туризмот како еден од
аспектите е добар пример за
културалните и обичајните
вредности на двете земји. Во
таа насока со градоначалнич-
ката на Вршац разговаравме
за конкретна соработка во об-
ласта на туризмот, но исто така
и на стопански, културен и
спортски план. Воедно сакам
да ги подржам и охрабрам уче-
ниците кои учат македонски
јазик, бидејки тие на свој начин
придонесуваат за развитокот
на мултикултуралноста и за
подобра иднина на младите ге-
нерации, рече амбасадорката.

Амбасадорката се сретна и
со членовите на здружението
„Вардар“ кои за оваа прилика
подготвиа домашни специјали-
тети. Разговарано е и за уна-
предување на сораборката по-
меѓу збратимените градови.
Како што е познато Вршац е
збратимен со Крива Паланка,
Пландиште со Росоман, а Јабу-
ка со Македонски Брод. На
крајот од посетата гостинката
го посети музејот на Роберт
Хамерсил во Гудурица.

СВЕТСКИ ДЕН НА ДЕТЕТО ОДБЕЛЕЖЕН И ВО ПАНЧЕВО

ПРИГОДНА ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

„Видоје Дојчиновски Даскалот“,
која работи при качаревскиот
„Вардар“. Тие ја изведоа пре-
тставта „Дедо и училиште“. При
изведбата им помагаше Алек-
сандра Милошевски, активен
член на секцијата.

Зборувајки за организираната
настава по македонски јазик во
јужен Банат, Милосав Урожевиќ,

директор на ОУ „Гоце Делчев“
во Јабука покрај другото рече:

-Нашето училиште има најго-
лема традиција во овој регион.
Веќе шеста учебна година три-
есеттина ученици учат македон-
ски јазик. Во секој поглед  ги
подржуваме ваквите наставни
активности. Тоа е богатење на
школските денови. Со тоа уче-

ниците ги прошируваат своите
видици, што е добро, посебно
ако тоа ги врзува за потеклото
на нивните родители, нивната
традиција. Сите знаења треба
да ги претворат во убави спо-
мени од училишните денови.
Учениците, на најдобар начин
го представуваат нашето учи-
лиште и надвор од Панчево...

Гордана Мунижаба, наставничка
во ОУ „Моша Пијаде“ во Гудурица
со посено задоволство истакна
дека со петнаесеттина деца е дојде-
на од едно повеќенационално уба-
во село, кое се вика Гудурица, каде
што од пред два месеци во основ-
ното училиште е организирана и
настава по македонски јазик. Оп-
фатени се тринаесет ученици од
прво до четврто одделение. 

На крајот од програмата на
децата им се поделени пакетчи-
ња со производи од асортиманот
на „Витаминка“ од Прилеп и
детското списание на македон-
ски јазик „Sуница“.

АМБАСАДОРКАТА НА МАКЕДОНИЈА 

ВО ВРШАЦ И ГУДУРИЦА

КАКО ДО ПОДОБРА СОРАБОТКА

Оваа Панчевка, дојдена од
предстолнината на пиперките,
летните денови ги поминува во
викендичка во близината на
Панчево и како и секоја Стру-
мичанка сака во својата градина
да има магданос, домати, пи-
перка или кромид. Колку да и
се најде додека е на периферијата
на Панчево. Снаодливоста и е
изгледа јака страна.

Деновиве од печат излезе
девеесеттиoт број на списа-
нието за деца „Sуница“. Оваа
списание е посебно прифа-
тено од учениници кои го
учат предметот македонски
јазик со елементи на нацио-
нална култура, толку повеќе
што недостасуваат учебници

за трето и за децата од петто
до осмо оделение. Поради
тоа,  има место во „Sуница“за
јазично катче,  народни при-
казни, обичаи, за флора и
фауна и разни досетки. Ин-
тересен дел за најмладите
читатели и нивните семејства
се лични творби и цртежи. 

-Тешко се остварува сора-
ботка надвор од Панчево. Со

свои творби и цртежи се најзас-
тапени деца од  основното учи-
лиште „Гоце Делчев„ од Јабука.
Од неодамна воспоставивме
соработка и со Богоевце. И
Качаревци понекогаш сорабо-
туваат. Се трудиме да привле-
чеме вниманието и на други
деца. Верувам, секој ученик
има цртежи или песни, кои
можат да предизвикат инте-
ресирање кај нашите читате-
лители. Во „Sунуница“ секогаш
има место за наградени детски
творби или цртежи, вели
Лилјана Лазареска, уредник на
литературното списание.

“Sуница“ порано излегу-
ваше на мал број страници,
но од осумдесет и првиот
број списаието го уредува
Лилјана Лазареска, и тоа се
повеќе добива на квалитет.
Четирите претходни броја,
печатени се на по 28 страни-
ци. Излегување на „Sуница”
финансиски го  подржа Сек-
ретаријатот за култура на АП
Војводина и Министерството
за култура на Република
Србија. Покрај нив, за најно-
виот број, средства издвои и
град Пачево. Проектот го
реализира Македонското
здружение „Мак инфо.“.

ДЕТСКО СПИСАНИЕ “SУНИЦА“

НАЈВРЕДНИ СОРАБОТНИЦИ ЈАБУЧАНИ



Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот 

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  15 .  ДЕЦЕМБРА 2017. / ВО ПАНЧЕВО,  ВО ПЕТОК,  15  ДЕКЕМВРИ 2017

на македонском језику / на македонски јазик

КАКО ДО БОЉЕ
САРАД ЊЕ
» страна IV

ДОШЛА ИЗ 
ПРЕ СТО НИ ЦЕ
ПАПРИ КА
» страна V

МУЗИ КЕ 
НИКАД ДОСТА
» страна V

СЛО ЖНИ 
МОЗА ИК СРБИ ЈЕ
» страна V

Зајед нич ка сед ни ца две ју
вла да у фебру а ру или
почет ком мар та сле де ће
годи не

Нове могућ но сти за
сарад њу  изме ђу Срби је и
Маке до ни је

У окви ру дво днев не слу жбе не и при -
ја тељ ске посе те Репу бли ци Срби ји,
пре ми јер Репу бли ке Маке до ни је
Зоран Заев са сво јим сарад ни ци ма
бора вио је 20. и 21. новем бра у Бео -
гра ду. При ли ком првог слу жбе ног
сусре та Зора на Зае ва и дома ћи на –
пре ми јер ке Репу бли ке Срби је Ане
Брна бић  и пред сед ни ка Репу бли ке
Срби је Алек сан дра Вучи ћа раз го ва -
ра ло се о више акту ел них пита ња од
уза јам ног инте ре са за обе земље. Дого -
во ре на је и зајед нич ка сед ни ца две ју
вла да, за крај фебру а ра или поче так
мар та наред не годи не. Пре ми јер Заев
оства рио је сусрет и с пред став ни ци -
ма маке дон ске зајед ни це у Репу бли -
ци Срби ји.

– Може те да рачу на те на ком плет -
ну подр шку матич не земље, Репу -

МАКЕ ДОН СКИ ПРЕ МИ ЈЕР ЗОРАН ЗАЕВ У ЗВА НИЧ НОЈ ПОСЕ ТИ БЕО ГРА ДУ

СУСРЕТ С ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА 
МАКЕ ДОН СКЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

бли ке Маке до ни је, у делу оно га што
се одно си на мађу на род не стан дар де,
пошто ва ње мањи на и слич но. Дра го

Пре ми јер Заев ука зао је на то коли ко
је важно да маке дон ска зајед ни ца
буде једин стве на у пита њи ма која су
од инте ре са за гра ђа не маке дон ског
поре кла и позвао је маке дон ска удру -
же ња да пре ва зи ђу раз ли ке буду ћи
да је овде плод но тле за него ва ње
матер њег јези ка, сва ка ко пошту ју ћи
слу жбе ни језик у Срби ји.

Пред сед ник Вла де Репу бли ке Маке -
до ни је Зоран Заев задо во љан је раз го -
во ри ма с поли тич ким врхом Срби је.

– Мислим да смо затво ри ли одре -
ђе не отво ре не момен те. Буквал но
смо ста ви ли покло пац. И пред сед -
ник Репу бли ке Срби је Вучић и пре -
ми јер ка Брна бић посла ли су одлич -
не пози тив не пору ке и с наше стра -
не смо исто учи ни ли. Нове ини ци ја -
ти ве које смо отво ри ли дају нове
могућ но сти за сарад њу изме ђу наших
зема ља. Ја ћу само да кажем – 730
мили о на евра има мо трго ви ну са
Срби јом, а може да се достиг не и
јед на мили јар да. То није немо гу ће.
Ини ци ра ли смо и бољу царин ску про -
це ду ру изме ђу две земље, да би се
пре по ло ви ло чека ње на гра нич ним
пре ла зи ма – нагла сио је Заев.

Он је упо знао при сут не и са еко -
ном ским про гра ми ма и охра брио
бизни сме не Маке дон це у Срби ји да
про на ђу инте рес и парт не ре у Репу -
бли ци Маке до ни ји за зајед нич ке
бизнис ини ци ја ти ве.

Вла да Репу бли ке Маке до ни је обез -
бе ди ла је књи ге и лите ра ту ру на маке -
дон ском јези ку за уче ни ке основ них
шко ла у Срби ји у који ма се изу ча ва
пред мет маке дон ски језик са еле мен -
ти ма наци о нал не кул ту ре. Пре да ју -
ћи књи ге и допун ску лите ра ту ру пред -
став ни ци ма Наци о нал ног саве та
мањин ске наци о нал не зајед ни це,
Зоран Заев је иста као да је овај сусрет
добра при ли ка за раз го вор о акту ел -
ним пита њи ма важним за маке дон -
ску зајед ни цу.

ми је што је маке дон ски језик у слу -
жбе ној упо тре би у неко ли ко општи на
у Срби ји. Срп ски језик је исто тако
слу жбе ни језик у три општи не у Репу -
бли ци Маке до ни ји. Уве рен сам да
мно го може да се ура ди на том пољу
– рекао је Заев.

Маке дон ски пре ми јер је иста као
да се о овим пита њи ма раз го ва ра ло и
током сусре та с пре ми јер ком Аном
Брна бић и с пред сед ни ком Репу бли -
ке Срби је Алек сан дром Вучи ћем, при
чему је пока зан зна ча јан инте рес за
зајед ни це Маке до на ца и Срба у две
земље. Он је наго ве стио и ини ци ја -
ти ве за афир ма тив но уче шће ових
зајед ни ца у дру штве ним про це си ма.

Чла но ви деле га ци је маке дон ске вла -
де с пажњом су испра ти ли изла га ња
пред став ни ка маке дон ске зајед ни це.

УПО ТРЕ БА МАКЕ ДОН СКОГ ЈЕЗИ КА ЈЕ ЗАШТИ ЋЕ НА

Зоран Заев, пред сед ник Вла де Репу бли ке Маке до ни је, у интер вјуу обја -

вље ном у „Поли ти ци” 21. новем бра 2017. годи не на пита ње да ли нови

закон о упо тре би јези ка у Маке до ни ји нала же упо тре бу више слу жбе них

јези ка, одго во рио је: „Напра ви ли смо закон ске изме не који ма смо зашти -

ти ли упо тре бу маке дон ског јези ка и омо гу ћи ли гра ђа ни ма дру гих етнич -

ких зајед ни ца, тамо где их има више од 20 одсто од укуп ног бро ја

гра ђа на, да упо тре бља ва ју свој језик за све потре бе сва ко днев ног живо -

та. Тиме гра ђа ни Маке до ни је ништа нису изгу би ли, а доби ли су Албан -

ци, Тур ци, Вла си, Роми, Бошња ци и дру ги. Гра ђа ни су пре по зна ли нашу

бри гу за све, као вла де која држа ви доно си ста би ли за ци ју. Зато су нам

дали масов ну подр шку на локал ним избо ри ма”.



Пово дом Свет ског дана дете -
та, 20. новем бра у дво ра ни
„Апо ло” у Пан че ву, у орга ни -
за ци ји Наци о нал ног саве та
маке дон ске наци о нал не мањи -
не, упри ли чен је про грам
првен стве но наме њен деци из
Јабу ке, Кача ре ва и Гуду ри це,
где се учи маке дон ски језик са
еле мен ти ма наци о нал не кул -
ту ре. Њихо ви гости су били
уче ни ци из Хај ду чи це. О овом
зна чај ном дану, уста но вље ном
1954. годи не у Гене рал ној скуп -
шти ни Ује ди ње них наци ја,
гово ри ла је Зори ца Митро вић,
секре тар ка Наци о нал ног саве -
та, а ујед но и орга ни за тор ка
овог про гра ма.

Сти хо ви ма на маке дон ском
јези ку пред ста ви ли су се чла -
но ви реци та тор ске сек ци је при
шко ли „Гоце Дел чев”, које је
на нај бо љи начин при пре ми ла
про фе сор ка Лил ја на Лаза ре ска.
Публи ка је има ла при ли ку да
види и мла де чла но ве драм ске

Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Због љуба ви пре ма про фе си ји
Тин ка Алек сов ска је напу сти -
ла род ну Стру ми цу и дошла да
пре да је маке дон ски језик у
Основ ној шко ли „Гоце Дел чев”
у Јабу ци. У Пан че ву је офор -
ми ла поро ди цу, а њен брат Мит -
ко и сестре Анка и Тан ка (бли -
зна ки ња) са сво јим поро ди ца -
ма живе у Стру ми ци.

Као сва ко дете које машта о
буду ћем зани ма њу, тако је и 63-
годи шња про фе сор ка маке дон -
ског јези ка Тин ка Алек сов ска
из Пан че ва једи но желе ла да
јед ног дана носи днев ник у рука -
ма и да пре да је уче ни ци ма. То
се оства ри ло зато што је била
упор на. По завр шет ку гим на -
зи је у Стру ми ци, зајед но са
сестром Тан ком (бли зна ки њом),
опре де ли ла се за Фило зоф ски
факул тет у Ско пљу, гру па за
маке дон ски језик и југо сло вен -
ску књи жев ност. Обе су сте кле
факул тет ске дипло ме.

– Опре де ли ла сам се за зани -
ма ње које сам оду век воле ла,
али као што и сами зна те, у
Маке до ни ји има довољ но
настав ни ка и про фе со ра маке -
дон ског јези ке. Када сам завр -
ши ла факул тет, до руке ми је
дошао „Про свет ни пре глед”,
струч но изда ње које је изла зи -
ло у нека да шњој Југо сла ви ји.
Одмах сам се загле да ла у оглас
у коме су у Основ ној шко ли
„Гоце Дел чев” у Јабу ци тра жи -
ли настав ни ка маке дон ског јези -
ка. Рекла сам себи: ако ме при -
ме, идем. Убр зо сам доби ла
писа ни одго вор да сам при мље -
на. Зна ла сам за Пан че во, али
не и за Јабу ку. Без мно го раз -
ми шља ња напу сти ла сам свој
род ни град Стру ми цу и ауто бу -
сом сам сти гла у Јабу ку и, ето,
у Вој во ди ни живим већ дуго, од
1981. годи не – каже Тин ка.

С днев ни ком у рука ма
Алек сов ска узбу дљи во опи су је
и прве ути ске о Јабу ци и каже:
„Село вели ко, широ ко поље,
рав ни ца. Боже, каква радост,
нео пи си ва лепо та, која само
може да се осе ти”. При хва та -
њем пону ђе ног рад ног места
испу ни ла је сво ју жељу да с
днев ни ком у рука ма уђе у учи -
о ни цу и пре да је маке дон ски
језик. Годи на ма су с Тин ком,
као настав ни це маке дон ског
јези ка ради ле и Нада Дис тол и
Гор да на Жив ко вић, тако ђе
досе ље не из Маке до ни је.

– Било је посла за све. Некад
смо има ли 800 уче ни ка, а у оде -
ље њи ма више од три де се то ро
деце. Сви су учи ли маке дон -
ски, одно сно језик дру штве не
сре ди не, буду ћи да су у селу
пре те жно живе ли људи досе -

ТИН КА АЛЕК СОВ СКА, ПРО ФЕ СОР КА МАКЕ ДОН СКОГ ЈЕЗИ КА

ДОШЛА ИЗ ПРЕ СТО НИ ЦЕ ПАПРИ КА

ље ни из Маке до ни је. Маке дон -
ски језик се учио као оба ве зан
пред мет и оце на је ула зи ла у
успех. Деца су се тру ди ла да
савла да ју језик и доби ју добре
оце не – при ча Алек сов ска.

После неко ли ко годи на уче -
ни ци и њихо ви роди те љи су
одлу чи ва ли да ли неко жели
да учи маке дон ски језик, буду -
ћи да је овај пред мет био факул -
та ти ван. Годи не 1992/93. наста -
ва маке дон ског јези ка је уки -
ну та. Али настав ни це нису оста -
ле без посла. Нада Дис тол је
пре да ва ла срп ски језик у основ -
ној шко ли у Гло го њу, а Гор да -
на Жив ко вић тако ђе срп ски,
али у шко ли у Јабу ци. Тин ка
Алек сов ска је у школ ској библи -
о те ци, све до пен зи је, ради ла
као библи о те кар ка. Разу мљи -
во, библи о те кар ство није про -
фе си ја из Тин ки них дети њих
сно ва, али она се про на шла и
на том рад ном месту, буду ћи
да је ради ла с децом и књи га -
ма. Чак су јој и лак ше про ла -
зи ли рад ни дани, зато што није
била опте ре ће на да ли је неком
дете ту дала нижу оце ну и сни -
зи ла про сек у уче нич кој књи -
жи ци. Зна ју ћи да су деца у Јабу -
ци има ла један пред мет више,
без гри же саве сти, при зна је да
је нека да била попу стљи ва и да
је у днев ни ку уме сто четвор ке
писа ла пети цу. Но још увек се
пита да ли је неког уче ни ка
оште ти ла при оце њи ва њу. Они
који позна ју Тин ку нема ју такве
недо у ми це.

О раз ло зи ма уки да ња и факул -
та тив не наста ве рет ко при ча.
Мисли да сва ко на ову про бле -
ма ти ку гле да из свог угла. Јед -
но је сигур но – децу нико није

при си ља вао да уче овај пред -
мет. Када се језик изу ча вао
факул та тив но, само дво је-тро је
деце није било укљу че но у
настав ни про грам, али и они су
при су ство ва ли часо ви ма.

Ова нека да шња про фе сор ка
опет се вра ћа радо сним дани -
ма про ве де ним у шко ли у Јабу -
ци и кате го рич но каже:

– Вели ка је одго вор ност да
носиш днев ник у рука ма. Да
сада тре ба да бирам шта бих
ради ла, поно во бих се опре де -
ли ла за про све ту. За овај посао
је потреб но вели ко срце испу -
ње но љуба вљу. Зајед но с коле -
ги ни ца ма сам сти му ли са ла
децу да раз ми шља ју о свом
матер њем јези ку, о поре клу,
оби ча ји ма, ношња ма. Има ли
смо ква ли тет ну децу. Мно ги су
писа ли песме и про зна дела и
осва ја ли награ де. Има ли смо
драм ску и реци та тор ску сек -
ци ју. Убе ђе на сам да сам дошла
на пра во место и у пра во вре -
ме. Шта год живот доне се, човек
мора да се сна ла зи.

Род ни крај им је у срцу
Када је Тин ка запо че ла нови
живот у Јабу ци, није има ла фор -
ми ра ну сво ју поро ди цу. У Пан -
че ву је упо зна ла живот ног
сапут ни ка Сло бо да на Алек сов -
ског, који је сад покој ни. Њен
супруг је поре клом био из кри -
во па ла нач ког кра ја, из села
Огут. Тра га ју ћи за бољим живо -
том, напу стио је вели ку поро -
ди цу и досе лио се у Пан че во.
Али од деве то ро деце, коли ко
их је било, осмо ро се досе ли ло
у Вој во ди ну. У Кри вој Палан -
ци је остао да живи само један
Сло бо да нов брат. Тин ки ни нај -
бли жи – брат Мит ко и сестре

Анка и Тан ка – са сво јим поро -
ди ца ма живе у Стру ми ци, но
она се, као што смо већ рекли,
одав но веза ла за Пан че во, где
јој живе кћер ка Анђе ла и син
Алек сан дар са сво јим поро ди -
ца ма. Има три уну че та – Васи -
ли ја, Лену и Мили цу.

– Рани је сам често ишла у
Маке до ни ју, а сада све ређе и
ређе. Идем када су про сла ве
или тужни момен ти. Када сам
дошла, нисам мисли ла да ћу
целог живо та да се вежем за
Пан че во. Тако мисле и наши
гастар бај те ри, где год да су. Али
када фор ми ра ју поро ди це, обич -

Сагле да ва ње 
поло жа ја маке дон ске
зајед ни це

На поклон књи ге за
шко лу „Моша 
Пија де” у Гуду ри ци

Вера Јова нов ска Тип ко, амба -
са дор ка Маке до ни је у Срби -
ји, посе ти ла је Вршац 29.
новем бра. Том при ли ком
дома ћин јој је била Дра га на
Митро вић са сво јим нај бли -
жим сарад ни ци ма.

– Част ми је што испред
гра ђа на Вршца могу да
поздра вим Њену ексе лен ци -
ју Веру Јова нов ску Тип ко,
амба са дор ку Маке до ни је у
Срби ји. Вршац је мул ти кул -
ту рал на и мул ти ет нич ка сре -
ди на с више од два де сет наци -
о нал них зајед ни ца. Јед на од
њих је сва ка ко и маке дон ска
зајед ни ца. Један одсто ста -
нов ни ка гра да су Маке дон -
ци, а у Гуду ри ци је четр де сет
одсто жите ља поре клом из
Маке до ни је. Ако жели те неког
да пошту је те, нај бо ље је да
му омо гу ћи те сва пра ва која
има град Вршац. Зна чи, јед -
ној наци о нал ној зајед ни ци
тре ба да се омо гу ћи да сачу -
ва сво је посеб но сти – рекла
је гра до на чел ни ца Вршца.

Амба са дор ка је са сво јим
сарад ни ци ма и дома ћи ни ма
из Вршца посе ти ла и вој во -
ђан ско село Гуду ри цу.

Висо ку гошћу и Вршча не
су испред шко ле „Моша Пија -
де” у Гуду ри ци доче ка ли
дирек тор, настав ни ци и деца,
и то са зна ме њи ма обе ју држа -
ва – Срби је и Маке до ни је.
Нај мла ђи дома ћи ни који изу -

ча ва ју пред мет маке дон ски
језик са еле мен ти ма наци о -
нал не кул ту ре иско ри сти ли
су при ли ку и пока за ли шта
су до сада нау чи ли. За овај
пред мет се пре два месе ца
опре де ли ло шест уче ни ка од
првог до четвр тог раз ре да, а
већ сада језик сво јих дедо ва
и роди те ља, маке дон ски, учи
три на е сто ро деце.

– Дошли смо да уна пре ди -
мо сарад њу и да раз го ва ра -
мо о потен ци ја ли ма у који -
ма нај ве ћи мост при ја тељ -
ства пред ста вља маке дон ска
зајед ни ца, која допри но си
раз во ју мул ти кул ту рал но сти.
Тури зам као један од аспе -
ка та добар је при мер за кул -
тур не и оби чај не вред но сти
две ју зема ља. У том сме ру
смо с гра до на чел ни цом
Вршца раз го ва ра ли о кон -
крет ној сарад њи у обла сти
тури зма, али исто тако и о
при вред ном, кул тур ном и
спорт ском пла ну. Ујед но
желим да подр жим и охра -
брим уче ни ке који уче маке -
дон ски језик, буду ћи да они
на свој начин допри но се раз -
во ју мул ти кул ту рал но сти и
бољој будућ но сти мла дих
гене ра ци ја – изја ви ла је амба -
са дор ка.

Она се сре ла и са чла но ви -
ма удру же ња „Вар дар”, који
су за ову при ли ку при пре ми -
ли дома ће спе ци ја ли те те. Раз -
го ва ра ло се и о уна пре ђи ва -
њу сарад ње изме ђу збра ти -
мље них гра до ва. Као што је
позна то, Вршац је збра ти -
мљен с Кри вом Палан ком,
План ди ште с Росо ма ном, а
Јабу ка с Маке дон ским Бро -
дом. На кра ју посе те гошћа
је посе ти ла музеј Робер та
Хамер си ла у Гуду ри ци.

СВЕТ СКИ ДАН ДЕТЕ ТА ОБЕ ЛЕ ЖЕН И У ПАН ЧЕ ВУ

ПРИ ГО ДАН ПРО ГРАМ НА МАКЕ ДОН СКОМ ЈЕЗИ КУ

сек ци је „Видо је Дој чи нов ски
Даскал” која ради при кача ре -
вач ком „Вар да ру”. Они су оди -
гра ли пред ста ву „Деда и шко -
ла”. При изво ђе њу им је пома -
га ла Алек сан дра Мило шев ски,
актив ни члан сек ци је.

Гово ре ћи о орга ни зо ва ној
наста ви маке дон ског јези ка у

јужном Бана ту, Мило сав Уро -
ше вић, дирек тор ОШ „Гоце
Дел чев” у Јабу ци, поред оста -
лог је рекао:

– Наша шко ла има нај ду жу
тра ди ци ју у овом реги о ну. Већ
шесту школ ску годи ну три де се -
так уче ни ка учи маке дон ски
језик. У сва ком погле ду подр -

жа ва мо ова кве настав не актив -
но сти. То је бога ће ње школ ских
дана. Уз то, уче ни ци про ши ру ју
сво је види ке, што је добро, посеб -
но ако се тиме пове зу ју с поре -
клом сво јих роди те ља, њихо вом
тра ди ци јом. Сва зна ња тре ба да
пре тво ре у лепе успо ме не на
школ ске дане. Уче ни ци на нај -
бо љи начин пред ста вља ју нашу
шко лу и ван Пан че ва...

Гор да на Муни жа ба, настав -
ни ца у ОШ „Моша Пија де” у
Гуду ру ци, уз посеб но задо вољ -
ство иста кла је да је с пет на е -
стак деце дошла из јед ног лепог
више на ци о нал ног села, које се
зове Гуду ри ца, где се од пре два
месе ца одви ја и наста ва на маке -
дон ском јези ку. Њоме је обу -
хва ће но три на е сто ро уче ни ка од
првог до четвр тог раз ре да.

На кра ју про гра ма деци су
поде ље ни паке ти ћи с про из во -
ди ма асор ти ма на „Вита мин ке”
из При ле па и деч ји часо пис на
маке дон ском јези ку „Дзу ни ца”.

АМБА СА ДОР КА МАКЕ ДО НИ ЈЕ 

У ВРШЦУ И ГУДУ РИ ЦИ

КАКО ДО БОЉЕ САРАД ЊЕ

но оста ју тамо, а род ни крај им
је у срцу – каже Тин ка.

Ова Пан чев ка, досе ље на из
пре сто ни це папри ка, лет ње дане
про во ди у викен ди ци у бли зи -
ни Пан че ва и као сва ка Стру -
ми чан ка жели да у сво јој башти
има пер шун, пара дајз, папри -
ку или црни лук. Коли ко да се
нађе док је на пери фе ри ји Пан -
че ва. Сна ла жљи вост јој је изгле -
да јака стра на.

Ових дана из штампе је иза-
шао деведесети број часопи-
са „Дзуница”. Овај часопис је
посебно прихваћен од учени-
ка који имају предмет маке-
донски језик са елементима
националне културе, утоли-
ко пре што недостају уџбе-

ници за трећи разред и за
ђаке од петог до осмог разре-
да. Због тога у „Дзуници” има
места за језички кутак, народ-
не приче, обичаје, за флору у
фауну и задатке за сналажљи-
ве. Занимљив део за млађе
читаоце и њихове породице
јесу лични састави и цртежи.

– Тешко се остварује сарад-
ња ван Панчева. Са својим

саставима и цртежима најза-
ступљенија су деца из Основ-
не школе „Гоце Делчев” из
Јабуке. Недавно смо успоста-
вили сарадњу и с Богојевцем.
И Качаревци повремено сара-
ђују. Трудимо се да привуче-
мо пажњу и друге деце. Веру-
јем да свако дете има цртеже
или песме који могу да иза-
зову интересовање код наших
читалаца. У „Дзуници” увек
има места за награђене дечје
саставе или цртеже – каже
Лилјана Лазареска, уредник
литерарног часописа.

„Дзуница” је раније изла-
зила на веома малом броју
страница, али од осамдесет
првог броја часопис уређује
Лилјана Лазареска и он доби-
ја све више на квалитету. Чети-
ри претходна броја штампа-
на су на по 28 страна. Изла-
жење „Дзунице” финансијски
су подржали Секретаријат за
културу АП Војводине и
Министарство културе Репу-
блике Србије. Поред њих,
средства за најновији број
издвојила је и локална само-
управа. Пројекат је реализо-
вало Македонско удружење
новинара „Мак-инфо” са седи-
штем у Панчеву.

ДЕЧЈИ ЧАСОПИС „ДЗУНИЦА”

НАЈВРЕДНИЈИ САРАДНИЦИ ЈАБУЧАНИ 



Сто уче сни ка 
пред ста ви ло се 
зави чај ним песма ма,
игра ма, наци о нал ним
јели ма...

Раз у ме ва ње 
и толе ран ци ја 
у првом пла ну

Бога та ризни ца
мањин ских зајед ни ца

Пово дом Међу на род ног дана
људ ских пра ва, 10. децем бра,
у Бео гра ду је у орга ни за ци ји
Кан це ла ри је за људ ска и
мањин ска пра ва одр жан дру -
ги етно-фести вал наци о нал -
них саве та, назван „Сло жни
моза ик Срби је”.

Пред ста вља њем сво јих
кул тур них башти на шесна -
ест мањи на при ка за ло је
број не разно вр сно сти које
ову земљу чине бога том. Јед -
на од пору ка упу ће них са
сај ма кре а тив но сти и ори ги -
нал но сти, на којем је насту -
пи ло сто уче сни ка, јесте да
је потреб но више раз у ме ва -
ња и толе ран ци је. На мно -
го број ним штан до ви ма у

лог, нијед на одлу ка Вла де није
доне та а да наци о нал не мањи -
не нису уче ство ва ле у томе.
То је запра во поли ти ка Срби -
је, дија лог, раз го вор и толе -
ран ци ја – рекла је Суза на Пау -
но вић, дирек тор ка Кан це ла -
ри је за људ ска и мањин ска
пра ва.

Мини стар рада Зоран Ђор -
ђе вић навео је да Вла да чини
све да пра ва мањи на буду на
још вишем нивоу и иста као
је да по попи су из 2011. годи -
не у нашој земљи живи 83,3
одсто Срба и 21 етнич ка зајед -
ни ца.

Гово ре ћи о мигрант ској кри -
зи, која је иза нас, а током
које је вели ки број људи про -
шао кроз Срби ју, Ђор ђе вић је
иста као  да их данас има од
4.000 до 6.000 и да су њихо ва
пра ва, иако су они овде при -
вре ме но, на нај ви шем могу -
ћем нивоу.

Уз број не пору ке за бољу
будућ ност, сајам ска мани фе -
ста ци ја про те кла је пре све га
у зна ку фол кло ра, песа ма,
оби ча ја и етно-хра не, а сво је
посеб но сти при ка за ли су:
Сло ва ци, Руси ни, Маке дон -
ци, Црно гор ци, Чеси, Укра -
јин ци, Вла си, Буњев ци, Мађа -
ри, Грци, Нем ци, Буга ри,

Роми, Сло вен ци, Ашкај ли је
и Хрва ти.

Насту пи ле су и певач ка гру -
па „Маке дон ке” из Бео гра да
и деч ја певач ка гру па „Тоше
Про е ски” из Кача ре ва. Доча -
ра ва ју ћи народ ни мелос,
„Маке дон ке” су се пред ста ви -
ла обред ним песма ма „Вар -
дар ка” и „Жетел ка”. Мала
солист ки ња Јеле на Антев ска
из Кача ре ва са сво јим дру га -
ри ма отпе ва ла је песме „Посе -
ја ла баба до три зрна про со”,
„Шаре не гај де”, „Баба ми је
кре ну ла на пија цу” и „Вра ти
ми сун це”.

Вла си су се пред ста ви ли
сво јим пре по зна тљи вим „Вла -
шким колом”, Роми тем пе ра -
мент ним песма ма и игра ма,
Мађа ри тра ди ци о нал ним
песма ма јужног Поду на вља, а
Укра јин ци изван ред ним
народ ним мело сом. При ка за -
ни си и срп ско-грч ки оби ча -
ји, буње вач ка, сло вач ка, ашкај -
лиј ска и дру га изво ђе ња, која
су и оправ да ла име „Сло же -
ни моза ик Срби је”.

Хали пет Бео град ског сај ма
били су при ка за ни наци о -
нал ни спе ци ја ли те ти, слат -
ки и сла ни, који ма број ни
посе ти о ци и дегу ста то ри нису
одо ле ли. Пажњу дома ћи на и
гости ју при ву као је и коло -
рит изло же них екс по на та
бога тих ризни ца и изван ред -
них руко тво ри на спре мље -
них за ову при ли ку.

У поре ђе њу с про шло го -
ди шњим сај мом, ове годи не
је уче ство ва ло више наци о -
нал них саве та, а при сут ни
су били и гости из амба са де
и пред став ни ци цивил них,
неза ви сних и држав них
инсти ту ци ја, у чијој је над -
ле жно сти бри га о људ ским
пра ви ма. Са ску па, чијем су
отва ра њу при су ство ва ли и
пред став ни ци Вла де и пар -
ла мен та, посла та је пору ка
да наша земља пошту је све
раз ли чи то сти.

– Срби ја спро во ди Акци о -
ни план за оства ри ва ње пра -
ва наци о нал них мањи на.
Посто ји кон ти ну и ра ни дија -

Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Одре дио свој 
про фе си о нал ни пут

Сви ра на више од
десет инстру ме на та,
а хоби му је 
попра вља ње дрве них
и дувач ких 
инстру ме на та

Тре нут но је део три ја
„Сен сар ти ка”, у коме
врсни музи ча ри 
сви ра ју девет 
инстру ме на та

Мла ди и тален то ва ни момак
Дар ко Армен ски, који пле ни
зву ци ма на више инстру ме на -
та, редов ни је про фе сор у
Музич кој шко ли „Јован Бан -
дур” у Пан че ву, али и актив но
музи ци ра с при ја те љи ма и тежи
раз во ју сво је кари је ре. Рођен
је у Пан че ву, где је завр шио је
сред њу музич ку шко лу „Јован
Бан дур” у Пан че ву, а потом и
Факул тет музич ке умет но сти у
Бео гра ду. Од детињ ства је знао
да ће бити тре ћи музи чар у
поро ди ци.

Када се каже про по зна тљив
музи чар, обич но се мисли на
поро дич ну тра ди ци ју. Упра во
то је упе ча тљи во за поро ди цу
Армен ски. Његов отац Ата нас
годи на ма је био заме ник дири -
ген та Орке стра поли ци је у Бео -
гра ду и сви рао је тру бу. Брат
Горан се, као и отац, опре де -
лио за тру бу. Музич ку ака де -
ми ју је завр шио у Ско пљу, где
и живи са сво јом поро ди цом и
ради у Маке дон ској фил хар -
мо ни ји.

Поро дич на тра ди ци ја
Наш саго вор ник је од малих
ногу пока зи вао веће инте ре со -
ва ње за инстру мен те него за
играч ке. Желео је да сле ди свог
бра та, али раз ми шљао је и о
дру гим инстру мен ти ма, као на
при мер о вио ли ни. Јед ног дана
је зајед но с татом кре нуо да се
упи ше у Музич ку шко лу „Јован
Бан дур”. Успут су сре ли про -
фе со ра кла ри не та Нико лу Гру -
јев ског, који му је одмах рекао:
„Дај дете код мене да учи да
сви ра кла ри нет”. Касни је, као
и мно ги уче ни ци про фе со ра
Гру јев ског, Дар ко је сте као про -
фе сор ску дипло му за кла ри -
нет, али од 2001. годи не у
музич кој шко ли у Пан че ву пре -
да је сак со фон. Сви ра и кла -
вир, фру лу, ока ри ну, бас-гита -
ру, там бу ри цу, гај де, раз не уда -
раљ ке и поне кад хар мо ни ку.
Набро јао је више од десет
инстру ме на та које посе ду је и
сви ра.

– Мно ги су има ли удео у оно -
ме што радим: прво отац, па
брат, настав ни ци и про фе со -
ри. Задо во љан сам сва ка ко, али
увек може и више. Шко ла
„Јован Бан дур” ми је као дру га
кућа. Ако обу хва тим годи не
про ве де не у шко ло ва њу и оне
рад не, овде сам три де сет годи -
на. Почео сам да радим док
сам био сту дент на тре ћој годи -
ни Факул те та музич ке умет но -
сти. И, ево, и дан-данас сам у
истој шко ли – уз осмех каже
нада ре ни музи чар.

Про фе си ја му је омо гу ћи ла
да се так ми чи, да орга ни зу је
кон цер те, тур не је и дру же ња с
при ја те љи ма, али и доне ла
вели ке оба ве зе. С непу них десет
годи на осво јио је прво место
на саве зном так ми че њу из кла -
ри не та. То је било послед ње
музич ко так ми че ње у нека да -
шњој Југо сла ви ји.

Коре ни као да вуку
У око ли ни Пан че ва не посто ји
кул тур но-умет нич ко дру штво
с којим није сви рао у Југо сла -
ви ји и ван њених гра ни ца. Нај -
ви ше је насту пао с КУД-ом
„Једин ство”. Од 2003. до 2009.

ДАР КО АРМЕН СКИ, ПРО ФЕ СОР КЛА РИ НЕ ТА

МУЗИ КЕ НИКАД ДОСТА

фил хар мо ни јом на ново го ди -
шњем кон цер ту. Пред пре пу -
ном салом сви ра и на „Колар -
цу”. Посеб но му је дра га јед на
спе ци јал на награ да, осво је на
на Вој во ђан ској смо три инстру -
мен та ли ста у Новом Саду, где
је пре неко ли ко годи на про -
гла шен за нај бо љег инстру мен -
та ли сту.

Три врсна музи ча ра, девет
инстру ме на та
Дар ко Армен ски нам откри ва
и дру ге при ват не актив но сти.

јић, поред два спо ме ну та
инстру мен та, публи ку изне на -
ђу је и ман до ли ном и каста ње -
та ма, а Дар ко насту па на кла -
ри не ту, сак со фо ну, кава лу и
гај да ма. Сви зву ци као да се
сли ва ју у један.

– Са овим саста вом смо
насту па ли у два де се так гра -
до ва у Срби ји, међу који ма су
и Нови Сад, Сен та, Бечеј, Мај -
дан пек, Поже га. Сви ра ли смо
и ван Срби је. Сва ки наш
наступ је сажи вља ва ње са оним

што ради мо. Не оста вља мо
про стор да неком буде досад -
но. Тру ди мо се да сва ко у
публи ци про на ђе нешто за сво -
ју душу. Ком би ну је мо и народ -
ни мелос и џез... Соња Кала -
јић је на фасци нан тан начин
обра ди ла песме „Тамо дале -
ко” и „Јова но, Јован ке”. Уве -
ре ни смо да посеб на енер ги ја
кру жи изме ђу људи који дола -
зе на наше кон цер те и нашег
саста ва – нагла ша ва Дар ко
Армен ски.

Овим мла дим људи ма успех
даје сна гу да осми сле нове про -
јек те и да при хва та ју нове иза -
зо ве. У при пре ми је ком пакт-
диск „Fauna sacra”, тј. „Живо -
тињ ски свет”, а пла ни ра ју да
га завр ше до нове годи не. Акти -
ван је и про грам „Mediteraneo”,
а пости жу успех и с музи ком
за сери је. Заи ста је тешко да се
на огра ни че ном новин ском
про сто ру каже шта је све овај
наш сугра ђа нин, Јабу ча нин, а
и Бео гра ђа нин, оства рио на
музич кој сце ни. Јед но став но,
реч је о музи ча ру кога не може -
те зами сли ти без инстру мен та
у рука ма.

Овај зани мљи ви човек, поред
музи ке, има и дру га инте ре -
со ва ња. Његов хоби је поправ -
ка дрве них и дувач ких инстру -
ме на та. То ради два де се так
годи на. У сло бод но вре ме,
коли ко га има, попра вља кла -
ри не те, сак со фо не, фла у те,
обое, фаго те...

– Сви ђа ми се ово што радим.
Видео сам да имам дара за то
и пола ко сам почео и тиме да
се бавим. Инстру мен те позна -
јем у шраф. Док није било
интер не та, нисам био толи ко
тра жен за овај посао, а сада
само тре ба да „купим вре ме”.
Али све се може када желиш
нешто да радиш. Страст за живу
свир ку је ипак на првом месту
– нагла ша ва Дар ко.

Као и мно ги про свет ни рад -
ни ци који има ју успе шне уче -
ни ке, и он је поно сан на мно ге
од њих. Њихов успех дожи вља -
ва и као успех сво је матич не
шко ле. Под се ћа на мла де наде
које вред но раде како би оства -
ри ле неки свој сан. Један од
њих је сак со фо ни ста Срђан Пау -
но вић, који је завр шио мастер-
сту ди је у Бечу. Њего во име је
пре по зна тљи во, посеб но у Срби -
ји. Успе шан је и Бојан Боља -
нац, поре клом из Новог Села,
тако ђе Дар ков уче ник, који сви -
ра с бен дом „Реги на”.

Тре нут но је анга жо ван у три ју
„Сен сар ти ка”, у којем је и тален -
то ва на и једин стве на Соња
Кала јић, вир ту оз и маги стар
вио ли не, која једи на на Бал ка -
ну сви ра на оми ље ној сто лар -
ској алат ки – тесте ри. Сви ра и
на тако зва ној музич кој тесте -
ри... Соња и Дар ко чине кон -
цер те посеб ним и тако што сви -
ра ју по чети ри инстру мен та.
Зајед но с гита ри стом Мило -
шем Мари ћем, трио сви ра девет
инстру ме на та и при ре ђу је раз -
ли чи те музич ке аран жма не, са
акцен том на кла сич ној музи -
ци. Вио ли нист ки ња Соња Кала -

годи не при ре ђи вао је успе шне
кон цер те с нека да шњим орке -
стром „Тра ди ци ја”. Има изда -
та два ком пакт-диска, пре те -
жно с маке дон ским песма ма.
Коре ни као да га вуку. Отац му
је из Беро ва, мај ка Зори ца из
Кава да ра ца. И деда по мај ци
сви рао је кла ри нет. Мај чи но
име није пове за но с неким од
број них инстру ме на та које посе -
ду је поро ди ца Армен ски, али
она зна и да запе ва.

Посеб но пле ни и осва ја
публи ку гај да ма. Први је соли -
ста у Срби ји који је сви рао гај -
де 2015. годи не с Бео град ском

ЕТНО-САЈАМ НАЦИ О НАЛ НИХ МАЊИ НА

СЛО ЖНИ МОЗА ИК СРБИ ЈЕ



није имао редов ну сед ни цу
више од годи ну и по, неким
људи ма мно го зна чи. Пред сто -
ји и кам па ња за сле де ћи састав
Саве та, што зна чи да су и ту
потреб ни послу шни људи.

Фор ми ра ње по неко ли ко
удру же ња у јед ном селу или
неком гра ду, суде ћи по све -
му, у скла ду је с народ ном
изре ком: зава ди, па вла дај. У
Јабу ци, на при мер, посто је
удру же ња „Јабу ка” и „Илин -
ден Јабу ка”.

Нека да шња сло га међу Маке -
дон ци ма одав но је уздр ма на.
У Кача ре ву су фор ми ра на чети -
ри удру же ња, од којих су два
при зна та од Наци о нал ног саве -
та. Гло гоњ ци има ју два удру -
же ња, али ни јед но ни дру го
нису више при ви ле го ва ни.
Карак те ри сти чан је при мер у
План ди шту, где посто је три
реги стро ва на удру же ња. Само
јед но има подр шку Саве та, а
нај ак тив ни је је у неми ло сти.
У истом месту Савет пла ћа про -
стор за реги о нал ну кан це ла -
ри ју, и то за потре бе малог бро -
ја људи. Ни Бео град није ван
ове шеме. У пре сто ни ци Срби -
је посто је чети ри удру же ња:
„Шар-пла ни на”, „Кочо Рацин”,
„Алек сан дар Маке дон ски” и
„Маке до ни јум”. Подр шку има
само „Маке до ни јум”. Слич на
је ситу а ци ја и у дру гим мести -
ма у Срби ји. Мно го њих у шали
каже да код Маке до на ца у
Срби ји удру же ња ничу као
печур ке после кише. И не само
то, и у САМС-у има поде ла.
Као пред сед ник САМС-а од
пре неко ли ко месе ци поја вљу -
је се још јед но име. У посеб -
ним при ли ка ма и као пред сед -
ник Извр шног одбо ра Наци -
о нал ног саве та пред ста вља се
и дру го лице. Зна ју ћи све ове
ства ри, сло бод но може мо рећи
да МАКОС није испу нио оче -
ки ва ња.

Сва удру же ња су била фор -
ми ра на с јасним циље ви ма –
да се да допри нос очу ва њу кул -
ту ре, оби ча ја и јези ка, зашти -
ти иден ти те та и бољем раз у -
ме ва њу. Није више тај на да су
због лич них инте ре са изме ђу
Маке до на ца у Срби ји поде ле
забри ња ва ју ће. Сло га је уздр -
ма на, и то у више гра до ва и
села, и то кри ви цом самих
Маке до на ца.

Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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с радо шћу доче ку ју тури сте,
међу који ма су и број ни Пан -
чев ци.

И поред тога што неке зами -
сли нису реа ли зо ва не, чесма је
нека да изгле да ла атрак тив но.
Била је украс насе ља Мла дост.
Љуби те љи лепе речи су нека да
орга ни зо ва ли књи жев не сусре -
те код Охрид ске чесме. А данас
је овај спо ме ник при ја тељ ства
напу штен и забо ра вљен. Остао
је само горак укус. Да ли су

заи ста потреб на вели ка сред -
ства да би се повра тио нека да -
шњи сјај, или је у пита њу само
немар?

Чесма је нека да
изгле да ла атрак тив но
и била је украс 
насе ља Мла дост

Охрид ска чесма у Пан че ву
подиг ну та пре три де се так годи -
на, на глав ном путу у насе љу
Мла дост је све док нека да шњег
при ја тељ ства два ју наро да.

Пола зе ћи од тога да је вода
извор живо та и да све почи ње
од ње, нека да шњи при ја те љи
запо сле ни у пан че вач ком и
охрид ском водо во ду дого во ри -
ли су се да подиг ну спо мен-
чесме у Пан че ву и Охри ду.
Охрид ска чесма је сагра ђе на у
Пан че ву. У Охри ду ова иде ја
није реа ли зо ва на буду ћи да су
Пан чев ци желе ли да чесма буде
сагра ђе на у цен тру Охри да, али
то није било изво дљи во зато
што је цен тар Охри да под
зашти том. Ипак, задо вољ ство
је било обо стра но због чесме
при ја тељ ства у Пан че ву. Овај
сво је вр стан спо ме ник је уз мало
тру да постао мост изме ђу два
при ја тељ ска гра да, на радост
гра ди те ља, људи из Маке до ни -
је који живе овде и Охри ђа на,
који су увек госто при мљи ви и

Мно ге нао па ко 
поста вље не ства ри
испли ва ле 
на повр ши ну

У јед ном насе ље ном
месту и по неко ли ко
удру же ња

Финан сиј ски подр жа но
само два де се так
удру же ња

Пре ма пода ци ма Аген ци је за
при вред не реги стре (АПР), до
25. новем бра ове годи не у Срби -
ји је реги стро ва но 48 удру же ња
– асо ци ја ци ја, у које су укљу че -
ни пре те жно Маке дон ци. Ту се
убра ја ју и Савез асо ци ја ци ја
Маке до на ца у Срби ји (САМС),
јед на фон да ци ја и Маке дон ска
бизнис асо ци ја ци ја, реги стро -
ва на као ино стра но удру же ње.
Међу њима је пет удру же ња срп -
ско-маке дон ског при ја тељ ства,
а оста ло су удру же ња у која се
учла њу ју Маке дон ци. Сви они
реги стро ва ни су у скла ду са
Зако ном о удру же њи ма за оства -
ри ва ње пра ва мањи на у Срби -
ји.

САМС је фор ми ран пре више
од шест годи на и тре ба ло је да
обје ди ни сва удру же ња. Наци -
о нал ни савет је донео и стра -
те ги ју о раду маке дон ске зајед -
ни це и неко ли ко пра вил ни ка,
као на при мер: за доде лу награ -
да и при зна ња, сти пен ди ра ње,

УДРУ ЖЕ ЊА НАША НАСУ ШНА

УМЕ СТО АФИР МА ЦИ ЈЕ – НЕСЛО ГА

За редов ну делат ност
само педе сет одсто
сред ста ва која се
сли ва ју у касе 
наци о нал них саве та

Нови закон биће
усво јен сле де ће годи не

Мини стар ство за држав ну
упра ву и локал ну само у пра ву
Репу бли ке Срби је, уз помоћ
ОЕБС-а, отпо че ло је јав ну рас -
пра ву о Нацр ту зако на о изме -
ни и допу ни Зако на наци о -
нал них саве та мањин ских
зајед ни ца. Окру гли сто ло ви
су већ орга ни зо ва ни у Новом
Саду, Новом Паза ру, Буја нов -
цу и Петров цу на Мла ви. Пета
јав на рас пра ва о овом нацр ту
пла ни ра на је за 18. децем бар

у Пала ти Срби је у Бео гра ду.
Овим нацр том нуде се пози -

тив не изме не и допу не. Јед на
од њих је како тре ба да се тро -
ши новац који наци о нал ни
саве ти доби ја ју из држав не касе.
Пре ци зи ра но је шта све спа да
у редов ну делат ност, која може
да се финан си ра само са педе -
сет одсто сред ста ва издво је них
из буџе та Репу бли ке Срби је и
Ауто ном не Покра ји не Вој во -
ди не. При мед бе и пред ло зи
могу се доста ви ти Мини стар -
ству за држав ну упра ву и локал -
ну само у пра ву Репу бли ке Срби -
је. Нови закон биће усво јен сле -
де ће годи не.

Уко ли ко се при хва те пред -
ло же не нови не, наци о нал ни
саве ти биће при ну ђе ни да дру -
га чи је тро ше паре које се сли -
ва ју у њихо ве касе. Пре ма
инфор ма ци ја ма који ма рас по -

ла же мо, Наци о нал ни савет
маке дон ске наци о нал не зајед -
ни це про шле годи не је добио
бли зу десет мили о на дина ра,
од чега је само за зара де, допри -
но се и поре зе утро ше но 46,68
одсто доби је ног нов ца. За
изнајм љи ва ње про сто ри ја
потро ше но је 15,61 одсто рас -
по ло жи вих сред ста ва, за слу -
жбе на путо ва ња 6,32 одсто, за
члан ство у држав ним и међу -
на род ним орга ни за ци ја ма,
реги стра ци је, дона ци је и дру -
ге актив но сти – шест одсто. За
финан си ра ње и суфи нан си ра -
ње актив но сти у обла сти кул -
ту ре, обра зо ва ња, слу жбе не упо -
тре бе јези ка и оба ве шта ва ња,
потро ше но је само 9,21 одсто,
као и пет одсто за финан си ра -
ње уста но ва које је фор ми рао
Наци о нал ни савет.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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доде лу сред ста ва на осно ву кон -
кур са, дава ње мишље ња о про -
јек ти ма..., који ма се кон ку ри -
ше код над ле жних мини стар -
ста ва, локал них само у пра ва, у
Саве ту или код над ле жних
инсти ту ци ја у Репу бли ци Маке -
до ни ји. Фор ми ран је и МАКОС,
про мо ви сан као тело које тре -
ба да обје ди ни Наци о нал ни
савет, САМС и пар ти је Маке -
до на ца.

Наци о нал ни савет је оти шао
даље од закон ских могућ но -
сти и зацр тао је сво ја пра ви ла
у вези с тим где могу одно сно
не могу да се фор ми ра ју удру -
же ња (по јед но у сва ком окру -
гу, осим у Јужно ба нат ском).
Мно ге ства ри поста вље не нао -
па ко испли ва ле су на повр ши -
ну. Маке дон ци су доби ли „при -
зна та” и „непри зна та” удру же -
ња, одно сно она која су фор -

ми ра на пре ма Стра те ги ји и она
која су наста ла „само стал но”,
али у скла ду са закон ском про -
це ду ром. Од тада је поче ла
прак са финан си ра ња и помо -
ћи од стра не Наци о нал ног саве -
та само за при зна та удру же -
ња, којих има два де се так. С
пре по ру ка ма чел них људи
Саве та, они доби ја ју сред ства
за про јек те од АП Вој во ди не,
над ле жних мини стар ста ва из

РАСПОДЕЛА КОЛАЧА

Годинама актуелна тема удружења Македонаца у Србији јесте

ко је и колико новца добио и за коју сврху. То је и један од

разлога за велико незадовољство у македонској заједници.

Не зна се колико је средстава за ову годину за финансирање

и суфинансирање пројеката македонских удружења издвоји-

ла локална самоуправа. Тачни подаци о подели колача за

пројекте из касе Националног савета македонске мањинске

заједнице биће познати након усвајања годишњег финансиј-

ског плана.

И од оног што је познато, види се ко је на врху, а ко на

репу. Апсолутни лидер по добијеним средствима је македон-

ско удружење „Мак-инфо”, регистровано у Панчеву. Од

Министарства културе Републике Србије добило је 400.000

динара, а из државног буџета Србије 50.000 динара. Иза

њих је удружење „Вардар” из Качарева. Они су добили

251.000 од Министарства културе Републике Србије, АП Вој-

водине и Националног савета. Приближан износ, 250.000

динара, добило је и удружење „Македонијум” из Београда,

и то од Министарства културе РС и Националног савета. И

Национални савет се овајдио из касе републичког министар-

ства културе, износом од 200.000 динара. У касу јабучког

„Илиндена” из три извора слило се 195.000 динара. При-

ближно толико добио је Форум младих Македонаца, са седи-

штем у Панчеву (175.000). Удружење „Кирил и Методи” из

Новог Сада награђено је са 140.000, а качаревачки Центар

за заштиту македонске традиције и особености добио је

118.000.

сталих шеснаест удружења која су се нашла на листи

добитника за финансирање и суфинансирање пројеката на-

грађено је са 10.000 до 135.000 динара. На двадесет осам

удружења Македонаца регистрованих у Србији заборавили

су сви. Колико пара, толико и музике.

Срби је, локал них само у пра ва
или од Наци о нал ног саве та и
има ју повре ме не актив но сти.
Изу зе ци су рет ки.

Некад је у Пан че ву посто ја -
ло јужно ба нат ско удру же ње
„Вар дар”. Под чуд ним окол но -
сти ма оно се уга си ло, а под
истим име ном фор ми ра на су
удру же ња у Вршцу, План ди -
шту, Кача ре ву и Јабу ци. Пан -
че вач ки атар је постао пра ва
мека за удру же ња, асо ци ја ци је
или фору ме. У нашем гра ду су
и седи шта Наци о нал ног саве -
та, САМС-а и Фору ма мла дих,
у који нису укљу че ни Маке -
дон ци из Пан че ва.

Удру же ња су заи ста посеб на
при ча. Поде ле више нико не
може да при кри је. Поје дин ци
у тим удру же њи ма, који су били
или су још увек чла но ви Наци -
о нал ног саве та, мисле да само
они зна ју шта је добро, а шта
није за Маке дон це у Срби ји.
Без обзи ра на ква ли тет про је -
ка та који ма се кон ку ри ше за
одре ђе на сред ства, сагла сност
се даје при ви ле го ва ним удру -
же њи ма, пре све га ради кон -
тро ле, сарад ње, али и подр шке,
буду ћи да два подиг ну та прста
у Наци о нал ном саве ту, који

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ОХРИД СКА ЧЕСМА

СВЕ ДОК НЕМА РА

ЈАВ НА РАС ПРА ВА О ИЗМЕ НА МА И ДОПУ НА МА ЗАКО НА 

О НАЦИ О НАЛ НИМ САВЕ ТИ МА

КАКО ТРО ШИ ТИ НОВАЦ

Трибина о мањинама „Ваше право је да знате”
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Стотина учесници 
се претставиа 
со песни, игри,
национални
јадења...

Разбирање и
толеранција 
во прв план

Богати ризници 
на малцинските
заедници

По повод Меѓународниот
ден на човековите права, на
10 декември, во  Белград, во
организација на Канцела-
ријата за човекови и малцин-
ски права, е одржан вториот
етно фестивал на национални
совети, наречен „Сложен мо-
заик на Србија“.

Со  претставување на свое-
то културно наследство, шес-
наесет малцинства прикажаа
бројни разновидности, кои
оваа земја ја чинат богата.
Една од пораките од  саемот
на креативноста и оригинал-
носта, каде што настапија
стотина учесници, е разби-
рање и толеранција. На мно-

несено ниту една одлука,  во
која не учествувале нацио-
налните малцинства. Тоа е
всушност политика на
Србија, дијалог, разговор и
толеранција, рече Сузана
Пауновиќ, директорка на
Канцеларијата за човекови и
малцински права.

Министерот за труд Зоран
Ѓорѓевиќ  рече дека Владата
и понатаму прави се, за да
правата на малцинствата  би-
дат на уште поголемо ниво и
притоа истакна дека со по-
писот од 2011 година во на-
шата земја живеат 83,3 отсто
Срби и 21 етничка заедница.

Зборуваји за мигрантската
криза, која е зад нас, во која
голем број луѓе поминаа низ
Србија, денес ги има 4 000 до
6 000 и и покрај тоа што се
кај нас  привремено,  ивните
права се на најголемо можно
ниво.

Упатени се бројни пораки
за подобра иднина, но саем-
ската манифестација помина,
пред се, во знак на  фолоклот,
песни, обичаји, и етно храна,
каде што свои посебности
прикажаа: Словаци, Русини,
Македонци, Црногорци, Чеси,
Украинци, Власи, Буњевци,
Унгарци, Грци, Германци, Бу-

гари, Роми, Словенци, Аш-
кајлии и Хрвати.

Настапи и пеачката група
„Македонки“, од Белград, и
детската пеачка група „Тоше
Проески“, од Качарево. При-
кажувајќи  го народниот ме-
лос „Македонки„ се претста-
виа со обредни песни „Вар-
дарка“ и „Жетварка“. Малата
солистка Јелена Антевска од
Качарево, со своите другар-
чиња ги отпеа песните „По-
сеала баба до три зрна просо“,
„Шарена гајда“, „Баба ми појде
на пазар“ и „Врати ми го сон-
цето“. 

Власите се претставија со
своето препознатливо „Влаш-
ко – оро“, Ромите со темпе-
раментни песни и игри, Ун-
гарците со традиционални
песни од јужно подунавје, а
Украинците со извонреден
народен мелос.  Прикажани
се и српско -грчки обичаи,
буњевачки, словачки, ашка-
лијски и други изведби, кои
што го оправдаа името „Сло-
жен мозаик на Србија.

губројни штандови во Хала
пет на Белградскиот саем беа
прикажани национални спе-
цијалитети, слатки и солени,
на кои не им оддолеаа бројни
посетители и дегустатори.
Вниманието на домаќините
и гостите  го привлече и ко-
лоритот на изложени експо-
нати од богатите ризници и
извонредни ракотворби, под-
готвени за оваа прилика. 

Во споредба со минатого-
дишниот саем, годинава
учествуваа повеќе национал-
ни совети, гости од амбасади
и представници на цивилни,
независни и државни инсти-
туции, во чија надлежност е
грижа за човековите права.
Од собирот, каде што при-
суствуваа и представници на
Владата и парламентот, е исп-
ратена порака дека нашата
земја ги почитува сите раз-
новидности.

-Србија спроведува Акцио-
нен план за остварување на
правата на националните
малцинства. Владата нема до-

Го одредил својот
професионален план

Свири на повеќе од
десет инструменти, а
хоби му е поправка
на дрвени и дувачки
инструменти

Во моментов тој е
актуелн со
„Сенсатрик трио“,
каде врвни музичари
свират девет
инструменти

Младото и талентирано мом-
че Дарко Арменски, кое плени
со звуците на повеќе инстру-
менти е редовен професор во
Музичкото училиште „Јован
Бандур“ во Панчево, но и ак-
тивно музицира со пријатели
и стреми да ја развива својата
кариера. Роден е во Панчево.
Средно музико училише за-
вршил во „Јован Бандур“ во
Панчево, а факултетски се об-
разувал во Белград на Факул-
тетот за музичка уметност. Од
дете знаел дека ќе биде трет
музичар во семејството. 

Кога се спомнува препозна-
тлив музичар, обично се мисли
на семејна традиција. Токму
тоа е впечатливо за семејството
Арменски. Татко му Атанас со
години бил заменик на дири-
гент на Оркестарот на поли-
цијата во Белград, свирел тру-
ба. Брат му Горан, како и татко
му, се определил за труба. Му-
зичка академија завршил во
Скопје, каде што живее со
своето семејство и работи во
Македонска филхармонија во
Скопје.

Семејна традиција
Нашиот соговорник од

мали нозе покажувал поголемо
интересирање за инструмен-
тите отколку за играчките. Са-
кал да го следи  својот брат,
но размислувал и за некој друг
инструмент, како на пример
виолина. Еден ден заедно со
татко му тргнале кон училиш-
тето „Јован Бандур“ за да се
запише во музичко училиште.
Попатно го сретнале профе-
сорот по кларинет Никола
Грујевски. Тој веднаш му рекол:
„Дај го  детето кај мене да  да

ДАРКО АРМЕНСКИ, ПРОФЕСОР ПО КЛАРИНЕТ 

НИКОГАШ ДОСТА ОД МУЗИКАТА
, каде што пред неколку године
е прогласен за најдобар ин-
струменталист.

Три врвни музичари, девет
инструменти

Дарко Арменски ни открива
и други приватни активности.
Во моментов тој е актуелен со
„Сенсатрик – трио“. Го чинат
талентираната и единствена
Соња Калајиќ, виртуоз и ма-
гистер виолинист, која един-
ствено на Балканот свири на
омилената алатка на столарска
– пила.Свири таа и на такана-
речена музичка пила. Соња и
Дарко концертите ги чинат по-
себни и поради тоа што свират
по четири инструменти. Заедно
со гитаристот Милош Мариќ,
триото свири девет инстру-
менти и приредуваа пакет на
музички аранжман со акцент
на класична музика. Виолист-
кињата Калајиќ покрај двата
спомнати инструменти, пуб-
ликата ја изненадува и со ман-
далина и кастањети. Дарко нас-
тапува со кларинет, саксофон,
кавал и гајде. Сите тие звуци
како да се слеваат во еден.

Со овој состав настапивме
во дваесетина градови во
Србија, од кои и во Нови Сад,
Сента, Бечеј, Мајданпек, По-
жега. Настапуваме и надвор
од  Србија. Секој наш настап е
соживување со она што го ра-
ботиме. Не оставаме да биде
монотоно. Се трудиме секој од
пуликата да пронајде по нешто
за своја душа. Комбинираме и
народен мелос и џез... Соња
Калајиќ на фасцинантен начин
ги има обработено песните
„Таму далеку“ и „Јовано Јован-
ке“. Уверени сме дека посебна
енергија кружи помеѓу луѓето
што доаѓаат на концерти и на-
шиот состав, нагласува Дарко
Арменски.

На овие млади луѓе успехот
им дава сила да осмислуват
нови проекти и да прифатат
нови предизвици. Во подго-
товка е ЦД Fauna sakra, односно
Животински свет. Во план е
до нова година да го завршат.
Активна e програмата Medi-
teraneo. Постигнуваат успех и
со музика за серии. Навистина
е тешко на ограничен простор
да се каже што се овој наш
сограѓанин, јабучнец, а и бел-
граѓанин работел на музичката
сцена. Едноставно се работи
за музичар кој тешко можете
да го замислите без инструмент
во раце.

Овој занимлив човек, покрај
музиката, има и други инте-
ресирања. Негово хоби е поп-
равка на дрвени и дувачки ин-
струменти. Тоа го работи двае-
сеттина години. Во слободно
време, доколку го има, поправа
кларинет, саксофон, флаута,
обоа, фагот...

–Тоа што го работам ми се
допаѓа. Видов дека имам дарба
за тоа и полека полека, почнав
и тоа да го работам. Инстру-
ментите ги познавам до шрав-
че. Додека немаше интернет,
не бев толку баран за оваа ра-
бота, а сега треба само „ време
да купам“, но се се може кога
сакаш нешто да  работиш.
Страста кон живата свирка, е
сепак на прво место, нагласува
Дарко. 

Како и многумина просветни
работници кои имаат успешни
ученици и тој е горд на многу-
мина. Нивниот успех го дожи-
вува и како успех на своето ма-
тично ушилиште. Подсетува на
младите надежи кои вредно ра-
ботат како би го оствариле
својот сон. Еден од нив е сак-
софонистот Срѓан Пауновиќ,
кој завршил мастер студии во
Виена. Неговото име е препоз-
натливо особено во Србија. Ус-
пешен е и Бојан Бољанац по
потекло од Ново Село, исто
така ученик на Дарко, кој свири
со „Регина“ бенд.

дина на Факултет за музичка
уметност. И еве и ден денес
сум во истото училиште, со
насмевка вели надарениот му-
зичар.

Неговата професија му овоз-
можила да се натпреварува, да
организира концерти, турнеи,
дружење со пријатели и големи
обврски. Со неполни десет го-
дини освоил прво место на
сојузен натпревар со кларинет.
Тоа било последно музичко
натпреварување во некогашна
Југославија.

Корените како да го влечат
Во околината на Панчево не

постои културно уметничко
друштво со кое  нема свирено
во Југославија и вон нејзините
граници. Најповеќе настапувал
со КУД „Единство„. Од 2003
до 2009 година приредувал ус-
пешни концерти со некогаш-
ниот оркестар „Традиција“.
Има издадено и два ЦД, пре-
тежно со македонски песни.
Корените како да го влечат.
Татко му е од Берово, а мајка
му Зорица од Квадарци. И дедо
му по мајка свирел кларинет.
Името на мајка му не е повр-
зано со некој од бројните ин-
струменти што ги поседува се-
мејството Арменски, но таа
знае и да запее. 

Посебно плени и ја освојува
публиката со гајда. Тој е прв
солист во Србија кој со гајда
во 2015 година со Белграска
филхармонија свирел на но-
вогодишен концерт. Пред пре-
полна сала свири и на „Кола-
рац“. Посебно му е драга една
специјална награда, освоена
на Војводинска смотра на ин-
струменталисти во Нови Сад

ЕТНО САЕМ НА НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА

СЛОЖЕН МОЗАИК НА СРБИЈА

фрула, окарина, бас гитара,
тамбура, гајде, разни удирачки
инструменти, понекогаш хар-
моника. Наброи повеќе од де-
сет инструменти на кои свири
и ги поседува. 

– Многумина имаа удел за
она што го работам, прво беше
татко ми, потоа брат ми, нас-

тавниците и професорите. За-
доволен сум секако, но секогаш
може и повеќе. Училиштето
„Јован Бандур“ ми е како втора
куќа. Ако ги опфатам годините
поминати на школување и
оние, работните, тука сум три-
есетина години. Со работа по-
чав како студент на трета го-

учи да свири кларинет“. Дарко
се стекнал со професорска
диплома за кларинет, но од
2001 година во музичкото учи-
лиште во Панчево предава
саксофон. Свири и клавир,
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одржана редовна седница повеќе
од година ипол, за некои луѓе
многу значат. Предстои и кам-
пања за следниот состав на Со-
ветот, што значи и тука се пот-
ребни послушни луѓе. 

Формирање по неколку здру-
женија во едно село или во некој
град,  судејки по се, е во склад
со народната изрека „Раздели
па владеј“. Во Јабука, на пример,
постои здружение „Јабука„ и
„Илинден – Јабука“. Некогашната
слога меѓу Македонците одамна
е разнишана. Во Качарево се
формирани четири здруженија
од кои две се признати од На-
ционалниот совет. Глогоњци
имаа две здруженија, но и едното
и другото не се веќе привилеги-
рани. Карактеристичен е при-
мерот во Пландиште, каде што
постојат три регистрирани здру-
женија. Само едно има подшка
од Советот, а најактивнто, е во
немилост. Во истото место Со-
ветот плаќа простор за регио-
нална канцеларија и тоа за пот-
реби на мал број луѓе. И Белград
не е надвор од оваа шема. Во
престолнината на Србија пос-
тојат четири здруженија: „Шар
плаина“, „Кочо Рацин„ „Алек-
сандар Македонски„  и „Маке-
дониум“. Подршка има само
„Македониум“. Слична е сос-
тојбата и во другите места во
Србија. Многумина во шала ве-
лат дека кај Македонците во
Србија здружениа никнуваат
како габи после дожд. И не само
тоа, и во САМС има поделби.
Како претседател на САМС, од
пред неколку месеци се појави
уште едно име. Во посебни при-
лики и  како преседател на Из-
вршниот одбор на Национал-
ниот совет се представува и дру-
го лице. Знаејки ги сите овие
работи слободно можеме да ка-
жеме дека МАКОС, не ги ис-
полни очекувањата.

Сите здруженија беа форми-
рани со јасни цели – да дадат
придонес за зачувувањето на
културата, обичаите, јазикот,
заштита на идентитетот и под-
оро разбирање. Но, не е веќе
тајна дека поради лични инте-
реси меѓу Македонците во
Србија поделбите се загрижу-
вачки. Слогата е разнишана и
тоа во повеќе градови и села, а
виновниците се самите Маке-
донци.

и Охриѓани кои секогаш се гос-
топримливи и со радост доче-
куват туристи, меѓу кои бројни
се и Панчевци.

И покрај тоа што некои за-
мисли не се направени, чеш-
мата некогаш изгледаше ат-
рактивно. Беше украс во на-
селбата Младост. Љубителите
на убавиот збор некогаш ор-
ганизираа книжевни средби
кај Охридската чешма. Денеска
овој споменик на пријателство
е напуштен и заборавен. Ос-

тана само горчлив вкус. Да ли
навистина се потрени големи
средства за да се поврати не-
когашниот сјај, или во праша-
ње е само немарност.

Чешмата некогаш
изгледаше
атрактивно и беше
украс во населбата
Младост 

Охридската чешма во Панчево,
подигната пред триесетина го-
дини, на главниот пат во на-
селбата Младост е сведок за
некогашно пријателство на два
народа.

Поаѓајки од тоа дека водата е
извор на животот и се почнува
од неа, некогашни пријатели
вработени во панчевакиот и ох-
ридскиот водовод се договориле
да подигнат спомен чешми во
Панчево и Охрид. Охридската
чешма е изградена во Панчево.
Во Охрид оваа идеја не е реали-
зирана, бидејки Панчевци сакале
чешмата да биде изградена во
центарот на Охрид. Тоа не било
изводливо, затоа што центарот
на Охрид е под заштита. Сепак,
задоволството било заедничко
поради чешмата на пријателство
во Панчево. Овој своевиден спо-
меник  со мал  труд  станал мост
помеѓу два пријателски града
на радост на градителите, луѓето
од Македонија кои живеат овде

Многу работи
поставени наопаку
испливаа на површина

Во едно населено
место и по неколку
здруженија

Финансиски се
подржани само
дваесеттина
зрдуженија

Според податоците од Агенција
за привредни регистри (АПР),
до 25 ноември годинава во Србија
се регистрирани 48 здруженија
– асоцијации, во кои се вклучени
претежно Македонци. Тука се
вбројува и Сојузот на асоцијации-
те на Македонците во Србија,
(САМС), една фондација и Ма-
кедонска бизнис асоцијација, ре-
гистрирана како странско здру-
жение. Пет здруженија се српско
– македонско пријателство, а ос-
танатите се здруженија во кои
членуваат Македонци. Сите тие
се регистрирани во склад со За-
конот за здруженија за оствару-
вање на правата како малцинство
во Србија.

САМС е формиран пред по-
веќе од шест години и требаше
да ги обедини сите здруженија.
Националниот совет донесе и
стратегија за работа на македон-
ската заедница и неколку пра-
вилници, како на пример: за до-
делување на награди и призна-

ЗДРУЖЕНИЈА НАШИ НАСУШНИ

НАМЕСТО АФИРМАЦИЈА – НЕСЛОГА 

За редовна дејност
само педесет одсто од
средствата што се
сливаат во касите на
националните совети 

Новиот закон ќе биде
усвоен идната година

Министерството за државна управа
и локална самоуправа на Република
Србија, со помош на ОЕБС започна
јавна расправа за Нацртот на за-
конот за измени и дополнување
на Законот за националните совети
на малцинствата. Тркалезни маси
веќе се организирани во Нови Сад,
Нови Пазар, Бујановац и Петровац
на Млава. Петта јавна расправа за
овој нацрт е планирана за 18 де-
кември во Белград, во Палатата
на Србија.

Со овој нацрт се нудат по-
зитивни измени и дополнувања.
Една од нив е како можат да се
трошат парите кои национал-
ните совети ги добиваат од
државната каса. Прецизирано
е што се спаѓа во редовна
дејност, која може да се финан-
сира само со пеесет отсто од
средствата издвоени од буџетот
на Република Србија и Авто-
номната покраина Војводина.
Примедби и предлози можат
да се достават до Министер-
ството за држана управа и ло-
кална самоуправа на Република
Србија. Новиот закон ќе биде
усвоен идната година.

Доколку се прифатат предло-
жените новини, националните
совети ќе бидат принудени по-
инаку да ги трошат парите што
се сливаат во нивните каси. Спо-
ред информациите со кои рас-

полагаме Националниот совет
на македонската национална за-
едница минатата година има до-
биено приближно десет милио-
ни динари, од кои само за  за-
работка, придонеси и даноци се
потрошени 46,68 отсто од до-
биените пари. За изнајмување
на простории е потошено 15,61
отсто од средствата кои им биле
на располагање, за  службени
патувања 6,32 отсто, за членство
во државни и меѓународни ор-
ганизации,  регистрации, дона-
ции и други активности – шест
отсто. За финансирање и кофи-
нансирање на активности во об-
ласта на културата, образова-
нието, службената употреба на
јазикот и известувања, потро-
шено е само 9, 21 отсто и пет
одсто за финасирање на орга-
низации, формирани  од На-
ционалниот совет.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево

Друштво са ограниченом одговорношћу делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” 

• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Синиша Трајковић • Аутор текстова и преводилац: 

Верка Митковска • Технички уредник: Александар Милошевић 
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• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски) 

нија, стипендирање, доделување
на срдства врз основа на конкурс,
давање на мислења за проекти...,
со кои се конкурира кај надлеж-
ни министерства, локални са-
моуправи, Советот или до над-
лежните институции во Репуб-
лика Македонија. Формиран е и
МАКОС, промовиран како тело
кое требаше да ги обедини На-
ционалниот совет, САМС и пар-
тиите на Македонците. 

Националниот совет отиде и
подалеку од законските мож-
ности и зацрта свои правила –
каде можат, а каде не можат да
се формираат здруженија (по
едно здружение во округ, освен
во Јужнобанатскиот) Банат.
Многу работи поставени наопа-
ку испливаа на површина. Ма-
кедонците добија „признаени„
и „непризнаенити“ здружениа,
односно здружениа кои се фор-

мирани според Стратегијата и
оние кои се формирани „само-
стојно“, но во согласност со за-
конска процедура. Од тогаш
почна во пракса финасирање и
помош од страна на Национал-
ниот совет само за признати
здруженија, меѓу кои се двае-
сеттина. Со препораки од врвни-
те луѓе на Советото тие добиваат
средства за проекти од АП
Војводина, надлежни министер-

РАСПОДЕЛБА НА КОЛАЧОТ

Со години актуелна тема кај здруженијата на Македонците во

Србија, е кој колку пари добил и за која намена. Тоа е и една

од причините за големо незадоволство во македонската

заедница. Немамe податоци за тоа колку пари за оваа година

за финасирање и кофинансирање за проекати на македонските

здружениа издвоила локалната самоуправа. Точни податоци за

поделбата на колачот за проекти од касата на Националниот

совет на македонската малцинската заедница ќе се знаат по

усвојувањето на годинешниот финансиски план.

И од оно што е познато, се гледа кои се на врвот, а кои на

опашка. Апсолутен лидер, спред добиените средства е

Македонското здружение на новинари „Мак – инфо“. Од

Министерството за култура на Република Србија имаат добиено

400 илјади, а од државниот буџет на Србија 50 илјади динари.

Зад нив е здружението „Вардар од Качарево. Тие имаат добиено

251 илјада динари  од Министерството за култура на Република

Србија, АП Војводина и од Националниот совет. Приближен

износ добило здружението „Македониум“ од Белград (250

илјади динари) и тоа од републичкото Министерство за култура

и од Национален совет. И Националниот совет се офајдил од

Републичкото министерство за култура со 200 илјади динари.

Во касата на јабучки „Илинден„ од три извора се слеале 195

илјади динари. Блиску до нив, со 175 илјади динари е Форумот

на младите Македонци. Здружението „Кирил и Методи“ од Нови

Сад е наградено со 140 илјади динари а качаревачкиот Центар

за заштита и афирмација на македонска традиција и посебности,

со 118 илјади.

Останатите шеснаесет здруженија што се нашле на листата –

добитници, за кофинансирање и финасирање на проекти

наградени се со пари, во износ од  10 000 до 135  илјади динари.

На дваесет и осум здружениа на Македонци, регистрирани во

Србија, заборавиле сите. Колку пари, толку музика.  

ства од Србија, локални само-
управи или од Националниот
совет и имаат повремени актив-
ности. Исклучоците се ретки.

Некогаш во Панчево постое-
ше јужнобанатско здруженије
„Вардар„.Под чудни околности
тоа здружение згасна, но со ис-
тото име се формирани здру-
женија во Вршац, Пландиште,
Качарево и Јабука. Панчевач-
киот атар постана права мека
за здруженија, асоцијации или
форуми. Во нашиот град се и
седиштата на Националниот со-
вет, САМС и Форумот на млади,
во кој не се вклучени Македонци
од Панчево. 

Здуженијата се навистина по-
себна приказна. Поделбите веќе
никој неможе да ги прикрие.
Поединци во тие здруженија,
кои биле или се уште се членови
на Националниот совет, мислат
дека само тие знаат што е добро,
а што не за Македонците во
Србија. Без оглед на квалитетот
на проектите со кои се конку-
рира за одредени средства, сог-
ласност се дава на привилеги-
рани здруженија, пред се поради
контрола, соработка, но и под-
ршка, бидејки два дигнати прста
во Националниот совет, кој нема

ПАНЧЕВАЧКА ОХРИДСКА ЧЕШМА

СВЕДОК НА НЕМАРНОСТ

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ 

НА НАЦИОНАЛНИТЕ СОВЕТЕИ

КАКО  ДА СЕ ТРОШАТ ПАРИТЕ

Трибина „Ваше право е да знаете”



бина сме ште на у Хали 5, као
јед на од нај за ни мљи ви јих
фести вал ских посла сти ца. С
посеб ном пажњом осми шљен
је сво је вр сни фести вал ски
поли гон, зона са интер ак тив -
ним постав ка ма под нази вом
„Нау ка у покре ту”.

Фести вал нау ке се и ове
годи не реа ли зу је уз подр шку
НИС-а. Ова ком па ни ја је пету
годи ну заре дом гене рал ни
спон зор једин стве не реги о нал -
не науч не мани фе ста ци је.
Путем 53 постав ке и чети ри
изло жбе и уз уче шће више од
700 науч ни ка из целог све та
свим заин те ре со ва ним посе -

ти о ци ма и љуби те љи ма науч -
них иза зо ва биће пред ста вљен
свет нау ке и науч них достиг -
ну ћа на зани мљив и кре а ти -
ван начин.

– Кон ти ну и ра на подр шка коју
НИС пру жа Фести ва лу нау ке
дока зу је да смо зајед но са орга -
ни за то ри ма мани фе ста ци је пре -
по зна ли зна чај пра вих дру штве -
них вред но сти које допри но се
попу ла ри за ци ји нау ке и науч -
не делат но сти код мла дих у
Срби ји. Као јед на од воде ћих
енер гет ских ком па ни ја у реги -
о ну, све сни смо чиње ни це да
су ино ва ци је и нове тех но ло -
ги је кључ успе ха и из тог раз -

ло га ће НИС наста ви ти да пру -
жа подр шку ини ци ја ти ва ма и
актив но сти ма које под сти чу
раз вој нау ке у земљи – рекао је
за наш лист Сте фан Деспо то -
вић, дирек тор Дирек ци је за екс -
тер не кому ни ка ци је НИС-а.

„Енер ги ја која покре ће” назив
је еду ка тив не и интер ак тив не
постав ке којом се НИС пред -
ста вља на ово го ди шњем Фести -
ва лу нау ке. Посе ти о ци ће током
чети ри дана тра ја ња мани фе -
ста ци је има ти при ли ку да сазна -
ју више о исто ри ји, при ме ни и
зна ча ју наф те, раз ли чи тим
врста ма погон ског гори ва као
изво ра енер ги је, али и да ужи -
ва ју у спек та ку лар ним екс пе -
ри мен ти ма и науч ним атрак -
ци ја ма које је при пре мио гене -
рал ни спон зор мани фе ста ци је.
Као ком па ни ја која се у свим
сег мен ти ма посло ва ња осла ња
на савре ме не тех но ло ги је и ино -
ва ци је, НИС је и ове годи не
сагле дао зна чај Фести ва ла нау -
ке, нај зна чај ни је науч не смо -
тре у реги о ну, који кроз игру,
заба ву и интер ак ци ју с публи -
ком доно си свет нау ке као узбу -
дљи ву науч ну аван ту ру. На овај
начин руско-срп ски нафт ни
гигант допри но си афир ма ци ји
обра зо ва ња и нау ке код мла -
дих у Срби ји, што је један од
стра те шких циље ва које ком -
па ни ја реа ли зу је под сло га ном
„Будућ ност на делу”. З. С.

Хиља де екс пе ри ме на та,
ради о ни ца и пре да ва ња

НИС пету годи ну
гене рал ни спон зор
мани фе ста ци је

Једа на е сту годи ну заре дом нау -
ка ће обе ле жи ти децем бар у
Срби ји. На хиља де екс пе ри ме -
на та, ради о ни ца, пре да ва ња и
науч них шоу-про гра ма ста ви ће
Бео град на науч ну мапу све та.
Нај ве ћи науч ни фести вал у реги -
о ну, Фести вал нау ке, при ре ди ће
од четврт ка до неде ље, 14–17.
децем бра, на Бео град ском сај -
му, нај бо љу науч ну заба ву раз -
ли чи тим ста ро сним гру па ма
посе ти ла ца с науч ним пред зна -
њем или без њега. Под сло га -
ном „Један на један” сви заин -
те ре со ва ни моћи ће и ове годи -
не да иза ђу на црту нај ве ћим
науч ним иза зо ви ма, али и да у
директ ном кон так ту с науч ни -
ци ма испро ба ју раз ли чи те науч -
не екс пе ри мен те и упу сте се у
неза бо рав не науч не аван ту ре.

Као и сва ке годи не, деца су
нај број ни ји посе ти о ци, тако
да је нај ве ћи део про гра ма
при ла го ђен упра во њима и
рас по ре ђен је у чети ри хале
Бео град ског сај ма. Интер ак -
тив не науч не постав ке нала зе
се у хала ма 7, 8 и 9, док је екс -
пло зив на науч но фан та стич на

ПРОСВЕТА
Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НА ДИВ ЧИ БА РА МА ОДР ЖАН СЕД МИ ФЕСТИ ВАЛ НАУ КЕ ЗА УЧЕ НИ КЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА ИЗ ПАН ЧЕ ВА

УЛА ГА ЊЕ У БУДУЋ НОСТ
Пот пред сед ник Покра јин ске
вла де и покра јин ски секре -
тар за обра зо ва ње, про пи се,
упра ву и наци о нал не мањи -
не – наци о нал не зајед ни це
Михаљ Њилаш, покра јин ски
секре тар за пољо при вре ду,
водо при вре ду и шумар ство
мр Вук Радо је вић и пред сед -
ник Задру жног саве за Вој во -
ди не Ради слав Јова нов саста -
ли су се у поне де љак, 11.
децем бра, с пред став ни ци ма
зајед ни це сред њих пољо при -
вред них шко ла с тери то ри је
АПВ, с који ма су раз го ва ра -
ли о уво ђе њу пред ме та задру -
гар ство у сред њим струч ним
шко ла ма. На рад ном састан -
ку било је речи о кон крет -

ним циље ви ма реа ли за ци је
ове зајед нич ке ини ци ја ти ве.
Дефи ни са но је да би се уво -
ђе њем пред ме та о земљо рад -
нич ком задру гар ству оја ча ла
свест уче нич ке попу ла ци је у
скла ду с наци о нал ним циље -
ви ма аграр не поли ти ке, која
пред ви ђа доно ше ње под сти -
цај них мера за раз вој задру -
гар ства у Срби ји у наред них
неко ли ко деце ни ја.

Уче сни ци састан ка сагла -
си ли су се да уче ни ци у акту -

ел ном школ ском про гра му
нема ју могућ ност да се упо -
зна ју с пред но сти ма задру -
жног орга ни зо ва ња у пољо -
при вре ди, како би сте кли
дово љан ниво зна ња о мера -
ма финан сиј ске подр шке од
стра не Покра јин ског секре -
та ри ја та и Мини стар ства
пољо при вре де. У закључ ку су
пред став ни ци пољо при вред -
них шко ла и над ле жних
покра јин ских инсти ту ци ја
дефи ни са ли да је завр шна
годи на шко ло ва ња аде ква тан
моме нат да се мла ди буду ћи
пољо при вред ни ци упо зна ју са
овим мера ма аграр не поли -
ти ке на покра јин ском и репу -
блич ком нивоу.

Дого во ре но је да се у међу -
вре ме ну, док се ова ини ци ја -
ти ва не реа ли зу је, у настав ни
про грам уве ду еле мен ти буду -
ћег пред ме та. Покра јин ски
секре та ри јат за пољо при вре -
ду пред ло жио је настав не
једи ни це о земљо рад нич ком
задру гар ству и мера ма аграр -
не поли ти ке које тре ба да се
обра ђу ју на часо ви ма одго ва -
ра ју ће струч не наста ве у дру -
гом полу го ди шту ове школ -
ске годи не. З. С.

РАЗ ВОЈ ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Задру гар ство у шко ла ма

Сва ко днев не 
ради о ни це 
и екс пе ри мен ти

Дру же ње и рекре а ци ја

Тален то ва на и вред на деца још
јед ном су нас уве ри ла да су
пра ва будућ ност нашег гра да.
Осам де сет девет девој чи ца и
деча ка из чак четр на ест основ -
них шко ла – они који су прет -
ход не школ ске годи не оча ра -
ли зна њем на мно го број ним
так ми че њи ма из физи ке, хеми -
је, био ло ги је и гео гра фи је –
про ве ло је седам неза бо рав них
дана на Див чи ба ра ма.

Од 1. до 8. децем бра наши
„супер клин ци” су ужи ва ли у
позна том зимо ва ли шту на пла -
ни ни Маљен, где су уче ство ва -
ли на сед мом Фести ва лу нау -
ке. Деца су бора ви ла у пан че -
вач ком одма ра ли шту, а као и
увек, има ла су одли чан сме -
штај и исхра ну.

Коор ди на тор ове лепе при -
че била је Бран ка Бељић, дирек -
тор ка Основ не шко ле „Иси до -
ра Секу лић”, иску сни педа гог,
која се и овог пута побри ну ла
да „пан че вач ка екс пе ди ци ја”
ни у чему не оску де ва.

Деца су била раз вр ста на по
гру па ма, а нова сазна ња доби -
ја ла су од сво јих мен то ра: Дија -
не Губе ри нић, про фе сор ке био -
ло ги је у ОШ „Моша Пија де” у
Ива но ву, Биља не Крстин, про -
фе сор ке гео гра фи је у ОШ „Васа

ПОЧЕО ФЕСТИ ВАЛ НАУ КЕ

Науч ни шоу-про грам на Сај ми шту

Жив ко вић”, као и Вере Ста но -
јев ски, про фе сор ке физи ке у
истој шко ли. Про фе сор ка
Мари ја Мило ше вић из ОШ
„Миро слав Антић” пре но си ла
је деци зна ње из хеми је, као и
коор ди на тор ка Бран ка Бељић.

Нарав но, деца нису само учи -
ла и додат но се еду ко ва ла. Уз
помоћ маги стра Ива на Мили -
во је ви ћа, позна тог пан че вач -
ког рекре а то ра, из ШОСО
„Мара Ман дић”, она су иско -
ри сти ла све бла го де ти пла ни -
не Маљен и Див чи ба ра за шет -
њу и игре на сне гу.

– Уче ни ци су има ли сва ко -
днев не ради о ни це, ради ли су
на мно гим екс пе ри мен ти ма,
али нисмо забо ра ви ли и на дру -
ге актив но сти, као што су рекре -
а ци ја и међу соб но дру же ње.
Сасвим сигур но, наши деча ци
и наше девој чи це сте кли су
нека нова сазна ња, упо зна ли
се јед ни с дру ги ма, дру жи ли
међу соб но... Ипак, реч је о деци
из Пан че ва, али из раз ли чи тих
шко ла, тако да је наш зада так
испу њен у пот пу но сти. Морам
све да их похва лим, зато што
је ово била изу зет на гру па нај -

у спе шни јих уче ни ка из наше -
га гра да. Захва ли ла бих и
нашим љуба зним дома ћи ни ма
на госто прим ству. Ми дола зи -
мо на Див чи ба ре већ сед ми пут
овим пово дом и увек се кућа -
ма вра ћа мо више него задо -
вољ ни – нагла си ла је Бран ка
Бељић по поврат ку деце са сне -
жне пла ни не.

Фести вал нау ке је успео и
овог пута и он већ поста је јед -
на лепа тра ди ци ја нашег гра -
да. Он је у ства ри – пра во и
нај бо ље ула га ње у будућ ност.

А. Жив ко вић

Покрајински секретаријат за
спорт и омладину у среду, 13.
децембра, у згради Владе Вој-
водине у Новом Саду прире-
дио је свечаност на којој су
додељена признања и новчане
награде ученицима основних
и средњих школа из Војводине
који су у школској 2016/2017.
постигли врхунске резултате на
међународним и републичким
научним и уметничким такми-
чењима. Свечано уручење

награда војвођанским тален-
тима одржано је у холу Бано-
вине и то је била прилика да
се најбољи ђаци у области мате-
матике, физике, технике, јези-
ка и књижевности, ликовне,
балетске и музичке уметности
представе јавности.

Специјалну награду добило
је пет ученика који су оствари-
ли врхунске резултате на међу-
народним научним и уметнич-
ким такмичењима. Међу њима

je двоје Панчеваца: Даница
Зечевић и Марко Шушњар,
полазници панчевачког Реги-
оналног центра за таленте
„Михајло Пупин”. Поред њих,
АП Војводина наградила је пан-
чевачке математичаре и физи-
чаре Николу Булатовића, Јеле-
ну Цицварић, Уроша Малеша,
Огњена Шкрбића и Ању Шушњар.
Награђена је и Јелена Маслак за
резултате постигнуте у области
језика.

Добитници покрајинских
награда били су и њихови про-
фесори односно ментори Мир-
јана Катић, Наташа Чалуко-
вић, Елизабета Милошевић Гра-
фенштајн, Вера Станоје, Иван
Станић, Драгица Тасић, Мари-
јана Крстић и Ксенија Беч.

Покрајински секретаријат за
спорт и омладину и Покрајин-
ска влада додељују ова призна-
ња у континуитету од 1995.
године. З. С.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ НАГРАДИО УСПЕШНЕ ЂАКЕ

Признање за талентоване Панчевце

Прошлог викенда у Београду
је одржано двадесет пето
Републичко такмичење из сол-
феђа и теорије музике – над-
метање највишег ранга када
је о музици реч. У конкурен-
цији преко 400 такмичара из
37 музичких школа из Срби-
је панчевачка музичка шко-
ла „Јован Бандур” имала је
укупно 17 представника: 11
из теорије музике и шест из
области солфеђа. Они су се с
такмичења вратили са исто
толико награда – петнаест
првих и две друге.

Најбројнији су били учени-
ци завршног разреда основне
школе, њих осморо, који су
се такмичили у категорији
теорија музике и остварили
фантастичан успех. Макси-
малних сто бодова постигли
су Сара Илић и Мина Тршек;
прве награде су освојили и
Реља Гајић, Ања Рајић, Ања
Бабин, Ангелина Крстановић
и Филип Митић, док је Ката-
рини Крстановић припала
друга награда. Сви награђени

ученици су из класе профе-
сорке Јелене Цветић.

И средњошколци су били
веома успешни у теорији
музике. Максималних сто
бодова имала је Мирјана
Мићић; прву награду добио
је и Дамир Прањковић, а дру-
гу Доситеј Новаковић. Сви
они су ученици другог разре-
да, у класи професора Бра-
нимира Ђокића.

Солфеђисти из петог раз-
реда основне школе такође су
блистали. Мила Антић из кла-
се проф. Грацијана Петрови-
ћа и Милош Кепчија из кла-
се проф. Иване Јаћимовић
Јовановски освојили су прве
награде, при чему је Мила
Антић имала максималних
100 бодова. И средњошкол-
ци, које је за такмичење из
солфеђа припремала проф.
Мирна Милевски, покупили
су све прве награде. То су Тео-
дора Илић, Ђорђе Грба, Нина
Ђокић и Давид Месарош, који
је освојио и максималан број
бодова. Д. К.

УСПЕХ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Седамнаест награда на 
Републичком такмичењу



Тим за бор бу про тив трго ви не
људи ма Терен ске једи ни це
Црве ног крста Пан че во наста -
вио је да и током ове школ ске
годи не пре га лач ки ради на
инфор ми са њу деце и мла дих о
пре вен ци ји трго ви не људи ма,
као јед не од нај ве ћих поша сти
дана шњи це. У послед ња чети -
ри месе ца овај тим пости гао је
заи ста импре си ван резул тат:
одр жа но је седам на ест ради о -
ни ца у пет пан че вач ких основ -
них и сред њих шко ла, а овим
еду ка тив ним дру же њи ма при -
су ство ва ло је гото во пет сто ђака.

Послед њу у низу ради о ни ца
волон те ри Црве ног крста и еду -
ка то ри Тима за бор бу про тив
трго ви не људи ма одр жа ли су
1. децем бра у ОШ „Васа Жив -

ко вић”, и то за чети ри оде ље -
ња тре ћег раз ре да.

– Ђаци су има ли при ли ку да
уз помоћ лико ва Мише и Маше
на зани мљив и еду ка ти ван
начин про ђу кроз раз ли чи те
ризич не ситу а ци је и да од еду -
ка то ра доби ју саве те како да се
зашти те у слу ча ју да неки од
непри јат них сце на ри ја дожи ве
и сами. Деца су била врло заин -
те ре со ва на за тему, актив но су
уче ство ва ла и мно го тога кори -
сног нау чи ла – рекла је Тама ра
Вица но вић, пред сед ни ца Омла -
дин ске терен ске једи ни це
„Прим. др Јован Мила но вић”
Црве ног крста Пан че во.

После пра зни ка Тим за бор -
бу про тив трго ви не људи ма одр -
жа ће семи нар за еду ка то ре,
како би се пет на е стак мла дих
чла но ва обу чи ло да само стал -
но реа ли зу је ради о ни це о људ -
ском тра фи кин гу. Тако ђе,
наста ви ће се ради о ни це у шко -
ла ма у гра ду и при па да ју ћим
сели ма.

До пет гра ма соли
днев но у реду, 
а ми кон зу ми ра мо
два и по пута више

Хипер тен зи ја и 
осте о по ро за само
неке од после ди ца

У сто гра ма хле ба има око 1,6
гра ма соли. Ако днев но поје де -
мо 300 гра ма хле ба, то би, хипо -
те тич ки гле да но, тре ба ло да буде
сва хра на коју смо уне ли за тај
дан, уко ли ко жели мо да сачу -
ва мо здра вље. Свет ска здрав -
стве на орга ни за ци ја, наи ме, пре -
по ру чу је да у свој орга ни зам
днев но не уно си мо више од пет
гра ма соли да не бисмо ризи -
ко ва ли да у ста ри јем живот ном
добу обо ли мо од хипер тен зи је,
осте о по ро зе или неке дру ге хро -
нич не неза ра зне боле сти.

„Мера” од пет гра ма уоп ште
није про из вољ но узе та. Вели ко
истра жи ва ње, позна то под нази -
вом „Интер салт сту ди ја”, спро -
ве де но на пре ко 10.000 људи у
више од три де сет зема ља, пока -
за ло је да је у држа ва ма чији
су ста нов ни ци кон зу ми ра ли
више од пет гра ма соли днев -
но у чита вој попу ла ци ји сред -
ња вред ност крв ног при ти ска
расла, а у држа ва ма где се пре -
по ру че ни днев ни унос натри -
јум-хло ри да пошто вао, до те
поја ве није дола зи ло. Иако је
орга ни зму за днев не потре бе
довољ но пола гра ма соли, СЗО
је, узев ши у обзир поме ну то
истра жи ва ње, огра ни чио унос
на пет гра ма. Ипак, мно ге држа -
ве се не укла па ју у ту број ку.

Шта (не) пише на декла ра ци ји
Истра жи ва ње које су струч ња -
ци са Инсти ту та за јав но здра -
вље Вој во ди не спро ве ли у
Новом Саду све до чи о томе да
про се чан ста нов ник север не
покра ји не поје де 12,12 гра ма
соли днев но. Мушкар ци, са пре -
ко 14 гра ма натри јум-хло ри да
који уне су у свој орга ни зам,
воде у одно су на жене, које кон -
зу ми ра ју око 10 гра ма на дан.

Упра во поме ну ти струч ња ци
са Инсти ту та у Новом Саду гово -
ри ли су о овој теми сво јим коле -
га ма – здрав стве ним рад ни ци -
ма у поне де љак, 11. децем бра, у
малој сали Град ске упра ве Пан -
че во. „Кон тро ла садр жа ја соли
у обро ци ма дру штве не исхра не
на тери то ри ји АП Вој во ди не”
била је тема овог акре ди то ва -

Петак, 15. децембар 2017.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Псо ри ја за је хро нич на болест
коже. Мани фе сту је се као
заде бља ње коже које пра те
црве ни ло и љуспи це. Није
зара зна, али њен изглед иза -
зи ва непри јат ност код посма -
тра ча. Меди ци на и козме то -
ло ги ја су се интен зив но тру -
ди ле да реше овај про блем.
Упр кос свим напо ри ма резул -

та ти нису били задо во ља ва -
ју ћи, све док се пре две годи -
не није поја вио први орал ни
лек за псо ри ја зу – „апре ми -
ласт”. То је засад једи ни лек
у Евро пи који је добио дозво -
лу за лече ње два ју обли ка псо -
ри ја зе – хро нич них пла ко ва
псо ри ја зе и псо ри ја тич ног
артри ти са.

„Апре ми ласт” пове ћа ва
интра це лу лар не нивое циклич -
ног аде но зин-моно фос фа та и

пома же у регу ла ци ји инфла -
ма тор ног про це са. Узи ма се
орал но и не зах те ва лабо ра то -
риј ско пра ће ње пре или током
самог трет ма на. Лек је наме -
њен одра слим осо ба ма са уме -
ре ном хро нич ном псо ри ја зом
који су узи ма ли систем ску
тера пи ју, али нису има ли успе -
ха у лече њу. Тако ђе се може
кори сти ти у ком би на ци ји са
анти ре у ма ти ци ма код осо ба
са псо ри ја тич ним артри ти сом.
Овај лек се, како кажу истра -
жи ва ња, добро под но си, а
неже ље ни ефек ти су вео ма
рет ки и реша ва ју се без пре -
ки да тера пи је.

Тре ба нагла си ти да при ли -
ком лече ња сва ке кожне боле -
сти важну уло гу има деток -
си ка ци ја орга ни зма. Тако ђе,
про ме на режи ма исхра не,
који ће бити изба лан си ран
уно сом све жег воћа (са што

мање цитру са) и повр ћа, али
и жита ри ца. Изба цу ју се
намир ни це које ства ра ју кисе -
лу сре ди ну, а то су пре све га
масно и кон зер ви са но месо
и сухо ме сна ти про из во ди. С
дру ге стра не, добро је уно си -
ти про из во де који садр же
оме га-3 масне кисе ли не. При -
ме ра ради, семен ке суса ма
пото пље не у јогурт одлич но
су сред ство у бор би про тив
псо ри ја зе.

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

Први лек про тив 
псо ри ја зе

ЗДРАВА ИСХРАНА

Шљи ва пред ста вља
вео ма попу лар но воће
код нас, јер je, поред
тога што је сјај ног
уку са и лепог изгле -
да, пре пу на вред них
састо ја ка и има врло
јако анти ок си дант ско
дело ва ње. У исхра ни
се кори сти све жа и
осу ше на. Од ње се
пра ве пек мез, џем,
ком пот и слат ко, а
одлич на је у кола чи ма и као
при лог уз месо. У нашем
наро ду пече се раки ја од
шљи ве, која се кори сти и
као лек у виду обло га.

Пре по ру чу је мо вам да
испро ба те ову уку сну и хран -
љи ву посла сти цу у којој
доми ни ра сува шљи ва. У

пита њу су уку сне, здра ве,
изда шне, посне кугли це.
Вео ма су соч не и топе се у
усти ма. Шта још може те да
поже ли те? Савр ше не су за
посне дане и за про сла ве
које под ра зу ме ва ју сит не
кола че као неиз о став ни део
све ча не трпе зе.

Потреб но: 200 гра ма сувих шљи ва, 50 гра ма сувог гро жђа, 200 гра -

ма све же наран џе, 200 гра ма овсе них паху љи ца, чети ри супе не

каши ке меда, 200 гра ма црне чоко ла де и две супе не каши ке масли -

но вог уља.

При пре ма: Овсе не паху љи це самле ти што сит ни је. Шљи ве и гро -

жђе пото пи ти у воду и оста ви ти да смекш аjу. Затим про су ти воду, а

воће ста ви ти у елек трич ну сец ка ли цу. Наран џу ољу шти ти, исе ћи на

коц ки це и тако ђе уба ци ти у сец ка ли цу. Добро исец ка ти, а затим

дода ти овсе не паху љи це. Изме ша ти, па оста ви ти у фри жи де ру три -

де сет мину та.

Од доби је не масе напра ви ти кугли це. Ума ка ти их у исто пље ну

меша ви ну чоко ла де и уља.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Чоко лад не кугли це 
са сувим шљи ва ма

НАТРИ ЈУМ – ДОБАР СЛУ ГА, ЗАО ГОСПО ДАР

СКЛО НИ ТЕ СЛА НИК СА СТО ЛА!

ста вља есен ци јал ни моле кул
који уче ству је у разним про це -
си ма у ћелиј ској мем бра ни и
без кога нема живо та. С дру ге
стра не, када се уне се у пре ко -
мер ној коли чи ни, натри јум
може да иза зо ве суп тил не про -
ме не у орга ни зму, које након
хро нич не изло же но сти пре ве -
ли ким коли чи на ма соли, дово -
де до број них после ди ца. Нај -
че шће су хипер тен зи ја и осте -
о по ро за, али и кар ци ном желу ца.
СЗО нагла ша ва да је сма ње ње
уно са соли јед на од нај и спла -
ти ви јих мето да за пре вен ци ју
хро нич них боле сти, а пре све -
га хипер тен зи је, која данас има
раз ме ре пра ве епи де ми је.

– Сма тра се да у све ту више
од 1,2 мили јар де људи пати од
хипер тен зи је. Пре ма пода ци -
ма „Бату та”, у Срби ји пови шен
при ти сак има чак 47,5% људи,
што је поло ви на попу ла ци је. С
пра вом нас пла ши пода так да
сва ки тре ћи адо ле сцент у нашој

сре ди ни има неке зна ке хипер -
тен зи је. Састав инду стриј ски
пре ра ђе не, брзе, ресто ран ске
хра не дово ди нас у ситу а ци ју
да живи мо у мору соли. То се
може реши ти само струк ту ри -
са ним актив но сти ма, које би
биле орке стри ра не с јед ног
места. То зна чи да мини стар -
ства мора ју да засу чу рука ве и
да оба ве жу про из во ђа че да се
озбиљ но поза ба ве овим про -
бле мом – нагла си ла је Мил ка
Попо вић.

Она је дода ла и то да је изу -
зет но важно да се сва ка поро -
ди ца потру ди да кори гу је сво је
пре храм бе не нави ке – да скло -
ни сла ни ке с трпе за и да уки не
оби чај досо ља ва ња хра не.
Посеб но је зна чај но не нави -
ка ва ти нај мла ђе на пре ко мер -
ну кон зу ма ци ју соли, јер јед -
ном када се уста ли та нездра ва
нави ка, коли чи на соли коју
деца уно се вео ма се тешко вра -
ћа у физи о ло шке окви ре.

Жеља да се помог не жртви
поро дич ног, вршњач ког или
неког дру гог наси ља нерет ко
буде оме те на стра хом и пани -
ком у тре ну ци ма пози ва ња
бро ја наше слу жбе. Уло га дис -
пе че ра тада дола зи до пуног
изра жа ја, јер од њего ве вешти -
не умно го ме зави се ток кому -
ни ка ци је и ква ли тет доби је -
не инфор ма ци је. При бра ност,
уме ће слу ша ња, логич но пове -
зи ва ње и инту и ци ја дис пе че -
ра мора ју да буду јачи од
страхa и паникe пози ва о ца и
поне кад несве сне стреп ње од
закон ских после ди ца или
могу ћих опту жби за сау че -
сни штво. Минут и по раз го -
во ра забе ле же ног на нашем
реги стро фо ну сасвим је дово -
љан да откри је тра гич не ломо -
ве који се оди гра ва ју у мла -
дом бићу при ти сну том импе -
ра ти вом при па да ња гру пи, с
јед не стра не, и жеље да се
помог не чове ку у нево љи и
сачу ва све тост људ ског живо -
та, с дру ге.

Уби ство мало лет ни ка које
се дого ди ло пре неко ли ко

дана у нашем гра ду нате ра -
ло је сва ку зре лу и саве сну
осо бу да се дубо ко зами сли
над суд би ном мла дих и деце
у нашем дру штву. Не може -
мо више да затва ра мо очи
пред чиње ни цом да живи -
мо у вре ме пот пу но поре -
ме ће них вред но сти и вели -
ча ња кул ту ре силе џиј ства и
инстант попу лар но сти. Пот -
пу но је небит но да ли се
уби ство деси ло због хиља ду
дина ра или жеље за одме -
ра ва њем сна ге. Мно го је бит -
ни је сазна ње да су људ ски
живот и људ ско досто јан -
ство изгу би ли сва ку вред -
ност у очи ма вели ког бро ја
мла дих. Како да то мла до
биће зау зме став пре ма било
чему ако упра во од нас одра -
слих доби ја пот пу но збу њу -
ју ће инфор ма ци је о мора -
лу, вред но ва њу рада и тру -
да, пошто ва њу и ува жа ва њу
дру го га. Не може мо више
да се прав да мо ни шко лом,
ни држа вом, ни тешком еко -
ном ском ситу а ци јом, ако
избе га ва мо да се одре ди мо
пре ма добру и злу из наше
сва ко дне ви це.

Слу жба хит не меди цин ске
помо ћи Пан че во ће упра во у
сла ву живо та, а у инат мало -
ду шно сти која нас је оку пи -
ра ла, наста ви ти еду ка ци ју
деце, мла дих и одра слих из
вешти на пру жа ња прве помо -
ћи. Све сни смо чиње ни це да
је то кап у мору и да она не
може мно го допри не ти про -
ме ни све сти гра ђа на. Нека
ипак ово буде мали под сти -
цај обич ном чове ку у бор би
са живот ним неда ћа ма.

У инат мало ду шно сти

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

АКТИВ НО СТИ ТИМА ЗА БОР БУ ПРО ТИВ

ТРГО ВИ НЕ ЉУДИ МА

Важне лек ци је 
за пет сто ђака

ног кур са, чији је суор га ни за -
тор био Завод за јав но здра вље
Пан че во. Одго во ре на пита ња
како со ути че на наше здра вље
и како сма њи ти њен унос дале
су доц. др Мил ка Попо вић и
асист. др Рад ми ла Велиц ки.

Про се чан унос соли у Срби -
ји два и по пута је већи од оног
који се пре по ру чу је, а нај ве ћи
део овог нај ра спро стра ње ни јег
кухињ ског зачи на нала зи се
упра во у инду стриј ски пре ра -
ђе ној хра ни, на чији састав
потро ша чи не само да не могу
да ути чу већ га врло често нису
ни све сни, јер декла ра ци је или
не посто је или на њима нису
наве де ни сви пода ци.

– Тек сре ди ном јуна сле де ће
годи не у нашој земљи ће сту -
пи ти на сна гу про пис који ће
оба ве за ти све про из во ђа че хра -
не да на амба ла жи истак ну
садр жај соли. Међу тим, то неће
реши ти про блем, јер се пока -
за ло да, чак и када декла ра ци -
ја посто ји, потро ша чи је рет ко
чита ју. Потреб но је да држа ва
коор ди ни ше ширу дру штве ну
акци ју која би под ста кла про -
из во ђа че хра не да, при ме њу ју -
ћи раз не стан дар де, поступ но
током одре ђе ног пери о да сма -
ње садр жај натри јум-хло ри да
у хра ни – обја сни ла је доц. др
Мил ка Попо вић.

Море соли
Чиње ни ца је да је со екс трем -
но важна за наш орга ни зам.
Натри јум, с јед не стра не, пред -

Не нави ка вај те децу на пре сла ну хра ну
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас коли ко често
чита те струч ну лите ра ту ру.
„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 „Четр на е ста коло -
ни ја” Сти ва Бери ја 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:

„Струч ну лите ра ту ру само
кад ми пад не под руку. Ина -
че, оста ле књи ге гутам.”
060/6672...

„Читао бих струч ну лите ра -
ту ру о томе како пре жи ве ти до
првог, како не полу де ти од днев -
не штам пе, како јести мало, а
не оста ти гла дан, како пла ти ти
дажби не, а не оти ћи у минус...
Само што још нису напи са не
такве књи ге.” 064/3132...

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 који је њихов оми ље ни
филм за опу шта ње. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „Девој чи це су обич но
више” Робер та Така ри ча.

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

„Топло пре по ру чу јем филм
’Миро љу би ви рат ник’. Одли -
чан је, поу чан, а може га гле -
да ти цела поро ди ца.” 062/2140...

„Нај о пу ште ни ји сам кад гле -
дам филм ’Сам у кући’, зато
што се увек даје за пра зни ке.
Чим мали пла ву шан намиг не
са ТВ-а, загр лим тањир сар ме
и чини ју руске и сра стем с
фоте љом. Обо жа вам Нову
годи ну!” 060/4453...

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.

Два читаоца који до среде, 20. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
омиљени филм за суботње одмарање?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Девет жена, једна хаљина” Џејн Л. Розен. Нај-
боље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награ-
де 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.

Натали је продавачица у Блу-
мингдејлу која сањари о свом
бившем дечку, вереном само
два месеца након што јој је
сломио срце. Фелиша је
седамнаест година потајно
заљубљена у шефа и има јед-
но вече да га освоји. Енди је
приватна детективка специ-
јализована за скупљање дока-
за о прељубницима, чему ју
је подучило животно иску-
ство, а нови случај ће јој можда
повратити веру у праву љубав.

За те три жене, као и за
још шест у блиставим спо-
редним улогама – међу који-
ма су и млада манекенка тек
стигла из унутрашњости Ала-
баме, холивудска дива која
се први пут појављује на Бро-

двеју, незапослена штребер-
ка са Универзитета Браун која
почиње да лажира чудесан
живот на друштвеним меди-
јима – све ће се променити
захваљујући хаљини сезоне:
савршеној црној хаљиници
које сви желе да се дочепају.

„Девет жена, једна хаљина” 
Џејн Л. Розен 

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У петак, 15. децем бра, од 7 до
19 сати, рад ни ци „Желе зни ца
Срби је” изво ди ће радо ве на
пут ном пре ла зу на Бава ни штан -
ском путу у зони рас кр сни це с
Прво мај ском ули цом.

Друм ски сао бра ћај неће бити
пот пу но зау ста вљен, али ће се
затва ра ти сао бра ћај не тра ке и
наиз ме нич но про пу шта ти вози -
ла. Уз при ме ну одго ва ра ју ће друм -
ске сиг на ли за ци је, биће затва ра -
не сао бра ћај на тра ка за вожњу из
сме ра цен тра гра да ка Бава ни -
шту у Ули ци Мило ша Обре но ви -
ћа, као и она за скре та ње из сме -
ра инду стриј ске зоне у прав цу
Бава ни шта у Прво мај ској ули ци.

Пут ни пре лаз мора да буде
попра вљен, јер су због вели ког
бро ја вози ла која туда про ла зе
оште ће ни неки њего ви важни
дело ви. Тај квар је вели ки, па
би због тога могло да буде дове -
де но у пита ње нор мал но одви -
ја ње друм ског и желе знич ког
сао бра ћа ја.

Овај посао мора што пре да
буде завр шен и због тога што
пру гом на рела ци ји Пан че во
Варош – Пан че во Вој ло ви ца,
која се укр шта с поме ну тим
пут ним пре ла зом, про ла зе возо -
ви који су нато ва ре ни опа сним
хемиј ским мате ри ја ма.

М. Г.

„Облоге од мастила” 
Богдана Стевановића Блогдана

Два читаоца који до среде, 20. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често
читате енциклопедије?”, наградићемо по једним примерком књи-
ге „Облоге од мастила” Богдана Стевановића Блогдана. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „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.

Пишући о темама које су обе-
лежиле живот модерног чове-
ка, Богдан Стевановић даје
одговоре на питања за којима
свако трага, а истовремено нас
подсећа како је најважније да
пажљиво бирамо позицију из
које ћемо посматрати свет у
нама и свет око нас. Свака
његова прича интимни је раз-
говор са самим собом, али и с
тобом који обесхрабрено
чекаш дугу после кише. Уз ове
редове ћеш схватити колико
је лако да заборавиш, али и
да се заборављеног сетиш; да
преболиш, али и да поново
заволиш; да загрлиш сада-
шњост, али и да у том загрља-
ју дочекаш будућност.

Речи могу бити лепе и
ружне, истините и лажне, али
само праве речи могу врати-
ти оку сјај. Речи су чудесне,
јер имају моћ да излече душу.

Богдан Стевановић оставља
на папиру трагове мастила
који прате ритам његовог срца
и не чини то да би оставио
запис о себи и времену у којем
живи. Његова мисија је мно-
го узвишенија, а вођена је
само једном жељом – да отку-
цаје тог срца осети свако ко
буде читао ове редове.

ЗАВР ШЕН ПРО ЈЕ КАТ ЦРВЕ НОГ КРСТА

МОСТ КОЈИ СПА ЈА ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ
Уче ство ва ло три де сет
ђака из Омо љи це и
Стар че ва

Циљ: уна пре ди ти
ква ли тет живо та ста -
ри јих осо ба

Четво ро ме сеч ни про је кат под
нази вом „Соли дар на подр шка
међу гене ра ци ја ма”, који је од
сеп тем бра реа ли зо вао пан че -
вач ки Црве ни крст уз финан -
сиј ску подр шку Гра да, ових
дана успе шно је при ве ден кра -
ју. У њего вој реа ли за ци ји уче -
ство ва ло је око 30 уче ни ка
виших раз ре да из основ них
шко ла „Доси теј Обра до вић” из
Омо љи це и „Вук Сте фа но вић
Кара џић” из Стар че ва.

Циљ про јек та био је да се уна -
пре ди ква ли тет живо та ста ри -
јих осо ба, кроз зајед нич ке акци -
је које су мла ди реа ли зо ва ли с
њима, као и кроз соли дар ну
међу ге не ра циј ску подр шку.

На почет ку су одр жа ни јед -
но днев ни семи на ри како би уче -
ни ци и ста ри ји волон те ри доби -
ли упут ства за даљи рад, а затим
су, уз коор ди на ци ју Црве ног
крста, реа ли зо ва не актив но сти
које су прет ход но испла ни ра -
не на осно ву сагле да них потре -
ба попу ла ци је у локал ним сре -
ди на ма. Поред наве де ног, у про -
је кат су увр ште не и тра ди ци о -
нал не акци је Црве ног крста,
као и кам па ње у који ма та орга -
ни за ци ја сва ке годи не уче ству -
је од сеп тем бра до децем бра:
„Сун ча на јесен живо та”, „Дани
соли дар но сти”, Међу на род ни
дан ста ри јих, Свет ски дан бор -
бе про тив сиро ма штва и Свет -
ски дан волон те ра.

– Уче шћем у про јек ту и при -
бли жа ва њем иде је волон те ри -
зма мла ди ма у скло пу вас пи -
та ња, обра зо ва ња и одра ста ња
шири се мре жа волон те ра.
Пове зи ва њем мла дих и ста ри -

јих у локал ној сре ди ни у зајед -
нич ким акци ја ма подр шке и
помо ћи раз ви ја ју се међу соб на
соли дар ност и толе ран ци ја, што
допри но си ква ли тет ни јем
живо ту у зајед ни ци – нагла си -
ла је Јасмин ка Ристић, коор -
ди на тор ка овог про јек та из
Црве ног крста.

Пре ма речи ма Ива не Наско -
вић Сло вић, настав ни це био -
ло ги је из ОШ „Доси теј Обра -
до вић” у Омо љи ци, која је била
мен тор ђаци ма током реа ли -
за ци је про јек та, деца су изу -
зет но ужи ва ла у свим актив но -
сти ма.

– Током тра ја ња про јек та
при ре ди ли смо и тра ди ци о -

про јек та ста ри ји ма пома га ли
и тако што су уме сто њих одла -
зи ли до про дав ни це, Дома здра -
вља или апо те ке и ради ли дру -
ге лак ше посло ве како би им
олак ша ли и улеп ша ли дане.
Ђаци су посе ти ли и Герон то -
ло шки цен тар у Пан че ву, где
су изве ли при ред бу и дари ва -
ли кори сни ке руч ним радо ви -
ма које су напра ви ли на часо -
ви ма ликов ног.

Црве ни крст је као награ ду
за све уче сни ке у уто рак, 12.
децем бра, орга ни зо вао јед но -
днев ни излет на Ава лу, с посе -
том Авал ском тор њу и Спо ме -
ни ку незна ном јуна ку.

Д. Кожан

У ПЕТАК, 15. ДЕЦЕМ БРА

Цело днев ни радо ви код рам пе 
на Бава ни штан ском путу

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Такве књи ге нису
напи са не

нал ну мани фе ста ци ју „Бакин
колач”. Деца су с мама ма и
бака ма при пре ма ла овај уку -
сни слат киш, а потом је струч -
ни жири бирао нај у ку сни је
посла сти це. Након тога ђаци
су пако ва ли баки не кола че у
лепо деко ри са не кути је и носи -
ли их на адре су бака и дека у
селу који живе сами. Оду ше -
вље ње је било вели ко, и с јед -
не и с дру ге стра не – радо ва ли
су се ста ри ји мешта ни Омо -
љи це, а радо сна су била и деца
што могу нешто лепо да учи не
за њих – рекла је ова настав -
ни ца.

Она је дода ла и то да су мла -
ди волон те ри у скло пу овог

Вече у петак зачи ни ла је само -
стал на изло жба радо ва дизај нер -
ке визу ел не умет но сти Маје Ста -
јић, која је први пут пред ста ви -
ла свој рад нашим сугра ђа ни ма.

Маја Ста јић се дизај ном бави
два на ест годи на. Првен стве но
је ради ла у обла сти инду стриј -
ског дизај на, а сада ради гра -
фич ки и веб дизајн.

– За ову при ли ку сам издво -
ји ла радо ве који су ми нај дра -
жи и који су на неки начин
нај бит ни ји за мој раз вој – рекла
је Маја Ста јић.

Поред визу ел них реше ња,
пред ста вље но је и неко ли ко
њених ликов них оства ре ња.

Она је обја сни ла да име
изло жбе „Про ши ри свој ум”

озна ча ва да није дан посао не
би тре ба ло се ради тако да
буде одра ђен и да је за њу
дизајн сам живот и начин
живо та.

– Ми про ши ру је мо ум сва -
ким нашим покре том, радом
и нашим пока за ним делом –
иста кла је дизај нер ка.

Маја Ста јић је има ла при -
ли ку и да ради на реди зај ни -
ра њу визу ел ног иден ти те та вео -
ма важних инсти ту ци ја, као
што су Меди цин ски факул тет
у Новом Саду, Машин ски
факул тет у Бео гра ду, хотел
„Срби ја”, „ХИП –Пе тро хе ми ја”,
Срп ска ака де ми ја нау ка и умет -
но сти и мно ги дру ги.

М. М. В.

ПРВА ИЗЛО ЖБА РАДО ВА МАЈЕ СТА ЈИЋ

Дизајн као начин живо та

Излет на Ава лу као поклон за волон те ре
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Лазар Т.
Жега рац
(1928–2017)

Ових дана пре ми нуо је Лазар
(Тиме) Жега рац, док тор вете -
ри нар ске меди ци не, ака дем ски
гра ђа нин и изу зе тан човек.
Поро ди ца и при ја те љи ће га се
сећа ти као неког ко је био вре -
дан, радан, поштен, добар коле -
га и нада све одли чан струч њак, један од нај бо љих вете -
ри на ра свих вре ме на на тери то ри ји јужног Бана та.

Рођен је у Сеф ке ри ну, где је још као дете на има њу
свог оца заво лео живо ти ње, захва љу ју ћи чему је почео
да бри не о њима. Сред ње обра зо ва ње сте као је у пан че -
вач кој гим на зи ји „Урош Пре дић”, а 1958. годи не завр -
шио је Вете ри нар ски факул тет у Бео гра ду.

Четр де се то го ди шње слу жбо ва ње запо чео је као вете -
ри нар ски инспек тор у вете ри нар ској ста ни ци Земљо рад -
нич ке задру ге „Покрок“ у Пади ни, а наста вио у Пољо -
при вред ном ком би на ту „Јужни Банат” у Белој Цркви, где
је оба вио први цар ски рез на коби ли у јужном Бана ту.

Годи не 1968. пре се лио се с поро ди цом у Субо ти цу.
Тамо је захва љу ју ћи број ним струч ним уса вр ша ва њи ма
дости гао врху нац у кари је ри – нај пре у окви ру Сто чар -
ско-вете ри нар ског цен тра Субо ти ца, а потом у Рад ној
орга ни за ци ји „Пешча ра”. Послед ње годи не слу жбе про -
вео је у при ват ној вете ри нар ској ста ни ци „Вете ри нар”.
Део њего ве био гра фи је може се наћи у моно гра фи ји
„Југо сло вен ска пољо при вре да 1939–1969. годи не”.

Они ма који су га позна ва ли оста ће у сећа њу по томе
да је сва ком ко му је тра жио помоћ изла зио у сусрет, без
обзи ра на то да ли је био у пита њу вла сник неке боле сне
живо ти ње или неко од њего вих коле га. Лазар ће оста ти
запам ћен и по томе што је несе бич но пре но сио сво је
зна ње и иску ство мла ђим коле га ма и упу ћи вао их у тај -
не вете ри нар ског посла.

Послед ње годи не живо та радо је провeo у субо тич ком
герон то ло шком клу бу „Бај нат”, где је актив но под сти -
цао сво јим енту зи ја змом дру штве ни и спорт ски живот
шти ће ни ка. Био је под јед на ко при вр жен како поро ди ци
као супруг, отац дво је деце и деда две ју уну ка, тако и
свим тра ди ци о нал ним вред но сти ма сво га наро да.

IN ME MO RI AM

Проблеми трају већ
три године

Угрожено најмање
три стотине људи

Када су пре три годи не поче ли
радо ви на дале ко во ду у бли зи -
ни Бава ни штан ског пута, у насе -
љу пре ко пута Новог гро бља,
наста ли су и про бле ми наших
сугра ђа на у том делу гра да,
који тра ју и дан-данас.

Тешки ками о ни који још увек
про ла зе кроз ту ули цу пот пу но
су раз ро ва ли и уни шти ли прет -
ход но насу ту чвр сту под ло гу и
пре тво ри ли је у десе ти не рупа,
које се после сва ке, па и нај -
ма ње кише пуне бла том и
водом. Због тога се вози ла
тешко про би ја ју кроз ули цу, а
још је горе деци која ода тле
иду у шко лу и пеша ци ма.

Пре ма речи ма нашег сугра -
ђа ни на Дра га на Јањи ћа, који
живи у том делу гра да, њему
и њего вим ком ши ја ма нај те -
же пада то што над ле жни још
увек нису реши ли њихов про -
блем иако су све куће у насе -
љу у коме живе одав но лега -
ли зо ва не.

– Због ова кве ситу а ци је угро -
же ни су људи у сто ти нак кућа.
Кроз наше насе ље про ла зи и
канал пре ко кога је сагра ђен
мали мост. Од тежи не ками о -
на који су про ла зи ли и још увек
про ла зе пре ко њега он се сле -
гао и напу као је, па се боји мо
да се не сру ши. Ми нема мо
ништа про тив тога што се бли зу
нас ради, али нам сме та што се
ни изво ђа чи радо ва ни њихо ви

МУКЕ СТАНАРА НА БАВА НИ ШТАН СКОМ ПУТУ

ТЕШКИ КАМИ О НИ ПОТ ПУ НО 
УНИ ШТИ ЛИ УЛИ ЦУ

финан си је ри нису сети ли да
попра ве оште ће ња и да оно што
су уни шти ли вра те у прво бит -
но ста ње. Ми не тра жи мо мно -
го. Било би нам довољ но да
дођу, сни ме ситу а ци ју и доне -
су мате ри јал за поси па ње под -
ло ге. Не мора ју после тога да
га раз вла че, ми ћемо сами то
ура ди ти – рекао је Јањић.

Пре ма речи ма Сло бо да на
Милен ко ви ћа, који има исти
про блем, ста нов ни ци насе ља
пре ко пута Новог гро бља пре
три годи не пот пи си ва ли су
пети ци ју којом су тра жи ли да
им се уни ште на ули ца вра ти у
прво бит но ста ње, али није било
ника квог ефек та.

УДЕС КОД ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ

Баха ти возач 
повре дио девој чи цу

– Тра жи ли смо помоћ у
Дирек ци ји за изград њу и уре -
ђе ње гра да, али ништа нисмо
ура ди ли, јер нам је рече но да је
у току фор ми ра ње новог јав ног
пред у зе ћа које тре ба да насле -
ди ту фир му. После тога смо
хте ли да изло жи мо про блем
који нас мучи у Месној зајед -
ни ци на Стре ли шту. Међу тим,
она је била закљу ча на, а на папи -
ру који је био зале пљен на про -
зор писа ло је да се стран ке при -
ма ју само током јед ног дана у
месе цу!? Дужи на дела наше
ули це који је спо ран је нај ви ше
300 мета ра. Да ли је могу ће да
је то за ово ли ки град, као што
је Пан че во, нере шив про блем?

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ДО НЕДЕ ЉЕ, 17. ДЕЦЕМ БРА

Поја ча на кон тро ла 
сао бра ћа ја

При пад ни ци сао бра ћај не
поли ци је до неде ље, 17.
децем бра, кон тро ли са ће сао -
бра ћај интен зив ни је него ина -
че, ради откри ва ња пија них
и дро ги ра них воза ча.

Ова акци ја поче ла је у поне -
де љак, 11. децем бра, у свим
држа ва ма које су чла ни це
Мре же сао бра ћај них поли ци -
ја Евро пе. Док буде тра ја ла,
сви воза чи који буду били зау -
ста вље ни, биће под врг ну ти
алко-тесту, а они који се буду
неу о би ча је но пона ша ли – и
тести ра њу да нису можда под
деј ством нар ко ти ка.

Ана ли зе доса да шњих сао -
бра ћај них незго да у Срби ји
пока за ле су да је вожња у
алко хо ли са ном ста њу била
узрок 15 одсто сао бра ћај -
них незго да с поги ну лим
лици ма.

Током про шло го ди шњег
спро во ђе ња ове акци је у
истом пери о ду из сао бра ћа -
ја је искљу че но 1.286 воза ча
због упра вља ња вози ли ма под
деј ством алко хо ла, а њих две -
ста седам де сет тро је није сме -
ло да наста ви вожњу док се
не отре зне у поли циј ским
про сто ри ја ма.

Прет про шле годи не су дошли
ками о ни „Вој во ди на пу та” пуни
мате ри ја ла за поси па ње под ло -
ге. Обра до ва ли смо се да ће
нешто ура ди ти, али је њихо вом
руко во ди о цу изне на да зазво нио
мобил ни теле фон и после тога
су се сви вра ти ли назад. Након
тога више никад нису дола зи ли
– додао је Милен ко вић.

С обзи ром на то да се бли -
жи мо кра ју ове годи не и да
над ле жни у гра ду сада одлу чу -
ју о томе шта ће се ради ти у
иду ћој годи ни, било би лепо
да у пла но ве уђе и ово насе ље
поред Бава ни штан ског пута,
јер је ситу а ци ја тамо заи ста
тешка.

„Бес плат ну прав ну помоћ гра -
ђа ни ма тре ба да пру жа ју само
адво ка ти, јер ће једи но у том
слу ча ју она бити ква ли тет на.
Нажа лост, уме сто да буде тако,
тим послом се баве раз не невла -
ди не орга ни за ци је које нису
ква ли фи ко ва не, а Мини стар -
ство прав де већ више од десет
годи на наја вљу је доно ше ње
зако на о бес плат ној прав ној
помо ћи и игно ри ше оправ да -
не при мед бе адво кат ске про -
фе си је”, пише у саоп ште њу које

је ових дана обја ви ла Адво кат -
ска комо ра Вој во ди не.

У њему је истак ну то да АКВ
нај о штри је осу ђу је изја ве зва -
нич ни ка Вла де и невла ди них
орга ни за ци ја које се тичу пру -
жа ња бес плат не прав не помо -
ћи гра ђа ни ма.

Адво кат ска комо ра Вој во ди -
не под се ти ла је да је у чла ну
67 Уста ва Срби је про пи са но да
само прав не слу жбе у локал -
ним само у пра ва ма и адво ка ти
сме ју да пру жа ју бес плат ну

прав ну помоћ. Међу тим, поје -
ди на мини стар ства и невла ди -
не орга ни за ци је упор но игно -
ри шу ту одред бу.

У саоп ште њу АКВ наве де ни
су и при ме ри за такво пона -
ша ње: невла ди на орга ни за ци -
ја Коми тет прав ни ка за људ -
ска пра ва ЈУКОМ недав но је
изда ла „Водич за само за сту па -
ње гра ђа на на суду”, а Зоран
Ђор ђе вић, мини стар за соци -
јал ну поли ти ку у Вла ди Срби -
је наја вио је да ће на јав ном

тен де ру уско ро бити иза бра на
невла ди на орга ни за ци ја која
ће на нај бо љи могу ћи начин
пру жа ти гра ђа ни ма бес плат ну
прав ну помоћ.

Адво кат ска комо ра Вој во -
ди не сма тра да такви поступ -
ци уно се прав ну неси гур ност
јер бес плат ну помоћ не могу
да пру жа ју неструч на лица и
невла ди не орга ни за ци је. Додат -
ни про блем је и то што се на
тај начин пре ју ди ци ра крај -
њи исход конач ног усва ја ња
зако на о бес плат ној прав ној
помо ћи.

АДВО КАТ СКА КОМО РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Само адво ка ти тре ба да пру жа ју бес плат ну помоћ

При пад ни ци Мини стар ства уну -
тра шњих посло ва у Пан че ву
про на шли су дво ји цу мало лет -
ни ка који су осум њи че ни да су
извр ши ли кри вич но дело повре -
да гро ба. У саоп ште њу пан че -
вач ке поли ци је пише да се сум -
ња да су они током ноћи изме -
ђу 8. и 9. децем бра ове годи не,
зајед но с јед ним дете том, пре -
ско чи ли огра ду Јевреј ског гро -
бља и након тога пору ши ли 47
над гроб них спо ме ни ка.

У саоп ште њу пан че вач ке
поли ци је наве де но је и да је тај
дога ђај при ја вљен поли ци ји ско -
ро три дана након што се десио,
али да је без обзи ра на то захва -
љу ју ћи брзој акци ји расве тљен
и да су про на ђе ни одго вор ни.
Про тив осум њи че них мало лет -

ни ка биће под не та кри вич на
при ја ва Вишем тужи ла штву.

У чла ну 241 Кри вич ног
законикa пише да се за кри -
вич но дело повре да гро ба могу

одре ди ти казне које се кре ћу у
распо ну од нов ча не па до тро -
го ди шње затвор ске казне. Суди -
је их могу одре ди ти сва ком ко
нео вла шће но пре ко па, оште ти

или на дру ги начин повре ди
гроб или дру го место где је
неко сахра њен.

Под се ћа мо, Јевреј ско гро бље
нала зи се у Ули ци Јоси фа
Марин ко ви ћа на Тесли. На њему
има и изу зет но ста рих спо ме -
ни ка, који дати ра ју из пери о да
с кра ја 18. и почет ка 19. века.

Неки од њих су изра ђе ни од
изу зет но рет ких врста каме на
које се одав но не кори сте. Ту
је сахра њен и Алек сан дер
Хакер, први Јевреј кога су наци -
стич ки вој ни ци уби ли на тери -
то ри ји Срби је, кра јем апри ла
1941. годи не. На ини ци ја ти ву
Јевреј ске општи не Пан че во,
Јевреј ско гро бље је пре неко -
ли ко годи на пот пу но обно вље -
но и спа се но од про па да ња.

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПОЛИ ЦИ ЈА САОП ШТИ ЛА

Расве тљен ван да ли зам на Јевреј ском гро бљу

Про шле сре де, 6. децем бра,
око 18 сати, у Ули ци Мак си -
ма Гор ког код Елек тро тех -
нич ке шко ле дого ди ла се сао -
бра ћај на несре ћа у којој је
тешко повре ђе на девој чи ца
на пешач ком пре ла зу. Док је
поку ша ва ла да пре ђе на дру -
гу стра ну ули це, на њу је
нале тео ауто мо бил који се
кре тао ка Ули ци вој во де
Радо ми ра Пут ни ка.

Пре ма изве шта ју обја вље -
ном на пор та лу „Мој крај
Пан че во”, ауто мо бил је одба -
цио девој чи цу око два метра
напред, гото во на саму бан -
ки ну, а возач се није зау -

ста вио, већ је наста вио да
вози ка глав ној ули ци. Након
ове несре ће на лицу места
се оку пи ло неко ли ко про -
ла зни ка, који су помо гли
повре ђе ној и истра у ми ра ној
девој чи ци и зва ли Хит ну
помоћ.

Интер вен ци ју чла но ва еки -
пе те слу жбе и поли циј ски
уви ђај на месту несре ће
посма тра ла је гру па про ла -
зни ка, међу који ма је био и
возач који је иза звао несре -
ћу. Пре ма сазна њи ма пор та -
ла „Мој крај Пан че во”, он се
након тога сам при ја вио
поли ци ји.

ИСПРАВКА
У тексту под насловом „Још нису уклоњени радиоактивни громобрани”, објављеном у „Панчевцу”
број 3442, поткрала се једна грешка. Објављено је да се радиоактивни громобрани након скидања
с кровова зграда одвозе у магацине Агенције за нуклеарну сигурност и јонизујућа зрачења, а тре-
бало је да пише: у магацине Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”. Редакција

Спо ме ник првом Јевре ју кога су наци сти уби ли у Срби ји

Свакодневни призор



Изло жба на којој је пан че -
вач ки сли кар Ђура Пут ник
при ка зао сво је пор тре те, отво -
ре на је у четвр так, 7. децем -
бра, у стар че вач кој гале ри ји
„Боем”.

Нај пре је Чедо мир Кесић,
у име Умет нич ког саве та Дома
кул ту ре, у нај кра ћим црта ма
пред ста вио ства ра ла штво
поме ну тог умет ни ка. Аутор
као тех ни ку махом кори сти
уље на плат ну, али ради и на
лесо ни ту, који је, како сам
каже, врло захва лан за пор -
тре те, а инспи ра ци ју углав -
ном про на ла зи у људи ма око
себе и њихо вим живо ти ма.

– Не мора ју то да буду
неке позна те лич но сти, већ
је важно да у њима видим
неку инспи ра ци ју. Већи ну

сам сли као ужи во, а ово је
циклус који сам запо чео пре
око годи ну и по, иако сам
пор тре те радио и рани је, али
тада нисам био задо во љан
досег ну тим ниво ом изра де,
што сам, надам се, успео
овим послед њим сери ја лом
– иста као је Пут ник.

Овај педе сет сед мо го ди шњи
Пан че вац изла гао је више
пута, што само стал но, што
као део колек ти ва, и то још у
вре ме бив ше Југо сла ви је.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ У ДОЛО ВУ

О Сокол ском покре ту у Пан че ву
Још један интерeсантан кул тур -
ни дога ђај одр жан је недав но у
доло вач ком Дому кул ту ре. Реч
је о пред ста вља њу моно гра фи је
под нази вом „Спо ме ни ца Сокол -
ског покре та у Пан че ву”, које је
при ре ђе но у уто рак, 5. децем -
бра, у поме ну тој уста но ви.

О тој аутен тич ној књи зи, која
садр жи број не подат ке, гово -
рио је њен аутор Сло бо дан
Петров ски, по зани ма њу виши
мена џер у спор ту.

Сам Сокол ски покрет настао
је у Пра гу 1862. годи не као
одго вор на раз не поку ша је гер -
ма ни за ци је сло вен ских наро да
у Аустроугарскoj монар хи ји.
Зато је његов рад био дуго и
бру тал но оне мо гу ћа ван, а чла -

но ви су били гоње ни и затва -
ра ни. Ипак, ства ри су се про -
ме ни ле након завр шет ка Првог

свет ског рата, с фор ми ра њем
Кра ље ви не СХС. Поред оку пља -
ња, попут сле то ва, глав ни зада ци

те орга ни за ци је изме ђу два рата
били су јача ње зајед ни штва
наро да Југо сла ви је и, пре све -
га, ства ра ње „физич ки здра ве,
креп ке, морал но и инте лек ту -
ал но раз ви је не омла ди не”.

Сокол ски покрет је 1911.
годи не сти гао и у Пан че во, а
истак ну ти чла но ви биле су две
Олге – Ско вран и Сме де ре вац,
као и Михо вил Томандл. При -
ме ра ради, 1929. годи не на јед -
ном сле ту у нашем гра ду уче -
ство ва ло је око седам хиља да
људи или, тада, сва ки четвр ти
ста нов ник.

Након пау зе после Дру гог свет -
ског рата од пре два де се так годи -
на на тери то ри ји Пан че ва посто -
је два сокол ска дру штва.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Зеле ни ло” напра -
ви ли су осма трач ни цу на
Поња ви ци, пре ко пута пла -
же, уз пут ка „Јабуч ком цве -
ту”. ЈКП „Ком брест” уре ђи -
вао је Ули цу Ђуре Јак ши ћа.
Месна зајед ни ца пла ни ра
поста вља ње гре ја ња у Дому
омла ди не.

Банат ско Ново Село: Три би -
на под нази вом „Спор том про -
тив нар ко ма ни је” одр жа на је
у четвр так, 7. децем бра, у
Основ ној шко ли „Жар ко Зре -
ња нин”. Све ча на сед ни ца
Скуп шти не МЗ биће упри ли -
че на у петак, 15. децем бра,
од 18 сати, када ће бити доде -
ље не пове ље заслу жним гра -
ђа ни ма и удру же њи ма.

Доло во: Моно гра фи ја под
нази вом „Спо ме ни ца Сокол -
ског покре та у Пан че ву” пред -
ста вље на је у уто рак, 5. децем -
бра, у Дому кул ту ре. Та уста -
но ва, по нало гу ЈКП-а „Водо -
вод и кана ли за ци ја”, ради на
фор ми ра њу скло ни шта за
водо мер.

Гло гоњ: Пот пи сан је уго вор
за наста вак изград ње тро то а -
ра на поте зу изме ђу Бео град -
ске и Про ле тер ске ули це. Рад -
ни ци ЈКП-а „Водо вод и кана -
ли за ци ја” поста вља ју хидран -
те на сео ску мре жу ради при -

кљу че ња на град ску мре жу.
Дом кул ту ре оба вља послед -
ње при пре ме за мани фе ста -
ци ју „Да се коре ни не забо -
ра ве”, која ће бити одр жа на
23. децем бра.

Ива но во: Дом кул ту ре при -
ре ди ће ново го ди шњу деч ју
пред ста ву у петак, 22. децем -
бра, када ће бити поде ље ни

паке ти ћи мали ша ни ма. Удру -
же ње банат ских Буга ра „Ива -
но во – Банат” при пре ма годи -
шњи кон церт.

Јабу ка: На књи жев ној ради о -
ни ци одр жа ној у сре ду, 6.
децем бра, на којој је уче ство -
вао позна ти писац Урош
Петро вић, тален то ва ним уче -
ни ци ма доде ље не су награ де
за нај бо ље песме. Пре ми је ра
позо ри шне пред ста ве „Радо -
ван III” у извед би драм ске
сек ци је „Мали принц” биће
упри ли че на у петак, 15.
децем бра, од 19 сати, у вели -
кој сали Дома кул ту ре.

Кача ре во: Ново го ди шња расве -
та у цен тру села биће поста -
вље на до кра ја неде ље. Кон -
церт Мило ша Радо ви ћа биће
на про гра му у четвр так, 21.
децем бра, од 19 сати, у Дому
омла ди не (Ули ца мар ша ла
Тита 13), када ће тај умет ник
при ре ди ти вече ста ро град ске
и евер грин музи ке уз прат њу
кла ви ра и хар мо ни ке, а улаз
је бес пла тан. КУД „Вељ ко Вла -
хо вић” при пре ма годи шњу
скуп шти ну и кон церт, који
ће бити одр жан у петак, 15.
децем бра, у 19 сати, у локал -
ној хали спор то ва.

Омо љи ца: Шко ла је обез бе -
ди ла лап топ обо ле лој уче ни -
ци Ана ста зи ји Буке лић, како
би могла да поха ђа наста ву
од куће. Кафа на „Шаран”,
којом одне дав но упра вља
Одбој ка шки клуб „Мла дост
1973”, биће зва нич но отво -
ре на у новом руху у петак,
15. децем бра.

Стар че во: Ђура Пут ник изло -
жио је сли ке-пор тре те у четвр -
так, 7. децем бра, од 19 сати,
у гале ри ји „Боем”. Про те клог
викен да одр жа ни су два на е -
сти „Гаши ни акор ди” у ККК-у,
а побе ди ли су пан че вач ки
састав „Син дром” и Ведран
Иво рек из Загре ба. Нада
Плав ша гово ри ла је на тему
„Зна чај исхра не у пре жи вља -
ва њу пче ли ње зајед ни це” у
сре ду, 13. децем бра, у све ча -
ној сали Месне зајед ни це.

Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пози тив не про ме не
сви ма видљи ве

Нај у па дљи ви ји 
чувар ска слу жба 
и пошу мља ва ње

Ове годи не је ЈКП „Зеле ни ло”
има ло пуне руке посла када је
реч о побољ ша њу усло ва у Пар -
ку при ро де Поња ви ца, чији је
упра ви тељ већ изве сно вре ме.

Тре нут но је у току при во ђе -
ње кра ју реа ли за ци је годи шњих
про гра ма за теку ћу годи ну, а
пре ма речи ма Жење Марин -
ко вић, руко во ди о ца сек то ра за
про стор но пла ни ра ње, про јек -
то ва ње и уре ђе ње јав них и зеле -
них повр ши на, мно го тога је
ура ђе но, почев од доно ше ња
више пра вил ни ка у вези с
накна да ма које ће бити при -
ме њи ва не наред не годи не, као
и оних у погле ду регу ла ци је
рада чувар ске слу жбе. Било је
муко трп ног посла и око њеног
осни ва ња – од уре ђе ња про сто -
ри ја до обез бе ђи ва ња чама ца
и дру гих сред ста ва нео п ход -
них за несме та но функ ци о ни -
са ње на тере ну.

Осма трач ни це
– Завр ше на је и сад ња дрве ћа
у бли зи ни бре сто вач ке пла же.
Реч је о око хиља ду мла ди ца
топо ла које је наше пред у зе ће
финан си ра ло из соп стве них
ресур са. Оне ће има ти уло гу
ветро за штит них поја се ва, што
је врло важно ако се зна да је
то под руч је угро же но еол ском
еро зи јом због окол них рав ни -
ца. Буду ћи да око ло нема пре -
ви ше шума, ветар нано си чести -
це на Поња ви цу, што за после -
ди цу има убр за но тало же ње
муља. Било је и разних огра -
ни че ња при ли ком сад ње, пре
све га због тога што је већи на
пар це ла у при ват ном вла сни -
штву, а нема ли број је и оних
на који ма то није физич ки изво -

СЕЛО

ОПТИ МИ СТИЧ НИХ ГОДИ НУ ДАНА ПАР КА ПРИ РО ДЕ

КОНАЧ НО ПОМАК НА ПОЊА ВИ ЦИ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НОВА ИЗЛО ЖБА У ГАЛЕ РИ ЈИ „БОЕМ”

Пут ни ко ви пор тре ти

дљи во, па смо из тих раз ло га
дуго тра жи ли згод на места –
почи ње Марин ко ви ће ва.

Сва ко пошу мље но земљи ште
ће овој оази при ро де бити од
вели ког зна ча ја пре вас ход но у
сми слу даље зашти те и уна пре -
ђе ња ста ња на тере ну. Тако ће
већ наред не годи не биће наста -
вље на сад ња, и то на омо љич -
ком делу водо то ка.

– У току је и поста вља ње
осма трач ни ца за пти це пре ко
пута бре сто вач ке пла же, прем -
да је иде ја била да се она лоци -
ра пре ко пута „остр ва пти ца”
надо мак Омо љи це, које је под
првом кате го ри јом зашти те.
Међу тим, нај по год ни је пар це -
ле тако ђе нису у јав ном вла -
сни штву, па нисмо били у ста -
њу да про на ђе мо пози ци ју с
које се поме ну то место нај бо -
ље сагле да ва. У пла ну је још
неко ли ко осма трач ни ца, а биће
поста вља не искљу чи во на места
до којих је лако доћи. Насто ја -
ће мо и да у наред ном пери о ду
обез бе ди мо што више еле ме -
на та тури зма, јер иако је Поња -
ви ца изу зет но лепа, да бисмо
при ву кли љуби те ље при ро де,

мора мо да им обез бе ди мо и
аде кват не садр жа је – наво ди
запо сле на у ЈКП-у „Зеле ни ло”.

Одму ља ва ње, па пори бља ва ње
Три тако зва на сени ка су, попут
оних на бре сто вач кој оба ли,
ове годи не никла и на омо љич -
кој пла жи, која се нала зи на
згод ном месту, па је људи
редов но посе ћу ју.

– Од ове годи не ради и чувар -
ска слу жба, чијим смо учин -
ком вео ма задо вољ ни. Сарад -
ња с локал ним ста нов ни штвом
је добра, јер већи на има пози -
ти ван однос пре ма самој Поња -
ви ци, али и пре ма нашој слу -
жби, која њима, нарав но, иде у
корист. Нажа лост, увек има
оних који ма то не одго ва ра, али
и такви се већ уздр жа ва ју од
недо зво ље них рад њи, попут
неза ко ни тог изло ва рибе. Када
је то у пита њу, има ли смо и
при ја ве, што није било тако
уче ста ло, јер ипак је дру га чи је
када добро има дома ћи на. Забе -
ле жен је један помор рибе иза -
зван веро ват но пли ном, након
чега је про на ђен усмр ће ни сом
дужи не око два метра и тежи -
не пре ко педе сет кило гра ма.

Чува ри су брзо реа го ва ли, па
рибо кра ди це нису сти гле да га
одне су. Костур тог сома чува се
на Вете ри нар ском факул те ту, ода -
кле је поте кла ини ци ја ти ва да тај
капи тал ни при ме рак буде изло -
жен у музе ју ана то ми је и кори -
шћен у науч не свр хе – иста кла је
Жења Марин ко вић.

Она је још дода ла да је, с
тим у вези, пла ни ра но и пори -
бља ва ње, а у току је изра да про -
гра ма упра вља ња рибо лов ним
под руч јем Поња ви ца, за шта је
доби је на сагла сност од над ле -
жног мини стар ства.

– Ових дана сти жу и дозво ле
за пеца ње, а има ће мо и чети ри
лицен ци ра на рибо чу ва ра. Пори -
бља ва ње ће усле ди ти након
одму ља ва ња дна водо то ка, за
које тре нут но оба вља мо при -
прем не радо ве. То је један вели -
ки и скуп посао, за који је Град
већ одво јио одре ђе на сред ства.
Како бисмо уоп ште дошли до
могућ но сти да тако нешто ради -
мо, поче ли смо да чисти мо
терен око мосто ва, јер су они
уска грла где нај че шће дола зи
до закр че ња – закљу чу је руко -
во ди лац у „Зеле ни лу”.

Књи жев но дру же ње са Уро -
шем Петро ви ћем, више стру ко
обја вљи ва ним и пре во ђе ним
писцем и некaдашњим пред -
сед ни ком Мен се Срби је, упри -
ли че но је у окви ру песнич ких
ради о ни ца у сре ду, 6. децем -
бра, у Дому кул ту ре.

Овај аутор број них фан та -
стич них при ча, као и рома на у
заго нет ка ма, карак те ри сти чан
је и по изу зет ној ино ва тив но -
сти у обла сти деч је књи жев но -
сти. Ува же ни гост очи глед но
је био вео ма инспи ра ти ван за
уче ни ке Основ не шко ле „Гоце
Дел чев”, који су пока за ли зави -
дан ниво кре а тив но сти при ли -
ком писа ња песа ма о машти,
при ја тељ ству и љуба ви.

Јабуч ки ђаци су се заи ста
потру ди ли, с обзи ром на то да је
ура ђе но пре ко три де сет песа ма,

па жири ју није било лако да ода -
бе ре нај бо ље, који су за сво ју
уме шност при год но награ ђе ни.

Тако је прво место при па ло
Боја ни Нан че ски, уче ни ци
шестог раз ре да, дру га је била
годи ну дана мла ђа Ема Дими -
три јев ски, а тре ћа – Ана ста си ја
Симја нов ски, уче ни ца тре ћег
раз ре да. Спе ци јал ну награ ду за
нај мла ђег уче сни ка доби ла је
Нико ли на Чуља ков ски, која иде
у дру ги раз ред.

Када је реч о кул ту ри наме -
ње ној деци, већ у петак, 15.
децем бра, од 19 сати, у вели кој
сали, поме ну та јабуч ка уста но -
ва при ре ди ће нов инте ре сан тан
про грам. У пита њу је пре ми је ра
обра де култ не позо ри шне пред -
ста ве „Радо ван III” у извед би
драм ске сек ци је „Мали принц”
која ради при Дому кул ту ре.

ПОЕТ СКА РАДИ О НИ ЦА У ЈАБУ ЦИ

Мали песни ци пока за ли тале нат

Прва осматрачница постављена, а биће их још

Петровски (у средини)
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Културни телекс
ИНТЕР ВЈУ С ПОВО ДОМ: ЛЕЛА СТОЈ НОВ, ПРЕД СЕД НИ ЦА КУД-а „АБРА ШЕ ВИЋ”

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ОСАМ ДЕ СЕ ТОГ РОЂЕН ДА НА
Кон цер ти ма који ће бити одр -
жа ни у Кул тур ном цен тру Пан -
че ва у петак и субо ту, 15. и 16.
децем бра, Кул тур но-умет нич ко
дру штво „Абра ше вић” обе ле -
жи ће осам де сет годи на посто -
ја ња. Овај јуби леј сим бо ли зу је
годи не пре да ног и вред ног рада
свих чла но ва који су били део
ове умет нич ке поро ди це. О
томе шта су све пости гли, коли -
ки је зна чај овог дру штва и
какви су пла но ви за будућ ност,
раз го ва ра ли смо с пред сед ни -
цом Лелом Стој нов.

ПАН ЧЕ ВАЦ: На шта сте нај -
ви ше поно сни?

ЛЕЛА СТОЈ НОВ: Поно сни
смо, пре све га, упра во на ту
чиње ни цу да смо део нај ста -
ри је умет нич ке куће на нашем
под не бљу, која чува и негу је
сво ју тра ди ци ју, кул ту ру и оби -
ча је. Поно сни смо на све оне
који су део свог живо та дали
„Абра ше ви ћу”, али пре све га
на ову дана шњу децу и омла -
ди ну, које и данас, у изу зет но
тешким вре ме ни ма, чине ову
инсти ту ци ју. Поно сни смо на
све наше награ де, достиг ну ћа,
како за наш ансамбл, тако и за
наш град и држа ву. Поно сни
смо зато што одо ле ва мо и што
смо одо ле ли свим тешким вре -
ме ни ма кроз која је про шла
наша земља. Поно сни смо на
роди те ље наших чла но ва, који
су сво ју децу усме ри ли на нај -
ста ри ју умет нич ку кућу на
нашем под не бљу. Јед но став но,
поно сни смо на себе у сва ком
сми слу. Коли ко год ово дело -
ва ло нескром но, они људи који
данас чине „Абра ше вић”, зна ју
добро зашто је то тако.

• Без обзи ра на вре ме у ком
живи мо, и даље има људи који
се тру де да очу ва ју тра ди ци ју
и про мо ви шу народ но ства ра -
ла штво. Шта моти ви ше мла де
људе да се при дру жу ју кул тур но-
-умет нич ким дру штви ма,
рекло би се, и даље у зна чај -
ном бро ју? 

– Нарав но, ипак посто је људи,
енту зи ја сти, који могу нешто
толи ко да воле да јед но став но
свој живот посве те тој љуба ви.
Тре нут но ми такве људе има мо
у ансам блу и та љубав је сигур -
но покре тач све га што се данас
деша ва у „Абра ше ви ћу”. Данас
на месту умет нич ког дирек то -
ра ансам бла, ево већ пуне чети -
ри годи не, коли ко сам и ја пред -
сед ник, ради Горан Митро вић,
дипл. спец. вас пи тач и мастер
коре о граф, првак Наци о нал ног
ансам бла „Коло”. С њего вим
дола ском у Пан че во „Абра ше -
вић” је зна чај но поди гао стан -
дар де у свом раду, а то се не
одно си само на играч ки део,
већ на ком пле тан сцен ски
наступ. Ипак, носи о ци посто -

Дру га стра на све га

МОЈ избор МОЈ

Мони ка Кутри, сту дент ки ња

поли ти ко ло ги је

и акти вист ки ња 

за људ ска пра ва

ФИЛМ који ме је уздр мао,
рас пла као, насме јао и про бу -
дио нека кву сету, али и жељу
за даљом бор бом и нео ду ста -
ја њем, јесте доку мен тар ни
филм Миле Турај лић „Дру га
стра на све га”. Поро дич на при -
ча која кроз живот у поде ље -
ном ста ну гово ри о вре ме ну
од кра ја четр де се тих годи на
до данас, испри ча на је кроз
живот Срби јан ке Турај лић,
жене-зма ја, коју после овог
фил ма још више ценим. Мила
је овим оства ре њем узе ла
награ ду за нај бо љи филм на
ИДФА фести ва лу у Амстер -
да му, нај зна чај ни јем фести -
ва лу доку мен тар ног фил ма.

Пред ста ва „Руби ште” Кока -
на Мла де но ви ћа, рађе на по
тек сту Нино сла ва Ђор ђе ви -
ћа, у изво ђе њу Шабач ког
позо ри шта, шоки ра ла ме је
и као да је баци ла рефлек то -
ром све тло на дру штво у ком
живи мо. Вео ма тешка при ча
о изо па че но сти ма у поро дич -
ним веза ма и одно си ма, као
и више ве ков ној тра ди ци ји
зата шка ва ња и пре ћут ки ва -
ња тих одно са, јед на пот пу -
но реал на при ча која ми је
вра ти ла веру у то да се кроз
умет ност на врло дирек тан
начин може при ка за ти један
озби љан про блем у нашем
дру штву. Ако чује те да се
негде при ка зу је поно во, оба -
ве зно купи те кар ту.

КЊИ ГА коју сва ко тре ба да
про чи та, а није тешко јер се
чита у даху и има само сто -
ти нак стра ни ца, јесте дело

Кар ла Јаспер са „Пита ње кри -
ви це”, у ком се писац бави
кри ви цом Нема ца као наро -
да за све оно што је Немач ка
ради ла у вре ме Дру гог свет -
ског рата. Са ста њем нашег
дру штва могу ће је пову ћи
мно ге пара ле ле у одно су на
ову књи гу, али тих поду да -
ра ња има пре ви ше, па би
можда било зани мљи ви је
напи са ти засеб но дело на ову
тему, а по пита њу Срби је.

ДОГА ЂА ЈИ су ти који обе ле -
же сва ки децем бар. Толи ко
их је да не знам на који ћу
пре. Сви ма бих пре по ру чи ла
да дођу на три би ну о сло бо -
ди меди ја која ће, у орга ни -
за ци ји Гра ђан ске акци је Пан -
че ва, бити одр жа на у „Купеу”
18. децем бра, а два дана пре
тога, 16. децем бра, јед на зани -
мљи ва деба та, под нази вом
„Да ли смо сви кри ви и/или
одго вор ни”, биће орга ни зо -
ва на у Уста но ви кул ту ре
„Паро брод” у Бео гра ду, од
18.30. На тој деба ти ћу бити
уче сни ца и биће вео ма зани -
мљи во чути раз ли чи те стра -
не и ста во ве по пита њу наше
кри ви це и одго вор но сти као
наро да за дела и зло чи не који
су почи ње ни у наше име.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Темат ски про грам

Четвр так, 14. децем бар, 18 сати, Град ска библи о те ка: три -

би не „Могућ но сти за сту ди ра ње и волон ти ра ње у земља ма

Европ ске уни је” и „Про фе си о нал но уса вр ша ва ње про свет них

рад ни ка у земља ма Европ ске уни је” у орга ни за ци ји Фон да -

ци је „Тем пус”.

Петак, 15. децем бар, 19 сати, Гале ри ја Мило ра да Бате Миха -

и ло ви ћа: пред ста вља ње часо пи са „Књи жев не вер ти ка ле”.

Петак и субо та, 15. и 16. децем бар, 20 сати, Кул тур ни цен -

тар: кон цер ти КУД-а „Абра ше вић” Пан че во пово дом обе ле -

жа ва ња осам де сет годи на посто ја ња.

Поне де љак, 18. децем бар, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра:

„Сећа ње на Добри цу Ћоси ћа”, архив ски мате ри ја ли Вла ди -

ми ра Вале шин ског.

Изло жбе

Четвр так, 14. децем бар, 20 сати, Дом омла ди не Пан че во:

изло жба црте жа Иго ра Гар ди но вач ког.

Поне де љак, 18. децем бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не

умет но сти: изло жба „Умет ност, архи тек ту ра, дизајн – гра до -

ви у фоку су”.

Музи ка

Четвр так, 14. децем бар, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра:

соли стич ки кон церт Мари је Баја ли це на кла ви ру.

Петак, 15. децем бар, 18.30, Музич ка шко ла: тра ди ци о нал -

ни ново го ди шњи кон церт соло пева ча из кла се проф. Татја -

не Сто иљ ко вић. 

Петак, 15. децем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла -

ди не: џез кон церт саста ва Сања Мар ко вић & Brazilian Jazz

Collective.

Субо та, 16. децем бар, 21.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла -

ди не: кон церт бен да „Enjoy sarma”.

Сре да, 20. децем бар, 18.30, Музич ка шко ла: ново го ди шњи

кон церт орке стра Музич ке шко ле и хора „Белкантo”  под

дири гент ском пали цом проф. Боја на Кља ји ћа.

да тако кажем, ста рог кова.
Ауто ри тет умет нич ких руко во -
ди ла ца мора се пошто ва ти, као
и пра ви ла пона ша ња која су
при ме ре на јед ној кул тур ној
уста но ви. Тач но се зна шта се
сме, а шта не. С дру ге стра не,
ми им пру жа мо несе бич ну подр -
шку у реша ва њу свих њихо вих
малих, али и већих про бле ма.
Од шко ле, првих љуба ви и
пубер тет ских диле ма, чак до
неких поро дич них ситу а ци ја и
све га оно га што чини мла дост.
Ту смо и на зајед нич ким про -
сла ва ма рођен да на, разним жур -
ка ма, путо ва њи ма... То нас и
чини јед ном вели ком поро ди -
цом и то је оно што данас при -
вла чи мла де. Затим, оно што
стал но пона вљам, јесте да је
ово врста умет но сти или може -
мо рећи и спор та који на јед -
ном месту оку пља у зајед нич -
ким актив но сти ма и девој ке и
мом ке. Све до ци смо вели ких
љуба ви које су се роди ле и које
су касни је пре ра сле и у бра ко -
ве. Ту су и кум ства и при ја тељ -
ства за цео живот.

• Коли ко чла но ва бро ји Дру -
штво и које све сек ци је обу -
хва та?

У Музич кој шко ли „Јован Бан -
дур” у поне де љак, 11. децем -
бра, одр жан је кон церт под
нази вом „Зна ко ви поред пута”,
који је посве ћен 125. годи шњи -
ци од рође ња Иве Андри ћа.

Том при ли ком насту пи ло је
десет уче ни ка кла ви ра спец.
проф. Мари је Лиге ти Балинт.
Љуби те љи кла сич не музи ке чули
су зву ке од баро ка до џеза, у
соло изво ђе њу и четво ро руч но.

Гости ове вече ри били су Ана
Мла ден (там бу ри ца), Лау ра
Киш (кла ри нет), Арсен Бошњак
(кла вир) и Ива Вукић, која је
на првој годи ни кла ви ра на
ФМУ у Бео гра ду.

Град ски хор Бео град насту пио
је први пут у Пан че ву у петак,
8. децем бра, у дво ра ни „Апо -
ло” Дома омла ди не, где се
нашим сугра ђа ни ма пред ста -
вио сјај ним репер то а ром умет -
нич ке и алтер на тив не музи ке.

Хор чини око педе сет чла но -
ва, али њих три де се так актив но
насту па. У нашем гра ду су изво -
ди ли тра ди ци о нал ну музи ку,
госпел, џез и поп, као и дела
Сте ва на Ст. Мокрањ ца, Моцар -
та, Кедро ва, Аћи мо ви ћа, В.

Мило ше ви ћа, Бето ве на, Миле -
ра, Н. Сави ћа и мно гих дру гих
ауто ра. Избор нуме ра је разно -
вр стан, као и сам састав пева ча.

– У хору има више чла но ва
из разних сфе ра живо та: неки
су дошли из рокен рол бен до -
ва, из дру гих хоро ва, а неки
чак и из фол клор них дру шта -
ва – рекао је дири гент хора и
умет нич ки руко во ди лац Милан
Аћи мо вић.

Он је након дола ска из Бања -
лу ке у Бео град неко вре ме радио

у Кул тур ном цен тру „Град”, што
је неким делом и раз лог зашто
је хор добио име Град ски хор
Бео град. Аћи мо вић је сту ди рао
етно му зи ко ло ги ју и ком по зи ци -
ју у кла си про фе со ра Кон стан -
ти на Баби ћа и Сло бо да на Ата -
нац ко ви ћа из Бео гра да. Ком по -
но вао је музи ку за филм, позо -
ри ште, хоро ве, гудач ке саста ве
и музи ку за соло кла вир и са
собом је у хор донео пет на е сто -
го ди шње иску ство које је сте као
у хору у свом род ном гра ду.

– Волим тра ди ци о нал ну
музи ку, у почет ку сам ја нека -
ко донео нај ви ше тог мате ри -
ја ла. Међу тим, с вре ме ном су
сви поче ли да пред ла жу песме
које ћемо изво ди ти – обја снио
је Аћи мо вић.

Он је додао да је у раду с
хором нај леп ше то што су сви
доста пове за ни, што се међу соб -
но чува ју, пазе и подр жа ва ју.

Како исти че дири гент, пла -
ни ра ју да у наред ном пери о ду
наста ве кон церт не актив но сти
и хума ни тар ни рад, као и да
реа ли зу ју насту пе с хором из
Копен ха ге на с којим су побра -
ти мље ни.

НАСТУП ГРАД СКОГ ХОРА БЕО ГРАД

Позна те песме на дру га чи ји начин

ја ња „Абра ше ви ћа” су деца
одно сно чла но ви „Абра ше ви -
ћа”, због којих и посто ји ово
руко вод ство. То су заи ста фено -
ме нал на деца, тим пре што су
ода бра ла баш „Абра ше вић” за
сво ју дру гу кућу, и поред тешке
мате ри јал не ситу а ци је. Њихо -
ви роди те љи су све сни име на и
зна ча ја ова ко ста ре умет нич ке
куће, али мислим да децу при -
вла чи и задр жа ва у Дру штву и
сам начин на који се опхо ди мо
пре ма њима. Фол клор није оба -
ве зан као што је шко ла, тако да
се ту оку пља ју деца која пре
све га има ју иста инте ре со ва ња.
Дру го, пра ви ла наше куће су,

– Данас „Абра ше вић” бро ји
око сто седам де сет чла но ва:
од нај мла ђих – од три и по
годи не, пре ко деч јих ансам -
ба ла, који су рас по ре ђе ни по
годи на ма у више гру па, па до
првог изво ђач ког ансам бла, у
којем је про сек годи на око
осам на ест, што зна чи да нам
је први ансамбл при лич но
млад. Успе шно ради и рекре -
а тив на гру па, у коју су укљу -
че ни они који можда ника да
нису игра ли, али су у неким
касни јим годи на ма поже ле ли
да нау че да буду добри игра чи
и да осе те тај дух умет но сти
игре. Ова гру па ће се пред ста -

бра, поче ће јед ном пре ле пом
изло жбом ори ги нал них дело -
ва народ не ношње, у 18 сати,
у фоа јеу Кул тур ног цен тра
Пан че ва. Један део наших
игра ча носи ће на себи ори ги -
нал не дело ве ношњи из раз -
ли чи тих кра је ва наше земље,
а постав ку ће при пре ми ти
Дани је ла Башић, про фе си о на -
лац истра жи вач, која ће посе -
ти о ци ма ове изло жбе одго ва -
ра ти на сва пита ња која буду
има ли у вези с нашом ношњом.
Од 20 сати публи ци ће се пред -
ста ви ти први ансамбл „Абра -
ше ви ћа” и гости АКУД „Бран -
ко Крсма но вић”.

ви ти 15. децем бра први пут на
кон цер ту.

• Ко ће уче ство ва ти на кон -
цер ти ма и шта сте све при пре -
ми ли?

– Прве вече ри кон цер та уче -
сни ци су све гру пе које данас
раде у „Абра ше ви ћу”, од нај -
мла ђих па до нај ста ри јих, зајед -
но са огран ци ма из Јабу ке,
Опо ва и Кови на. Пред ста ви ће
нам се нај мла ђи „пачи ћи”, деч -
ји ансам бли виших и нижих
раз ре да, рекре а тив на гру па и,
нарав но, наш први изво ђач ки
ансамбл. Све то зајед но с
нашим орке стром, који ће има -
ти, нарав но, и сво ју тач ку. Прве
вече ри ћемо нешто рећи о овом
јуби ле ју, потру ди ће мо се да
публи ци у кра ћим црта ма рези -
ми ра мо ових осам де сет годи -
на. Ово тре ба да буде јед но
поро дич но вече. Кон церт почи -
ње у 20 сати и све кар те за овај
кон церт су рас про да те, па тако
кори стим при ли ку да се изви -
ним сви ма који нису успе ли
да дођу до кара та и да им обе -
ћам репри зу јед ног ова квог
кон цер та чим нам се омо гу ћи
сло бо дан тер мин. Дру го вече
кон цер та, у субо ту, 16. децем -

• Какви су пла но ви за даље?
– Што се тиче даљих пла но -

ва, они су вели ки, али нису сви
баш за откри ва ње. Сигур но је
да ћемо наста ви ти про јек те које
сам овде поме ну ла и тру ди ће -
мо се да их про ши ри мо. Пред -
сто ји нам тур не ја првог ансам -
бла у мар ту на Сици ли ји, а потом
у јуну деч ји ансамбл путу је у
Пољ ску. У пла ну је да се сле де -
ће годи не поно ви госто ва ње
наших при ја те ља из Вел са, одно -
сно да прво ми уго сти мо њих, а
да потом негде на јесен наш
први ансамбл опет госту је код
њих. Ово је јако лепо дру же ње
и увек буду при ре ђе на два до
три кон цер та током неко ли ко
дана госто ва ња. Пла ни ра мо нове
про јек те, али како сам већ рекла,
не бих их сада поми ња ла, биће
вре ме на да о томе при ча мо. Мој
лич ни план је да доче кам сто
годи на пан че вач ког „Абра ше -
ви ћа”, али негде у публи ци, као
бив ши играч и пред сед ник, па
и као бака уну че та које ће игра -
ти у ансам блу, с обзи ром на то
да син јесте део првог ансам -
бла, а да „Абра ше вић тада забли -
ста са хиља ду чла но ва и пле ни
умет но шћу као до сада.

КОН ЦЕРТ ПОВО ДОМ 125 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА ИВЕ АНДРИ ЋА

Зна ко ви поред пута
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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 31. ДЕЦЕМБРА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ПРО ДА ЈЕМ ре но клио 1.5
ДЦИ, 2001. го ди ште, ре ги стро -
ван до 15. ма ја 2018. Тел.
065/808-40-48. (251928)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 10, 2008.
го ди ште, у су пер ста њу.
064/133-96-85. (251986)

ПРО ДА ЈЕМ шко ду ок та ви ју А
4, 1.9 ТДИ, 2008, пр ви вла -
сник. 065/610-45-67. (251997)

ПУН ТО 1.2, 2001, бен -
зин/плин, 3 В, ме та лик црн,
од ли чан. 064/142-55-93.
(252008)

ДЕ ЛО ВИ су за, ју го, кец, мо то -
ри, пе то сте пе ни ме ња чи, алу
фел не, 13, 14, 15, 16. 064/856-
60-65. (252008)

СИ ТРО ЕН Ц 3, 2003, 1.4, бен -
зин, увоз из Не мач ке, на име
куп ца, од ли чан. 063/663-642.
(252014)

ЈУ ГО ин 2005, 650 евра, за ста -
ва 101, 2000. го ди ште, 650
евра. 063/663-642. (252014)

ФОРД фо кус 1.8, 2003. го ди -
ште, вла сник, ста ње фа брич ко.
065/263-28-78. (252023)

МЕР ЦЕ ДЕС ви то 109, ЦДИ,
2004. го ди ште, ре ги стро ван до
апри ла 2018, 3.100 евра.
063/728-47-42. (252036)

ПРО ДА ЈЕМ ла ду ка ли ну, 2007.
го ди ште, пр ви вла сник. Тел.
064/229-32-64. (252064)

ХЈУН ДАИ ак сент 1999. го ди -
ште 1.4 Б, на име куп ца, од ли -
чан, 850 евра. 064/668-85-53.
(252116)

РЕ НО клио 1.2, 2009. го ди ште,
пре шао 168.000, пр ви вла -
сник. 065/336-76-84. (252136)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2, бен зин,
плин ате сти ран, у во зном ста -
њу. Тел. 063/744-08-24.
(252152)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 1.4 ТДИ,
2008. го ди ште, ди зел, 3.200
евра, ни је фик сно. 063/199-
49-64. (252178)

ТВИН ГО 2004, 8 В, но ве зим -
ске гу ме, ре ги стро ван до ок то -
бра, 1.750 евра. 064/144-27-
40. (252170)

ПУН ТО  1.9 ди зел, ЈТД, 2002,
пе то ра вра та, сва опре ма, ре -
ги стро ван. 064/130-36-02.
(252196)

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

АСТРА Г, 2.0 ди зел, 2002. ка -
ра ван, но ве зим ске гу ме, кли -
ма, ку ка, ре ги стро ван го ди ну.
064/587-50-24. 
(252196)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2009, де цем -
бар, ди на мик опре ма, 95.000
км, ре ги стро ван, вла сник.
064/587-50-24. 
(252196)

ПА САТ Б 5.5, 2005, ка ра ван
ди зел, у од лич ном ста њу,
3.150 евра. 060/632-97-00.
(252231)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. го ди -
ште, 4.000 евра. 
064/514-05-06. 
(252335)

ПЕ ЖО 307 sw, 1.6, бен зин,
2004. го ди ште, 3.000 евра.
064/514-05-06.  (252335)

ОПЕЛ астра 2004. го ди ште,
1.7 ди зел, ре дов но сер ви си -
ран, у од лич ном ста њу. Зва ти
по сле 18 са ти. 065/611-71-11.
(4742)

ПРО ДА ЈЕМ кор су, 2010, 1.4,
бен зин, пр ви вла сник, 7.000,
ре ги стро ван. 063/354-221.
(252427)

АСТРА Г, 2.0 ДТИ, 1.600 евра,
при ко ли ца не ре ги стро ван, то -
ри 200 евра. 064/179-28-61. 

РЕ НО КЛИО 1.5 ДЦИ, ре ги -
стро ван до 15. ма ја 2018, 160
евра, ни је фик сна. 065/808-
40-48. (252345)

ГОЛФ 6, пре шао 50.000 км, на
про да ју. 063/892-08-35.
(252416)

РЕ НО клио 1.2, 2009. го ди ште,
пре шао 168.000, пр ви вла -
сник. 065/336-76-84. (252427)

ШКО ДА ок та ви ја 2008, 1.9
ТДИ, 74 кв, вла сник, ре ги стро -
ван до ма ја 2018. 065/610-45-
67. (252445)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0, 1998. го ди -
ште, бен зин + гас, по вољ но.
060/311-29-64. (252354)

ПЕ ЖО 206, 1.4 ХДИ, 2003. го -
ди ште, тро је вра та. Ре ги стро -
ван до кра ја го ди не. Хит но.
064/866-21-09. (252389)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 10, у од -
лич ном ста њу, це на 2.900
евра, до го вор. 064/133-96-85.
(252464)

ПУН ТО 1.2, 2001, бен зин,
плин, 3 В, ме та лик црн, од ли -
чан. 064/142-55-93. (252489)

СТИ ЛО 2003, 1.9 ди зел, оди -
чан, ду го ре ги стро ван, ка ра -
ван, 1.850 евра. 063/264-408.
(252482)

ОПЕЛ за фи ра 2002, го ди ште,
1.8, тек ре ги стро ван, пе жо
307, 2004. го ди ште. 061/280-
20-35. (252523)

ПА САТ Б 3 ка ра ван, плин, ре -
ги стро ван, 1991. го ди ште, 750
евра. 062/856-64-94. (252517)

ОПЕЛ астра Ј, 1.6/116, 2010,
3830, га ра жи ран, пр ви вла -
сник. 063/810-86-94. (252525)

ТВИН ГО, 2004. 8 В, кли ма, но -
ве зим ске гу ме, ре ги стро ван
до ок то бра, 1.700 евра.
064/144-27-40. (252533)

АСТРА Г, 2.0 ди зел, 2002, ка -
ра ван, но ве зим ске гу ме, ре ги -
стро ван го ди ну, ку ка, кли ма.
064/587-50-24. (252566)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул ти џет,
ди зел, 2006, пе то ра вра та, фул
опре ма, вла сник. 064/130-36-
02. (252566)

ПО ЛО 1.3, 1998, тро је вра та,
стра нац, у де ло ви ма, очу ван.
064/587-50-24. (525566)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05. (251265)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста ње
не бит но, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (252165)

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. (251728)

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.  (251728)

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.
(252299)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре ау то мо би ле,
олд тај ме ре, ис прав не, не ис -
прав не, од мах ис пла та.
064/354-69-94, 013/344-645.
(252453)

МО РА ВА пр ска ли ца 440 ли та -
ра, шпе ди тер 1.5 то на. Тел.
063/879-32-57. (252442)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Стре ли -
шту, Ул. Цви ји ће ва. 064/238-
68-94. (252441)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу у стро гом
цен тру гра да. Тел., 063/270-
492. (252425)

ВЕШ-МА ШИ НА и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10, 063/703-76-07.
(252079)

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. (252582)

ЈА ГАЊ ЦИ, 300 ди на ра ки ло -
грам. Ја бу ка. 062/108-77-03.
(СМС)

КЕ СЕ свих вр ста, по вољ не це -
не, про из вод ња. „Атлан тис
плус”, 064/255-57-86. (24961)

СВИ ЊЕ про да јем 100 – 130 кг.
064/172-44-10, 372-768.
(2521539

ПРО ДА ЈЕМ/ПО КЛА ЊАМ
гроб но ме сто на Ста ром пра -
во слав ном гро бљу у Пан че ву.
063/231-278. (и)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко ри шће ну
то плу ви три ну, ду плу фри те зу,
то стер, ка су и оста ло за га -
стро но ми ју. Тел. 063/741-64-
00. (251949)

ПРА СИ ЋИ, ја гањ ци на про да -
ју. Вр шим услу жно пе че ње на
др ва – ра жањ, по вољ но.
064/397-79-09. (251860)

ТЕ ЛЕ ВИ ЗО РИ, по лов ни, 37,
55, 68, 72. 348-975, 066/348-
975. (252267)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ форд си -
је ру, бој лер, ста рин ска ви три -
на, јел ке , ТВ. 060/143-62-10.
(252267)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре мон -
то ва не ТА пе ћи свих кв, до ста -
ва, мон та жа, га ран ци ја, по -
вољ но, ра дим по прав ку.
061/641-30-36. (252268)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед, дво сед,
фо те љу, гар ни ту ра, очу ва но.
064/140-65-99. 
(252275)

РЕ МОН ТО ВА НЕ ТА пе ћи свих
ве ли чи на. До ста ва, мон та жа,
го ди ну да на га ран ци ја.
065/339-44-48.
(252279)

ПО ВОЉ НО за мр зи вач 100 л,
са три фи о ке, деч ја ко ли ца са
три точ ка. 065/225-58-51.
(252282)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну де те ли -
ну. 064/402-77-96. (252324)

ПРО ДА ЈЕМ бол нич ки кре вет
плус ан ти де ку бит ду шек са
ком пре со ром. 063/894-84-23.
(252325)

КУ НИ ЋЕ, зе че ве, про да јем за
при плод или за кла ње.
062/818-89-82. (252337)

ПРО ДА ЈЕМ кре ве тац, хра ни -
ли цу, ау то деч ји. Тел. 355-039. 

БУ КВА, храст, ба грем и у џа -
ко ви ма, 003 м³, 350 ди на ра са
пре во зом џак. „То пли на
ММА”, 063/364-310. (252343)

ПРА СИ ЋИ на про да ју.
064/264-01-03. (252265)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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телефон:013/301-150



ПРО ДА ЈЕМ про дав ни цу здра -
ве хра не, у ра ду, са ро бом.
061/235-17-50. (252389)

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. (252410)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну го ре -
ње. 063/892-08-35. (252416)

МЕ СНА ТЕ сви ње на про да ју,
Пе те фи Шан до ра 113. Тел.
323.-123. (242529)

ПРО ДА ЈЕМ: спа ва ће со бе,
дво сед, ре кла ме за ло ка ле, ма -
ши ну ју го про фе си о нал ну.
062/185-86-74, 063/359-314.
(252419)

ПРА СИ ЋИ од 15 до 30 кг, кла -
ње и до ста ва. 063/812-36-04.
(252374)

НА ПРО ДА ЈУ кр ма ча за кла ње,
ман гу ли ца, и ја ре. Тел.
065/961-92-14. (252379)

ПРО ДА ЈЕМ сви ње око 100 кг,
180 ди на ра кг. 064/354-71-06.
(252318)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо рет, фри -
жи дер, веш-ма ши на, уга о на
гар ни ту ра ма ња-ве ћа, дво сед,
тро сед, фо те ља, ТВ ко мо да,
два ду ше ка, ши ва ћа ма ши на.
Тел. 063/861-82-66. (252458)

НА ПРО ДА ЈУ деч ја огра ди ца и
сто ли ца за хра ње ње. 064/959-
39-63. (252464)

ПРО ДА ЈЕМ два дво се да, по -
вољ но. 064/172-90-92.
(252518)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, 2, 3, 4 и 6 кв, до ста ва,
мон та жа, га ран ци ја. 335-930,
064/366-57-87. (252519)

ПРА СИ ЋИ на про да ју. Ми ћа,
Но во се љан ски пут 175.
064/303-28-68. (252523)

ЋУР КЕ и пи ли ћи на про да ју,
уре ђе не и жи ве. 061/280-20-
35. (252523)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та жа, по -
вољ но. 061/198-81-42.
(252521)

ПРО ДА ЈЕМ но ву бун ду си ви
нерц, са ли си цом око вра та.
064/324-07-77. (4743)

КТИ ТОР ком плет лукс, очу ван
кан це ла риј ски на ме штај. Це на
до го вор. 061/324-40-85.
(252484)

ПРО ДА ЈЕМ ве ли ку по ро дич ну
гроб ни цу, Пра во слав но гро бље
– код ка пе ле. 346-262.
(242595)

ЗА МР ЗИ ВАЧ го ре ње 240 ли та -
ра, шпо рет сме де ре вац, пре -
по род, де сни. 065/512-13-91.
(252502)

СТРУ ЈО МЕР тро фа зни дво та -
риф ни, нов, ски је елан, ау то
та ври ја, ком пре сор. Тел.
061/193-61-10. (252510)

ПРО ДА ЈЕМ пећ на бу тан са
бо цом, пећ на гас са чун ко ви -
ма, елип тич ни тре на жер за те -
ре та не, ски је, ТВ сам сунг, кре -
ка ве со, тре на жни би ци кло ви.
352-114. (252543)

ДР ВА: ја сен, ба грем, цр ве на
вр ба, по вољ но, пре о ста ло.
060/035-47-40. (252544)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо рет као нов,
ре шо, те ле ви зор, лу стер, те -
пих, ви три на. 064/635-77-42.
(252554)

ПРЕ О СТА ЛА др ва, цер и
храст. 064/595-29-59.
(252558)

ПРЕ О СТАО пе лет са сер тиф -
ги ка том. 064/595-29-59.
(252558)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, свих кв, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја. 064/491-74-20.
(252563)

ПРО ДА ЈЕМ др ва пре о ста ла, за
огрев. 063/868-02-06.
(252570)

ПРО ДА ЈЕМ др ва: ба грем, ја -
сен, вр ба, то по ла, пре о ста ла.
064/122-69-78. (252542)

ТА пе ћи, ис прав не и не ис -
прав не, вр ло по вољ но.
066/900-79-04. (252257)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи, нај бо ље пла -
ћам, до ла зим од мах. 061/641-
30-36. (252268)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље, ор -
де ње, но вац, пен ка ла, са то ве.
Тел. 013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (252272)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис прав -
не ТА пе ћи свих ве ли чи на.
065/339-44-48. (252279)

КУ ПУ ЈЕМ кру њач-пре кру пач
оџа ци, цр ве ни. Тел.065/561-
01-03. (252308)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве: но вац,
пен ка ла, раз глед ни це, књи ге,
сит не ан ти кви те те. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(252316)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи ис прав не и
не ис прав не, свих ве ли чи на.
063/714-38-98. (252395)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар, ме -
синг, алу ми ни јум, оло во, за -
мр зи ва че, веш-ма ши не, те ле -
ви зо ре. 061/321-77-93.
(252551)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, аку му ла то -
ре, обо је не ме та ле, за мр зи ва -
че, веш-ма ши не, те ле ви зо ре и
оста ло. 061/206-26-24.
(252559)

КУ ПУ ЈЕ МО алу ми ни јум, гво -
жђе, шпо ре те, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви зи о ре и све
оста ло. 061/322-04-94.
(252551)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис прав ност
ни је бит на. 063/705-18-18,
335-974. (252519)

КУ ПУ ЈЕМ испав не, не ис прав не
ТА пе ћи свих ве ли чи на.
064/336-57-87, 335-930.
(252519)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста рин ски на -
ме штај, ста ре играч ке, са то ве,
ста ри но вац, сли ке, ста ро по -
кућ ство. 335-930, 335-974,
063/705-18-18. 
(252519)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи, до ла зак.
062/148-49-94. 
(252521)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, фри -
жи де ре, за мр зи ва че, веш-ма -
ши не и оста ли от пад. 064/158-
44-10, 063/101-11-47.
(252573)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ри бар ска,10
ари, вла сник, Тел. 063/606-
270 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Зла ти бо -
ру, Га је ви, мо же за ме на.
069/158-63-76. (252134)

ХИТ НО про да јем спрат ну ку -
ћу, Ја бу ка, 220 м2, са на ме -
шта јем, 50.000 евра. 063/715-
99-00. (251876)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ка ча ре ву,
но ва, од мах усе љи ва, 150 м2,
без по прав ке, це на по до го во -
ру. За ви ше ин фор ма ци ја
013/601-472. 

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара град ског
гра ђе вин ског зе мљи шта са три
пар це ле, Ка ра у ла, Ули ца Ри -
бар ска. 060/555-69-35.
(252085)

НА ПРО ДА ЈУ плац, Вој ло ви ца,
3 ара, 7.400 евра. 063/606-
597. (252171)

ПРО ДА ЈЕМ 27 ари град ског
гра ђе вин ског зе мљи шта и ви -
кен ди цу, ле га ли зо ва но.
063/753-28-76. (252270)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65 м2, ле га -
ли зо ва на, 6.5 ари, по моћ ни
обје кат. 064/961-00-70.
(252016)

КУ ЋА на про да ју, Но во се љан -
ски пут код Над во жња ка, без
по сред ни ка. 064/1341-67-32.
(252258)

КУ ЋА, ши ри цен тар, П + Пк,
135 м2, дво ри ште, но ва фул,
гре ја ње, од мах усе љи ва. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(252581)

ЈУ ЖНА ЗО НА, плац 36 ари,
огра ђен, ку ћа фул 100 м2, иде -
ал но за би ло ко ји би знис. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66.(252581)

ПЛАЦ у Ов чи, Ре ва 2, 66 ари,
99.000 евра. 063/104-55-88. 

ПРО ДА ЈЕМ плац у Пан че ву,
57 ари, 16.000 евра. 063/104-
55-88. (и)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој
Ми си, 7 ари, 45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ар, без ула га ња, усе љи ва,
70.000. „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (252284) 

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара, до бар
при лаз и ши ри на пла ца.
069/213-97-37. (252273)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До ло во, без
по сред ни ка, 16 ари, 150 м2.
063/153-37-70. (252178)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у До ло ву,
осма дуж, Ли ва ди це. 319-754,
061/153-34-61. (252303)

МАР ГИ ТА, ста ри ја ку ћа на 5
ари пла ца. 063/720-55-66.
(252305)

КУ ЋА на про да ју у Вој ло ви ци
са ЦГ. Тел. 064/084-21-62,
013/263-80-93. (252323)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе мљи -
шта, се вер на зо на, ас фалт,
стру ја, во да, 18.500. 063/894-
84-23. (252325)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по сред -
ни ка. Тел. 355-039. (252339)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у То по ли, по -
вољ но. 069/186-54-05.
(252346)

ТЕ СЛА, плац 4,28 ари, 52.000
евра, хит но. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(252498)

ГОР ЊИ РАД, Кни ћа ни но ва 33,
120 м2, 5,30 ари. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(252149)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130, 5 ари,
67.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (252025)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед ном
пла цу, у Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(252391)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но ву.
062/415-359. (252407)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца зе мље у
Ка ча ре ву. Тел. 601-281.
(252413)

НО ВИ ЈА  ку ћа у Син ђе ли ће -
вом на се љу, 256 м2, усе љи ва,
95.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (252417)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,
стру ја, во да, га ра жа, за по чет
обје кат. 064/260-05-34.
(252428)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа, 86 м2,
енер гет ски па сош, укњи же на,
вла сник. 065/258-87-77.
(252430)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу, 77 ари, на
Ае ро дро му. 065/283-53-01.
(252444)

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. (252467)

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.
(252467)

БА НИЈ СКА, дво ри шна спрат на
укњи же на два ста на, 120 м2,
29.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (252467)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу та,
но ви ја, 60 м2, 13,5 ари, укњи -
же на, 25.500. (49), „Му станг”,
062/226-901. (252475)

СТАР ЧЕ ВО, усе љи ва, ле па тро -
соб на, 70 м2, 6.5 ари, 21.500.
(49), „Му станг”, 
062/226-901. 
(252475)

ПРО ДА ЈЕМ две ле пе ку ће, ши -
ри цен тар, Те сла, по вољ но.
„Ве сна 2”, 066/937-00-13.
(252484)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, ку ћа са
два ло ка ла, 14 ари, из лаз на
две ули це, 130.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(252494)

КУ ЋА за ру ше ње, Гор њи град,
5 ари, 40.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. 
(252494)

КУ ЋА у Жар ка Зре ња ни на, 90
м2, 3 ара, 42.000. „Олимп”,
063/274-951. (252137)

МАР ГИ ТА, ку ћа 100 м2, на ме -
ште на, без ула га ња, 50.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(252504)

ТЕ СЛА, ку ћа 100 м2, 4.5 ара,
53.000; 180 м2, 6 ари, две за -
еб не је ди ни це, 120.000, до го -
вор. „Го ца”, 
063/899-77-00. (252504)

СТЕ ВА НА ШУ ПЉИК ЦА, 8 ари,
75, до го вор; Ба ва ни штан ски, 7
ари, 15.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. 
(252505

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, усе љи ва, 130
м2, 15 ари плац, До ло во.
062/973-44-24. 
(252514)

КУ ЋА у Стар че ву, од мах усе -
љи ва, 10 ари пла ца. 
060/415-16-13. (252516)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари гра ђе вин -
ског зе мљи шта, код се вер не
зо не, по вољ но. 
060/034-19-58. 
(252356)

ПРО ДА ЈА пла це ва, укњи же ни,
Пе ли стер ска и Кај мак ча лан -
ска. 063/894-88-11. 
(252531)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Стре ли -
шту, 100 м2. 
061/251-13-01. 
(252567)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА, че тво ро -
со бан, дру ги спрат Ко теж 2,
мо же на ме ште но. 064/20503-
15. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ нов, атрак ти ван
стан, 34 м2, јед но и по со бан, у
ужем цен тру гра да. 063/693-
944, 069/147-74-38. 

ЦЕН ТАР, про да ја ста но ва, 40
– 120 м2, 650 – 850 евра/ква -
драт, са ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

СА ЛОН СКИ пр ви спрат, 98 м2,
га ра жа, по друм. Све усе љи во.
Сре ђе на. 064/422-42-63.
(252549)

МИ СА, ПР, 34 м2, 16.000; 70
м2, 24.000. 063/377-835. 

ТЕ СЛА, дво со бан, но во град ња,
50 м2, I спрат, лифт, ЦГ, те ра -
са, 063/372-221. (252028)

ПРО ДА ЈЕМ стан од 110 м2, у
В. П. Бо јо ви ћа 17-а, вла сник.
063/712-62-84. (252255)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво со бан,
46 м2, ета жно гре ја ње. Тел.
064/26771-74. 
(252283)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро со -
бан, 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. 
(252284)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги спрат,
но ви ја град ња, 40.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 
064/206-55-74.   
(252284)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так, дво со -
бан, дру ги спрат, те ра са,
24.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.   (252284)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 63 м2

+ те ра са, тре ћи спрат, 40.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (252284)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан 28 м2,
пе ти спрат, ЦГ, 15.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74.  (252284)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33 м2, ви -
со ко при зе мље, ТА, 18.500.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (252284)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 м2, ТA,
IV од V, усе љив, 27.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74.  (252284)

СТАН, хит но на про да ју, 60 м2,
Мак си ма Гор ког 49. 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(252295)

ПРО ДА ЈЕМ стан, цен тар Стре -
ли шта, ЦГ, 38 м2 + те ра са,
вла сник. 063/161-95-53.
(252312)

НА СТРЕ ЛИ ШТУ про да јем/ме -
њам јед но со бан стан, 37 м2,
ре но ви ран, од мах усе љив, ЦГ,
кли ма, лифт, сед ми спрат, ни -
је по след њи, 22.500 евра, вла -
сник. 069/289-19-85. (252326)

ПРО ДА ЈЕ се стан у Ули ци Ми -
ло ша Обре но ви ћа 31, пре ко
пу та „Ави ва”. Кон такт
063/183-73-65, 065/992-08-30.
(252328)

ХИТ НО про да јем пот кро вље
на Ми си, 100 м2, са свим при -
кључ ци ма, укњи же но.
065/333-55-25. 
(252483)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Ко ло ни ји,
Гор њи град, Иве Кур јач ког
99/2. 062/144-72-46. (4743)

ЦЕН ТАР, Кеј Ра до ја Да ки ћа,
дво со бан стан 62 м2, са цен -
трал ним гре ја њем, лиф том и
пре ле пим по гле дом на Та миш.
063/786-98-86. (252315)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66 м2, I
спрат, В. Вла хо ви ћа, 37.000
евра. 064/305-92-00. (252376)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI, лифт,
дво со бан, ни је зад њи, 30.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (252356)

ХИТ НО, дво и по со ан, 75, ЦГ,
II, усе љив, 38.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(252356)

СО ДА РА, јед но со бан, 37, ЦГ,
VII, два лиф та, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (252356)

ТУР СКА ГЛА ВА, дво и пи о со -
бан, 57, ЦГ, III, екс тра сре ђен,
43.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (252356)

СО ДА РА, тро со бан, ЦГ + га ра -
жа, 41.000; дво и по со бан, II,
ЦГ, 38.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (252450)

СО ДА РА, ма њи дво со бан, ВП,
ТА, 27.000 и јед но и по со бан,
ЦГ, 27.000.„Лајф”, 061/662-
91-48. (252450)

СО ДА РА, дво со бан, VI,
31.000, VII, 72 м2, 42.000; Тур -
ска гла ва, дво и по со бан,
43.500. „Лајф”, 061/662-91-48.
(252450)

КО ТЕЖ 2, сре ђен ве ћи дво со -
бан, до го вор; Стре ли ште, тро -
со бан, ЦГ, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (252450)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 84 м2, II,
ЦГ, 65.000; дво со бан, II, нов,
42.000; тро со бан, 72.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(252450)

ЈЕД НО СО БАН стан, 36 м2,
при зе мље, укњи жен, ста ра
град ња, пот пу но ре но ви ран,
бли зу цен тра. 064/829-29-02.
(252490)

СТРО ГИ цен тар ком фо ран
дво со бан, II, лифт, ЦГ, но ви ја
згра да, 62.500 евра. 
063/690-269. 
(252492)
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СО ДА РА, дво и по со бан стан,
63 м2, IV спрат, ЦГ, ка блов ска.
Тел. 344-254. (252404)

ЦЕН ТАР, Ка ра ђор ђе ва, рет ка
по ну да. 160 м2, 4.6 ари, ква ли -
тет на, са пло до у жит ком. Са мо
59.000. 061/324-40-85.
(252408)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2, јед но со -
бан, 21.000; дво со бан, 26.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (252393)

ДВО СО БАН, 57 м2, Ко теж, Со -
да ра, 28.000; Ми са, 41.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (252393)

ЦЕН ТАР, 28 м2, гар со ње ра,
ЦГ, те ра са, усе љи ва, 17.500,
до го вор. (324), „Ме диа”, 
315-703, 064/223-99-20.
(252393)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 68 м2, ТА,
две те ра се, I спрат, вла сник.
Тел. 013/353-665. (251968)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 1, 28 м2,
ЦГ, усе љи ва, до го вор. 345-534,
064/246-05-71. (252409)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, С. Са ве,
40 м2, но во град ња, усе љив од -
мах. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (252409)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, С. Са ве,
40 м2, но во град ња, усе љив од -
мах. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (252409)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж 2,
дво стра но ор јен ти сан, 38.000
евра. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 
(252409)

ТЕ СЛА, но ви свет, но во град -
ња, че тво ро со бан, 100 м2, II,
ЦГ, 67.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (252417)

СТРО ГИ цен тар, ЦГ, I спрат,
дво со бан, вој не згра де, усе љив
од мах. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (252409)

ЈЕД НО СО БАН, сре ђен, I спрат,
До њи град, 22.500 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (252409)

СТАН, нов, но во град ња, 30 м2,
Све тог Са ве 65. 
064/240-00-64. 
(252422)

АТРАК ТИВ НИ ду плекс, елит ни
део гра да, по вољ но. Ак сен ти ја
Мак си мо ви ћа, 115 м2, I, ЦГ,
79.900. 061/324-40-85.
(252083)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2, ЦГ,
IV, 27.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (252417)

НО ВА МИ СА, 47 м2, II, но ви ја
град ња, код шко ле, 22.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-87-
50. (252417)

КО ТЕЖ 2, пр ви део, дво и по со -
бан, 68 м2, III, 37.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(252417)

НО ВА МИ СА, ку ћа 160 м2, по -
друм и га ра жа, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(252417)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42 м2,
24.0000; дво со бан, 53 м2,
26.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (252467)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 59 м2,
ТА, 25.000; дво со бан, 53 м2,
32.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (252467)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 68 м2,
37.500; дво со бан, 60 м2,
33.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (252467)

МИ СА, дво и по со бан, 63 м2,
32.000; дво со бан, 49 м2,
24.500; јед но и по со бан, 40 м2,
22.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (252467)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25 м2,
16.000; дво со бан, 50 м2,
30.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (252467)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан, 58
м2, 34.000; јед но и по со бан, 35
м2, 20.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  
(252475)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, дво ри -
шни, 21 м2, укњи жен, 11.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901.(252475)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ји, 61 м2,
III, плин, ком фо ран дво со бан,
27.500. (49), „Му станг”,
062/226-901. (252475)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 57 м2,
ква ли тет но ре но ви ран, VI,
36.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (252475)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52 м2,
VI, ЦГ, 24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(252475)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ве ћи јед но со бан,
39 м2, III, ЦГ, 21.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(252475)

СО ДА РА,  64 м2, III, ЦГ, уре -
дан, 33.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (252475)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, VII, 61
м2, 29.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (252475)

ПРО ДА ЈЕМ стан 85 м2, но ва
Ми са. 063/272-594, 063/225-
928. (252497)

КО ТЕЖ 2, леп тро со бан, сре -
ђен, повољ на це на. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (252484) 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53 м2,
по вољ но. „Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (252484) 

СТАН, 46 м2, ши ри цен тар, ЦГ,
два лиф та, од мах усе љив.
065/882-24-04. (252487)

СО ДА РА, тро и по со бан, I  сре -
ђен, хит но, 41.000 евра.
063/690-269. (252492)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 55 м2, II,
ЦГ, 36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (252494)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, хит но дво со бан,
53 м2, IV, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(252494)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36 м2,
VII, ЦГ, без ула га ња, 24.500.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (252500)

СО ДА РА, јед но и по со бан, 46
м2, V, ЦГ, усе љив, 30.000, до -
го вор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (252500)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,62 м2, III,
ЦГ, сре ђен, 35.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (252500)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан, 48
м2, IX, ЦГ, усе љив, 24.000, до -
го вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (252500)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 50 м2, I,
ЦГ, без ула га ња, 33.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (252137)

ТЕ СЛА, дво и п о со бан, 64 м2,
IV, ЕГ, усе љив, без ула га ња,
35.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (252137)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22 м2,
IV, ЦГ, лифт, усе љи ва, 14.500.
„Олимп”, 351-061, 
064/234-36-01. 
(252500)

НО ВА МИ СА, гар со ње ра, 21
м2, ВП, ТА, усе љи ва, 13.500.
„Олимп”, 351-061, 
064/234-36-01. 
(252500)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, пре у ре -
ђен у дво и по со бан, 63 м2, ВП,
ЦГ, 35.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(252500)

ТЕ СЛА, 33 м2, на до град ња,
23.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(252498)

СО ДА РА, 46 м2, 28.000, до го -
вор.  (238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.  (252498)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет ни не”
по треб ни ста но ви на Те сли.
064/668-89-15.  (252498)

ЦЕН ТАР, 36 м2, 25.000, сре -
ђен. (238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.  (252498)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 30 вм,
при зе мље, 18.500 евра, до го -
вор, Ми са, вла сник. 063/304-
222. (252501)

ДВО СО БАН, нов, 55 м2, 33.000
евра, до го вор, Ми са, вла сник.
063/304-222. (252501)

СА ЛОН СКИ, 40 м2, цен тар,
24.000; 50 м2, 25.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (252504)

ЦЕН ТАР, ши ри, 60 м2, тро со -
бан, 29.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (252504)

ТЕ СЛА, 58 м2, дво и по со бан,
37.000; 74 м2, тро со бан,
41.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(252504)

КО ТЕЖ, 63 м2, дво со бан,
35.000; 68 м2, дво и по со бан,
42.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(252504)

СО ДА РА, 56 м2, дво со бан, III,
ЦГ, 35.000; 68 м2, тро со бан,
ТА, 35.000; 72 м2, тро со бан,
40.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(252504)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА, 31.000; дво -
и по со бан, 58, 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (252505)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, 64, до го вор;
Со да ра, 1.0, ЦГ, 19.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (252505)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан ком фо -
ран стан, од мах усе љив, без
ула га ња, Те сла. 063/827-95-
69. (252512)

КО ТЕЖ 2, про да јем дво и по со -
бан стан, III, 72 м2. 066/317-
74-44. (252547)

СТАН 98 м2, тро со бан, I, по -
друм, га ра жа, До њи Град.
064/153-14-03. /(252533)

СО ДА РА, јед но и по со бан, VI,
46 м2, ЦГ, 28.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (252507)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ВПР, 52
м2, ТА, ПВЦ, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (252507)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III, 57 м2,
ЦГ, 33.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(252507)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, VI, 66
м2, ЦГ, 30.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(252507)

СКУП ШТИ НА ста на ра про даје
не у ре ђен та ван ски про стор,
око 140 м2, Со да ра. (320),
„Пре ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (252507)

ДВО СО БАН, нов, 56 м2, но ва
Ми са, вла сник, 1/1, усе љив од -
мах, 26.900 евра. 064/144-27-
40. (252533)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по со бан
стан, 44 м2, ТА, II, 18.500.
063/334-751, 069/304-78-85.
(252568)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен стан,
37 м2, вла сник. 063/208-352.
(252576)

СТАН, Те сла, ду плекс, ЦГ,
пар кинг, те ра са, нов. 069/822-
48-24. ((252572)

СТАН, Те сла, дво и по со -
бан,гас , те ра са, но во град ња,
усе љив. 069/822-48-24.
((252572)

СТАН, Све тог Саве, 200 м2,
две га ра же, гас, лукс, усе љив.
069/822-48-24. ((252572)

ДВО И ПО СО БАН, Мар ги та,
ПР, фул, 64 м2, Пе пе ља ре, I,
58 м2, 23.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. (252581)

ТРО СОБ НИ: цен тар, V, 85 м2,
Ко теж 2, II, 78 м2; Мар ги та, I,
102 м2. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (252581)

ГАР СО ЊЕ РА, До њи град, 16
м2, 8.500; те сла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.(252581)

ЈЕД НО СОБ НИ, цен тар, I, 34
м2, 26.500; Ми са, ПР, 31,
17.500. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (252581)
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ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе, се лид бе
ком би јем 2,5 то не. Јо ца,
061/616-27-87. (252506)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03. (252506)

ЧИ СТИ МО та ва не, шут, по дру -
ме, ра ди мо нај по вољ ни је.
061/321-77-93. (252551)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, ру ше ња,
чи шће ња шу па, од но ше ње не -
по треб них ства ри. 064/122-69-
78. (252543)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи на -
ме штај, са ис ку ством, тра жи
по сао. 064/120-77-64.
(252137)

ОЗБИЉ НА же на  ра ди ла бих,
не го ва ла бих ста ри ју осо бу.
065/624-76-23. (252526)

КР ЧЕ ЊЕ, ко ше ње, се че ње др -
ве ћа, ва ђе ње па ње ва и фре зи -
ра ње ба шти. 064/196-17-32.
(251252)

ПО ТРЕ БАН ку вар ре сто ра ну
„Ру сти ко” у Ули ци Бра ће Јо ва -
но вић 12. Тел. 013/258-07-60.
(252515)

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. (246167)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни ра ње,
по прав ка ста рих но вих кро во -
ва, раз не фа са де. 
013/664-491, 063/162-53-89.
(251099)

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди на ра, мо -
гућ ност рад ни ка. 
063/174-77-69. (250194)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке, мон -
та жа и сер вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис „Фри го Пе -
ђа”, 013/301-300, 
063/771-24-16. 
(251490)

ПЕР ФЕКТ – де мит фа са де, зи -
да ње, мал те ри са ње, гле то ва ње,
кре че ње, ке ра ми ка, кров.
063/122-14-39. 

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. (251912)

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-bomboncic.com
(252366)

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. 
(252366)

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.
(252366)

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-bomboncic.com
(252366)

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. 
(252366)

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. 
(252366)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше ње
су до пе ре, ку па ти ла, адап та ци -
је, за ме не,  по прав ке од мах.
013/331-657, 
064/495-77-59. 
(252499)

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. 
(252381)
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ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб не
рад ни це за рад у ку хи њи и за
ро шти љем. Ло кал у цен тру.
063/834-88-10. (252103)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са ис ку -
ством за рад на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма. 069/238-
07-65. (252135)

НА ДА ПАН д. о. о. По треб ни
рад ни ци за рад у ме са ри, са
ис ку ством. 063/470-009.
(252123)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри са ис ку -
ством. 061/277-48-03. (ф)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за рад у ди -
стри бу ци ји пи ћа Weifert са Б и
Ц ка те го ри јом. 063/494-512,
062/446-285. 

ПЕ КА РИ у Пан че ву по треб ни
про дав ци и по моћ но осо бље за
рад у при пре ми. Усло ви од лич -
ни. 062/155-35-37. (252334)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за пе ка ру.
063/130-75-40. (252434)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
ка фи ћу у Пан че ву. Зва ти на
тел. 013/331-299, рад ним да -
ни ма од 8 до 15 са ти. 

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни цу здра ве
хра не, у ра ду, у цен тру гра да.
Це на до го вор, уз мо гућ ност за -
ме на за ау то мо бил. 064/338-
49-78. (252492)

АУ ТО ЦЕН ТРУ „Љу би чић” по -
треб ни са мо стал ни мај сто ри и
уче ни ци. 013/344-011,
063/372-231. (252541)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ме са ри.
063/362-427. (252528)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за пре -
храм бе ну про дав ни цу.
062/493-580. (252530)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на, од го вор -
на ме ди цин ска се стра, не го ва -
те љи ца за бри гу о ста рој осо -
би. 064/413-04-10. (4743)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре бан гра -
фич ки ди зја нер, опе ра тер, ди -
ги тал на штам па.
013@gmail.com 

РЕ СТО РА НУ по тре бан ку вар.
065/831-80-69. (252577)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре бан по -
моћ ни рад ник, ми ни мум ССС,
Б ка те го ри ја, од 25 до 45 го ди -
на. 060/455-65-66, од 16 до 20
са ти. (252574)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
ка фи ћу, усло ви од лич ни, при -
ја ва. 063/688-307. (252580)

ПО ТРЕ БАН во зач, до ста вљач
хра не и pizza мај стор, ку вар.
При ја ве пу тем сај та. 
www.konoba32.rs (252375)

ПО ТРЕ БАН пе кар и по моћ ни
рад ник са ис ку ством на про из -
вод њи хле ба и со му на.
063/775-80-19. (252569)

ПО ТРЕБ НА де вој ка-же на за
рад у ка фа ни. Тел. 063/525-
115. (252571)

МА РИ НЕ РА. Тра жи се ку ври ца
са ис ку ством за рад за стал но.
069/822-48-23. (252572)

ДО СТА ВА пли на на кућ ну
адре су. 013/347-564, 064/886-
50-02. (СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе до 1.5 то -
не. 063/747-94-73. (251566)

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.
(252281)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да ва ње,
10 евра дан. По зо ви те,
064/235-08-15. (250298)

СЕР ВИС веш-ма ши на, ел. пе -
ћи, бој ле ра, ТА пе ћи. Тел.
061/667-44-48. (251310)

КО ПА ЊЕ ка на ла, ма шин ски,
за стру ју и оки тен во ду. По зо -
ви те 063/311-279. (250298)

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.
(251257)

ДИХ ТО ВА ЊЕ др ве не сто ла ри је
алу-лајс на ма, бр зо и ква ли тет -
но. 063/801-84-76, 065/801-
84-76. (251120)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја, по прав -
ка, ште ло ва ње, за ме на гурт ни
и ста ка ла. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (251120)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР ре но ви ра -
ње ку па ти ла, вен ти ли, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за ци је од мах.
061/193-00-09. (252026)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње, ре -
но ви ра ње кро во ва, сти ро пор,
фа са де, бе то ни ра ње. По вољ но.
063/865-80-49. (251223)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке бој ле -
ре, шпо ре та, ин ди ка то ра, раз -
вод них та бли, ин ста ла ци ја.
Ми ћа, 064/310-44-88.
(251925)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по прав ка
ста рих, уград ња но вих це ви,
мон та жа са ни та ри је, од гу ше -
ња. 062/382-394. (252287)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви свим уз ра -
сти ма. Пре во ди. При пре ма по -
ла га ња свих ни воа. 352-892,
061/656-04-04. (251935)

ТВ и са те лит ске ан те не, мон та -
жа, ди ги та ли за ци ја ва шег ТВ-
а, ИПТВ, ан те на плус. 064/866-
20-70. (252293)

ЧИ СТИМ, спре ма ку ће и ста -
но ве ако вам тре ба. По зо ви те,
064/278-71-20. (252298)

ПЕ ГЛА ЊЕ ве ша, спре ма ње
ста но ва. 062/162-36-08,
060/033-15-19. (252328)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро бу,
ства ри, се лид бе и све оста ло,
нај по вољ ни је. 065/361-13-13.
(252332)

ДИ МЉЕ ЊЕ ме са, сла ни не и
оста лих пре ра ђе ви на.
063/179-01-78. 

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, од мах.
063/115-71-67. (252358)

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. (252362)

ЖЕ НА са ис ку ством чу ва ла би
ста ри ју по лу по крет ну жен ску
осо бу. 062/826-07-99.
(252454)

ПРЕ ВОЗ – ка ми он 7 то на, уто -
вар на рам па 7,2 х 2,5 х 2,5.
063/771-44-18. (252459)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти ма,
до ла зим, јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (252384)

МО ЛЕР СКИ и фа са дер ски ра -
до ви свих вр ста, ква ли тет но и
по вољ но. 064/698-97-41. 

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и ин ва -
лид них ли ца. 063/868-04-51.
(252405)

КЕ РА МИ ЧАР са ду го го ди -
шњим ис ку ством, ква ли тет но,
пе дант но, по вољ но. 064/252-
51-75, 062/153-37-06.
(252418)

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.
(252423)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха,
пре воз бес пла тан. 302-820,
064/129-63-79. (252438)

ПО ПРАВ КА, сер вис ком пју те -
ра, ин ста ла ци ја но вих, одр жа -
ва ње, из ла зак на те рен.
060/351-03-54. (252448)

ДУ БИН СКО пра ње на ме шта ја,
те пи ха, ду ше ка, ау то мо би ла.
До ла зак. На та ша. 361-474,
060/361-47-41. (252449)

ПО ПРАВ КА бој ле ра,  ТА пе ћи,
шпо ре та, осве тље ња, ин ста ла -
ци је. Елек три чар Мар ко.
069/174-14-78. (252469)

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. 

ЈЕД НО И ПО СОБ НИ: Мар ги та,
42 м2, фул, 18.500; Те сла, I, 51,
нов, те ра са. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (252581)

ДВО СОБ НИ, Ко теж 2, пре леп,
ПР, 38.000; Ми са, I, ЦГ, пре -
леп. (67), „Мил ка М”, 063/744-
28-66. (252581)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан стан, без
по сред ни ка, Те сла, Ко теж 1, 2,
цен тар. 063/873-03-60.
(251894)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих
струк ту ра, бр за ис пла та. „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-55-74.
(252284)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће, за
сво је куп це, ис пла та од мах.
(679), „Трем 01”, 013/332-031,
063/836-23-83. (252325)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће свих
струк ту ра, бр за и си гур на ис -
пла та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (252467)

ЗА ПО ЗНА ТОГ куп ца ку пу је мо
гар со ње ру, дво и по со бан или
тро со бан стан.  (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(252507)

ЈЕД НО СО БАН , на ме штен стан,
при ват на ку ћа. Гре ја ње, ка -
блов ска, Стре ли ште од 1. 01.
2018 Моб. 060/320-51-42.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво со бан на -
ме штен стан на Ко те жу 2.
064/382-61-63, 011/397-23-86.
(252159)

ЈЕД НО СО БАН, пот пу но на ме -
штен стан, Те сла, тек ре но ви -
ран, ЦГ, бли зи на „Ави ва”.
064/884-24-37. (252243)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан са
гре ја њем, од 1. ја ну а ра, у Бра -
ће Јо ва но вић 24-ц. 063/712-
62-84. (252255)

ИЗ ДАЈЕМ пра зну гар со ње ру,
ЦГ, Ко теж  1, ле па ло ка ци ја, на
ду же. 064/105-20-53. (252253)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру са ЦГ, на Те сли. 064/280-
60-36. (252311)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Те сла, ма њи
дво со бан, без гре ја ња, не на ме -
штен. 064/426-27-09, 064/238-
09-46. (252358)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру у цен тру са ЦГ, кли ма, ин -
тер нет, ка блов ска. Тел.
063/118-22-09. (252321)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки дво со бан,
тро со бан стан, на ме штен, по -
се бан сат. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (252336)

СТАН, че тво ро со бан, ку ћа, но -
во, гре ја ње, ве ли ке те ра се,
плац, Ко теж. 061/225-16-43.
(252344)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан, на ме -
штен стан, Ми са, код шко ле,
мо же и по слов ни (кан це ла риј -
ски) про стор, има упо треб ну
до зво лу. 065/260-82-60
(252373)

НА МЕ ШТЕ НА со ба сту дент ки -
њи или са ми ци, Ко теж 2. 318-
321, 064/908-02-94 

НА МЕ ШТЕН ма њи стан, ка -
блов ска, ин тер нет, гре ја ње,
бли зу цен тра, из да јем.
060/555-85-62 (252351)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у цен тру
гра да. 060/613-03-97 (252357)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру за јед ну осо бу. 343-635
(252361)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну ку ћу – ета -
жно гре ја ње. 066/807-10-40
(252360)

ПО ВОЉ НО из да јем ма њи на -
ме штен стан. Ужи цен тар.
063/810-92-39 (252452)

ДВО СО БАН пра зан стан, но ва
Ми са, бес пла тан ин тер нет,
одво јен улаз. 063/775-99-86,
372-144 (252455)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан на
Стре ли шту, пра зан, III спрат,
ЦГ. 064/866-23-57 
(252387)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан за
сам це у цен тру. 065/335-12-73
(252388)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у цен -
тру. 343-300, 063/632-774
(252392)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан, од мах усе -
љив стан од 60 м2, на Ко те жу
2. 013/314-598 (252394)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, на ме -
ште на, Ми са, Ти моч ка 32.
064/993-71-74, 013/371-635
(252401)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан на
но вој Ми си, пот кро вље, спољ -
не сте пе ни це. 063/839-56-81
(252400)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на ме ште ну
со бу са упо тре бом ку хи ње и
ку па ти ла. 013/321-408
(252436)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2, 74 м2,
дру ги спрат, пра зан. 060/488-
38-15 (252426)

ГАР СО ЊЕ РА, Те сла, на ме ште -
на, гре ја ње, ТА, ка блов ска, ин -
тер нет, 80 евра ме сеч но, де по -
зит 100 евра. 061/185-17-08.
(252520)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Ко теж 2. 064/226-
23-71. (252552)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан, дво ри -
шни стан, код Сто ма то ло шког
фа кул те та. 064/861-17-04.
(252545)

ИЗ ДА ЈЕМ по вољ но, пре но ћи -
ште у цен тру. 065/608-25-80.
(252560)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан,
но во град ња, ТА, дво ри ште, 80
евра, код Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07. (252565)

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)

ЛО КАЛ из да јем на Стре ли шту.
062/852-48-50. (251937)

ХА ЛУ из да јем, 200 м2, ма га -
цин, про из вод ња, ра ди о ни ца.
063/265-161. (251588)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин, ло кал 20
м2, на Мар ги ти. 063/191-71-16.
(252263)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 32 м2. Тел.
063/370-684. (252277)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка ле
од 81 и 39 м2, цен тар Стре ли -
шта. Тел. 064/267-71-74.
(252283)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и ку ћу за по -
слов ни про стор. 064/866-24-
95, цен тар. (252317)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 28 м2, М. Гор -
ког 81, улаз у Пе пе ља ре.
063/837-4834. (252355)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној пи -
ја ци. Тел. 063/808-58-16.
(252365)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про стор
200 м2, у Ја бу ци, плац 7.5 ари.
063/386-352. (252456)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40 м2, по год но
за фри зер ски са лон. Ца ра Ла -
за ра 3. 063/802-79-07.
(252462)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код Ау -
то бу ске ста ни це. 352-105.
(252473)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен ло кал у
Ж. Зре ња нин бр. 32, по вр ши не
25 + 8 м2, до го вор, за ме на.
345-534, 064/246-05-71.
(25409)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за Зе -
ле не пи ја це, те ле фон, ве ли ки
из лог. 060/351-03-56. (252448)

ПО ВОЉ НО, атрак ти ван ло кал,
цен тар, из лог, по моћ ни улаз,
43 м2. 064/143-91-40. 
(252556)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб не
рад ни це за рад у ку хи њи и за
ро шти љем. Ло кал у Бра ће Јо -
ва но вић. 
063/897-55-04. 
(252103)
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ЛИ МАР СКИ  ра до ви, из ра да,
мон та жа гра ђе вин ске ли ма ри -
је, кро во по кри вач ки ра до ви,
са на ци је цу ре ња, сне го бра ни,
нај јеф ти ни је. 064/929-19-46.
(252491)

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. 
(252269)

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. 
(252295)

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. (252295)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мон та жа
ТВ ан те на, ау то-кљу че ва, ре -
монт аку-бу ши ли ца. 
063/800-01-96. (252301)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на ме -
шта ја, па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не по треб них
ства ри са рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-55-55.
(252440)

МО ЛЕ РАЈ, спу ште ни пла фо ни,
пре град ни зи до ви, тер мо и зо ла -
ци ја ке ра ми ка, од ло же но пла -
ћа ње. 060/131-81-70. 
(252435)

АДАП ТА ЦИ ЈЕ: во да, стру ја, ке -
ра ми ка, мо ле рај, гипс, тер мо и -
зо ла ци ја, ру ше ње, зи да ње.
060/131-81-70. (252435)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по прав ка
ро лет не, ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та. 
063/816-20-98, 013/351-498.
(252397)

ЛА ЛЕ – ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но: гра ђе вин ски ма те ри -
јал, огрев, од во зи мо шут.
064/354-69-94, 063/754-02-72.
(252451)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, кли ме, шпо ре те,
бој ле ре, ТА пе ћи, по пра вља мо
ква ли тет но, са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (252556)

ЕСТРАД НА шко ла, хар мо ни ка,
кла ви ја ту ра, ви о ли на, пе ва ње.
УЕУ „Бал кан” Пан че во.
060/632-46-90. (251106)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на Зла ти -
бо ру. Ба зен, СПА, ка блов ска,
Wi/Fi, деч ја игра о ни ца.
063/719-98-30. 
(252270)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен тру
Зла ти бо ра. По вољ но. 
063/709-44-97. 
(252437)
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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

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ 

ЖИ ВО ТИ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је
ПО ЗИВ НЕ ЗА ВИ СНИМ СТРУЧ ЊА ЦИ МА

      По зи ва ју се за ин те ре со ва ни струч ња ци при род них

и тех нич ких на у ка, раз ли чи тих про фи ла (ин же ње ри

тех но ло ги је, ма шин ства, фи зич ке хе ми је, шу мар ства,

тех нич ких на у ка, за шти те на ра ду итд.) да се при ја ве

Се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске

упра ве гра да Пан че ва ра ди еви ден ти ра ња као по тен -

ци јал них чла но ва Тех нич ке ко ми си је за оце ну сту ди ја

о про це ни ути ца ја од ре ђе них про је ка та на жи вот ну

сре ди ну на ко је Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре -

ди не као над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Град ске

упра ве гра да Пан че ва, да је са гла сност и уче шћа у ра -

ду Тех нич ке ко ми си је из ре да не за ви сних струч ња ка,

а за ви сно од вр сте про јек та, од но сно сту ди је. 

      Тех нич ка ко ми си ја  за оце ну сту ди ја о про це ни

ути ца ја обра зу је се у скла ду са чла ном 22. За ко на о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Сл. гла сник

РС” бр. 135/04 и 36/09). 

      За рад у Тех нич кој ко ми си ји  за оце ну сту ди ја о

про це ни ути ца ја, чла но ви ко ми си је има ју пра во на на -

кна ду, у скла ду са чла ном 33. За ко на о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну и Од лу ком о ви си ни тро шко ва

у по ступ ку про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Сл.

лист гра да Пан че ва” бр. 16/08, 27/09, 25/10 и 24/13).

      Пи сме ну из ја ву о при хва та њу свог уче шћа у ра ду

Тех нич ке ко ми си је из ре да не за ви сних струч ња ка, за -

ин те ре со ва ни мо гу пот пи са ти у Се кре та ри ја ту за за -

шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве гра да Пан че -

ва, у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља

Пе тра I 2 - 4, VII. спрат, канц. 709, на по себ ном обра -

сцу или је по сла ти по штом у сло бод ној фор ми, са на -

во ђе њем лич них по да та ка (име, пре зи ме, ЈМБГ, адре -

са и кон такт те ле фон) и струч них ква ли фи ка ци ја, уз

лич ни пот пис. Као при лог до ста ви ти ко пи ју лич не

кар те и ди пло ме о сте че ној струч ној ква ли фи ка ци ји.

При ја ве се мо гу под не ти до 30. 01. 2018. го ди не.                                                                                                    

У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 –

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ И

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ СТИЧ -

КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ за из -

град њу  по слов ног  цен тра објек ти  бр. 1 и  бр. 5 на кат.

пар це ли  4733 КО Пан че во, у ули ци  Ми ло ша  Обре но -

ви ћа број 12,  из ра ђен од стра не ДОО за ар хи тек ту ру и

ур ба ни зам „BLOCKART”,  Ул. Жар ка Зре ња ни на  број

3 Пан че во, под бро јем УП-218/16, за ин ве сти то ра

ДОО „Клуп ко” из Пан че ва, Ули ца  Ми ло ша  Обре но ви -

ћа број  12.

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти

у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у хо лу  VI спра та,  у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му -

нал не по сло ве и са о бра ћај.  Ин фор ма ци је и сва оба ве -

ште ња о јав ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле -

фон  013/331-130,  кан це ла ри ја 610 и 609, у вре ме ну

од 10 до 13 са ти у пе ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци -

је  од  7 да на, по чев од 15. 12. 2017. го ди не.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло -

ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о 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 За ме на ре зер во а ра за скла ди ште ње

H2SO4 у Енер га ни Пан че во, у скло пу Ра фи не ри је

наф те Пан че во, на к. п. бр. 3557 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.

      Imanje „Stari Tamiš” najveće je poljoprivredno ga-

zdinstvo u sistemu Almex. Prostire se na 1100 ha. Imanje

je osnovano kao poljoprivredno dobro sredinom prošlog

veka, a Almex postaje vlasnik imanja 2009. godine.

      Na Starom Tamišu nalazi se farma krava. Imanju

pripada i farma svinja Nadel. Pored farmi krava i svinja,

na gazdinstvu Stari Tamiš nalazi se i ergela konja, koja je

prvobitno izgrađena 1978. godine na poljoprivrednom

dobru i kasnije ugašena, a dolaskom kompanije Almex

2009. godine ponovo je probuđena tradicija konjarstva. 

      Potvrda kvaliteta je i zlatna medalja na Međunarod-

nom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.

      Od dolaska Almexa, objekti i samo imanje su renovi-

rani i pored investicija u unapređivanje farme, u savre-

menu mehanizaciju i automatizaciju farme, ambijent je

takođe uređen. Tu se nalaze ribnjak, baštenski vrt, mini

zoološki vrt, muzej konjskih zaprega i bebi farma što ovo

gazdinstvo čini veoma privlačnim za posetioce.

      Rad u našoj kompaniji zahteva predanost, pouzda-

nost, tačnost, stručnost, ali takođe i šansu za one koji još

nemaju radnog iskustva, pružajući tako mogućnost za

zajednički razvoj i napredak. Almex ima širok spektar

oblasti poslovanja u kojima zapošljava oko 1500 radnika

različitih strukovnih profila i obrazovanja.

Stari Tamiš a. d. Pančevo 

raspisuje konkurs 
za radno mesto:

Referent opštih i kadrovskih poslova

Odgovornosti: 

·      organizuje aktivnosti direktora i ostalih rukovodioca

u kompaniji

·      pruža administrativno-tehničku podršku (organizuje

sastanke, vodi zapisnike kada je to potrebno, sastavlja

odluke i ostale potrebne poslovne dopise u skladu sa zah-

tevima nadređenog i uz njegovo odobrenje)

·      dočekuje i prima poslovne partnere i ostale goste

·      prima telefonske pozive

·      daje potrebne informacije eksternim licima, kontak-

tira poslovne partnere i kupce

·      prima, zavodi i arhivira poštu, sastavlja propratne

dopise, obavlja korespondenciju putem mejla

·      vodi arhivu opštih i kadrovskih predmeta kompanije

·      vodi i ažurira dokumentaciju zaposlenih

Potrebne kvalifikacije:

·      poznavanje poslovne korespondencije i kancelarij-

skog poslovanja (poželjno)

·      obavezno odlično poznavanje engleskog jezika (go-

vorna i pisana komunikacija)

·      poznavanje rada na računaru (MS Office)

Mail adresa na koju možete slati biografiju je:

zaposlenje@staritamis.rs

Ili poštom na adresu:

Stari Tamiš a. d. Pančevo

Kestenova 004

26 000 Pančevo

sa naznakom:

ZAPOSLENjE

Konkurs je otvoren do 22. 12. 2017.  godine

Pančevo, tel: 013/300-350  fax: 013/345-044 

mail: msautocitroenservis@gmail.com

KONKURS ZA POSAO

MS Autu, ovlašćenom servisu Citroenovih vozila, po-

trebna su 2 radnika bez iskustva. Svoj CV poslati na mail

: jelena.jokovic92@gmail.com

Potrebne kvalifikacije:

·      kvalifikovani (kv) radnik, treći stepen stručne spre-

me/četvrti stepen stručne spreme elektrotehničke, ma-

šinske, ili saobraćajne srednje skole;

·      poznavanje rada na računaru;

·      poznavanje engleskog jezika

На осно ву чла на 9. Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма,

на чи ну и по ступ ку фи нан си ра ња по тре ба у обла сти

спо р та на те ри то ри ји гра да Пан че ва („Слу жбе ни лист

гра да Пан че ва” број 1/2017) и  чла но ва 44. и 66. За ко -

на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”

број 129/07, 83/14- др. за кон и 101/16-др. за кон), чла -

но ва 54. и 98. став 2. Ста ту та гра да Пан че ва („Слу жбе -

ни лист гра да Пан че ва” број 25/15-пре чи шћен текст и

12/16), гра до на чел ник гра да Пан че ва рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ГО ДИ ШЊИХ ПРО ГРА МА И

ПРО ЈЕ КА ТА У ОБЛА СТИ СПО Р ТА

У ГРА ДУ ПАН ЧЕ ВУ ЗА 2018. го ди ну

Гра до на чел ник гра да Пан че ва по зи ва све за ин те ре со -

ва не спорт ске ор га ни за ци је и дру га прав на ли ца да

сво јим про гра ми ма и про јек ти ма кон ку ри шу за су фи -

нан си ра ње сво јих го ди шњих ак тив но сти у обла сти

спо р та у сле де ћим сег мен ти ма:

А) Пред школ ски и школ ски спо рт

Б) Спорт ска рекреaција

      В) Спо рт осо ба са са ин ва ли ди те том

Г) Так ми чар ски спорт  

Д) Спорт у на се ље ним ме сти ма са те ри то ри је гра -

да Пан че ва

      Ђ) Ор га ни за ци ја спо рт ских ма ни фе ста ци ја од

ин те ре са за град Пан че во

      Е) Про гра ми и про јек ти од по себ ног зна ча ја за

град Пан че во у 2018. го ди ни

1. Ци ље ви јав ног по зи ва:

*     Под сти ца ње и ства ра ње усло ва за уна пре ђе ње

спорт ске ре кре а ци је, од но сно ба вље ња гра ђа на спо р -

том, по себ но де це, омла ди не, же на и осо ба са ин ва ли -

ди те том

*     Унапређивање стручног рада у спорту путем

едукација тренера за стручно-педагошки рад,

препознавање талената, праћење стања тренираности

и друго

*     Промовисање спорта као сегмент здравог

животног стила

*     Подстицање и подржавање спорта у насељеним

местима са територије града Панчева

*     Подржавање резултата врхунског спорта

* Промовисање Града кроз организацију спортских

такмичења и манифестација

*     Промовисање спортских програма и пројеката  од

посебног значаја за града Панчево

2. Пред мет су фи нан си ра ња про гра ма и про је ка та

* Го ди шњи про гра ми и про јек ти из обла сти пред школ -

ског и школ ског спо р та

*     Годишњи програми и пројекти из области

спортске рекреације

*     Годишњи програми и пројекти спортско-

рекреативне активности особа са инвалидитетом

*     Годишњи програми и пројекти у области

такмичарског спорта

*     Годишњи програми и пројекти за спорт у

насељеним местима са територије града Панчева

*     Програми и пројекти за реализацију спортских

манифестација од интереса за град Панчево

*     Годишњи програми и пројекти који су од посебног

значаја за град Панчево

      Оп шти усло ви и по себ ни усло ви јав ног по зи ва,

при ја ва и текст јав ног по зи ва мо гу се пре у зе ти на зва -

нич ној пре зен та ци ји гра да Пан че ва www.pancevo.rs

      Рок за пре да ју кон курс не до ку мен та ци је за су фи -

нан си ра ње го ди шњих про гра ма и про је ка та из обла -

сти спор та у гра ду Пан че ву за 2018. го ди ну је до 29.

де цем бра 2017. го ди не.

      При ја ва са пот пу ном кон курс ном до ку мен та -

ци јом пре да је се у про сто ри ја ма Спорт ског са ве за

Пан че во, Ма са ри ко ва 1-а (у вре ме ну од 8 до 15 са -

ти), са на зна ком: „Јав ни по зив за су фи нан си ра ње

го ди шњих про гра ма и про је ка та у обла сти спо р та у

гра ду Пан че ву за 2018. го ди ну” са на зи вом обла -

сти: пред школ ски и школ ски спорт, спорт ска ре -

кре а ци ја, так ми чар ски спо рт, спо рт у на се ље ним

ме сти ма са те ри то ри је гра да Пан че ва, спо рт осо ба

са ин ва ли ди те том,  ор га ни за ци ја спорт ских ма ни -

фе ста ци ја од ин те ре са за град Пан че во и Про гра -

ме/про јек те од по себ ног зна ча ја за град Пан че во.

При ја ве и пот пу ну до ку мен та ци ју до ста ви ти у за -

тво ре ној ко вер ти са на по ме ном „НЕ ОТВА РАЈ -

ЈАВ НИ ПО ЗИВ” При ја ве се мо гу до ста ви ти и пре -

по ру че ном по шиљ ком пу тем по ште.

Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се узи -

ма ти у раз ма тра ње!

      Све до дат не ин фор ма ци је у ве зи са јав ним по зи -

вом мо гу се до би ти сва ког рад ног да на од 8 до 15 са ти

у про сто ри ја ма Спорт ског са ве за Пан че во, Ма са ри ко -

ва 1-а и у Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на

пи та ња Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I бр. 2 - 4, II спрат, кан це ла ри ја 204, или на те ле -

фон Би ља не Ми оч, број 064/866-22-90.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 15. децембар 2017. 21

ГОР ДА НА ПЕ ТРОВ СКИ

Ти си на ше „Не ко” кад при ча мо да нам не до ста је, на ше „Не што”

кад нас бо ли и на ше „Ни шта” кад пи та ју шта нам је.

Тво ји: СЛА ЂАН, АНА СТА ЗИ ЈА и АН ЂЕ ЛА

(74/252430)

ГОР ДА НА ПЕ ТРОВ СКИ

Да ни про ла зе, успо ме не оста ју.

Не до ста јеш нам...

Тво ји: ВЕ СНА, ГО РАН, ИВА НА и НИ КО ЛА
(75/

ГОР ДА НА ПЕ ТРОВ СКИ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДРА ГА НА, МИ ТАР, ЈО ВА НА, МИ ЛОШ 

и АЛЕК СА
(76/252430)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

СЛО БО ДА НУ

од ку ма РА ДЕ ТА 

СТО ЈА НО ВИ ЋА 

с по ро ди цом

(82/252446)

11. де цем бра ста ло је ср це на ше дра ге и во ље не

МА РИ ЈА НЕ ВУ ЈО ВИЋ
де во јач ко Та тић

1980–2017.

Би ћеш увек у на шим ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Са хра на ће би ти оба вље на у че твр так, 14. де цем бра 2017, у 13 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

С љу ба вљу отац РАТ КО, мај ка ИВАН КА, су пруг МАР КО, 

ћер ке МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА, 

се стре ДА НИ ЈЕ ЛА и ВА СИ ЛИ ЈА с по ро ди ца ма
(89/252467)

МА РИ ЈА НА 

Та тић ВУ ЈО ВИЋ 

Ма јо, ан ђе ле наш, сви

смо у ту зи и не ве ри ци.

Бив ше и за у век ва ше

ком ши је у Сто ја на 

Но ва ко ви ћа 6

(90/252470)

По след њи по здрав дра гој

ку ми

ГОР ДА НИ 
ПЕ ТРОВ СКИ

од ку мо ва СА ШЕ, НА ДЕ,
НИ НЕ и АЛЕК СЕ

(93/252474)

По след њи по здрав на шој дра гој

МА РИ ЈА НИ ВУ ЈО ВИЋ
13. V 1980 – 11. XII 2017.

С ве ли ком љу ба вљу и ту гом за у век ћеш жи ве ти у на шим ми сли ма.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Су пруг МАР КО, ћер ке МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА, све кар НИ КО ЛА, 

ђе ве ри ДРА ГАН и АЛЕК САН ДАР и је тр ва ЈА СМИ НА

(111/252485)

По сле крат ке и те шке
бо ле сти пре ми нуо је

ВЛА ДИ МИР
ЈАН КО ВИЋ

1952–2017.
Наш во ље ни пре ми нуо
је 11. де цем бра, али ће
за у век би ти у на шим ср -
ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га
МИ ЛЕ НА и де ца 

с по ро ди ца ма
(118/252527)

По след њи по здрав на шој

МА ЈИ

По чи вај у ми ру, не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

ДРА ГАН и МИ ЛАН КА

ДО БРЕ СКОВ

(120/252533)

По след њи по здрав ко ле ги ни ци

ГОР ДА НИ ПЕ ТРОВ СКИ

Оти шла си ти хо и не при мет но. За у век ће мо те се се ћа ти.

Ко ле ге из ДИС-мар ке та Пан че во

(127/252549)

По што ва ни раз ред ни

МА ТЕ БИ ЛИЋ

Не из мер но хва ла за све што смо за јед но про шли.
Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.

Ва ше IV-5, ге не ра ци ја 1997-2001.

(129/252550)

МА РИ ЈА НА ВУ ЈО ВИЋ

1980–2017.

По след њи по здрав ку ма Ма ји од ку мо ва СА ШЕ,

РАН КЕ, ЛА У РЕ и ТА МА РЕ с по ро ди ца ма
(132/252557)

По след њи по здрав

ВЛА ДИ МИ РУ ЈАН КО ВИ ЋУ

По ро ди ца БА ЧУЈ КОВ

(103/252479)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав во ље ном оцу и де ди

ОБ РА ДУ ЛУ КИ ЋУ

од си на ДАР КА, сна је КА ТА РИ НЕ 

и уну ка ДУ ША НА
(96/252477)

По след њи по здрав во ље ном

ОБ РА ДУ ЛУ КИ ЋУ

Су пру га ЛЕ ЛА
(97/252477)

По след њи по здрав во ље ном оцу и де ди

ОБ РА ДУ ЛУ КИ ЋУ

од ћер ке АЛЕК САН ДРЕ, зе та МИ ЛА НА и уну ка

ВЕ ЛИ БО РА и ЈЕ ЛЕ НЕ БА ЧУЈ КОВ
(98/252477)

По след њи по здрав во ље ном оцу и де ди

ОБ РА ДУ ЛУ КИ ЋУ

Ожа ло шће ни: син ДРА ГО, сна ја ЈА ВОР КА 

и уну ке ТИ ЈА НА и ТА МА РА
(99/252477)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ОБ РА ДУ ЛУ КИ ЋУ

од бра та ДУ ШКА с по ро ди цом
(100/252477)

По след њи по здрав при ја те љу

ОБ РА ДУ

По ро ди ца КА ШЛИК

(101/252477)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

пре ми нуо наш дра ги су пруг, отац и де да

ОБ РАД ЛУ КИЋ
14. II 1943 – 11. XII 2017.

Са хра на је оба вље на 13. де цем бра, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће не по ро ди це ЛУ КИЋ и БА ЧУЈ КОВ

(94/252476)

По след њи по здрав на -

шем дра гом ком ши ји

ОБ РА ДУ 

ЛУ КИ ЋУ

од по ро ди ца ТИ ШМА,

ЖАР КО ВИЋ 

и БР НИ ЛО ВИЋ

(112/252487)

СЛО БО ДАН МИ ЛЕ ТИЋ

1946–2017.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју. Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ИЛИ ЈА и МИ ЛОШ с по ро ди ца ма

Са хра на ће се оба ви ти 14. де цем бра 2017, у 14 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

(114/252508)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту и уја ку

СЛО БО ДА НУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

Тво ја се стра ГОР ДА НА

и се стрић ГО РАН из

Вла ди ми ров ца

(130/252513)

По след њи по здрав уја ку

СЛО БО ДА НУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

Се стри чи на СЛА ВИ ЦА с

по ро ди цом из Бе о гра да

(131/252553)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

РА ДА ВИ ТРИП КО ВИЋ

1953–2017.

Са хра на је оба вље на 12. де цем бра 2017. го ди не.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка ДРА ГА НА, зет ДРА ГАН и уну чад ДУ ЊА 

и ДУ ШАН
(41/252235)

По след њи по здрав на -

шој во ље ној

РА ДА ВИ 

ТРИП КО ВИЋ

од се стре РАН КЕ 

с по ро ди цом

(40/252362)

По след њи по здрав се -

стри

РА ДА ВИ 

ТРИП КО ВИЋ

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Се стра РАД МИ ЛА 

с по ро ди цом

(42/252353)

РА ДА ВА 

ТРИП КО ВИЋ

Хва ла за све.

Чу ва мо те у на шим ср ци -

ма и ми сли ма.

НЕ НАД и ИВО НА

(43/252353)

По след њи по здрав тет -

ки и ба ки

РА ДА ВИ 

ТРИП КО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

МИ ЛИ ЦА, БО БАН, 

ЛА ЗАР и ЈО ВА НА

(44/252353)

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.

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав стри цу

СЛО БО ДА НУ 

МА ЦЕ ДОН ЦУ
од СА ШЕ с по ро ди цом

(3/252239)

По след њи по здрав во ље -

ном су пру гу, оцу и де ди

МИ ЛЕ НУ 

КО СТИ ЋУ
14. II 1945 – 29. XI 2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га СТО ЈАН КА,

ћер ка СЛА ВИ ЦА, син

МИ РО СЛАВ, сна ја 

ЈЕ ЛЕ НА, уну ке 

МИ ЉА НА, ЈО ВА НА 

и НЕ ВЕ НА и унук ЛУ КА

(4/252096)

По след њи по здрав

ИВА НУ 

АДА МО ВУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ми сли ма, ан ђе ле.

Од ма ми них и та ти них

ко ле га са пи ја це Те сла

(9/252264)

По след њи по здрав

ИВА НУ 

АДА МО ВУ

Ан ђе ле, мир но по чи вај,

увек ћеш би ти с на ма.

По ро ди ца ВЕ РЕШ

(10/252266)

По след њи по здрав на шем дра гом су пру гу, оцу и

де ди

ПРЕ ДРА ГУ ПО ПО ВИ ЋУ

1959–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га СТО ЈАН КА, син МИ ЛАН

и ћер ка СА ЊА с по ро ди цом
(14/252280)

По след њи по здрав

ПРЕ ДРА ГУ 

ПО ПО ВИ ЋУ

1959–2017.

Био си ве ли ки при ја тељ

ка кав се јед ном сре ће у

жи во ту.

По но сни смо што си нам

био при ја тељ. Ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти.

МИ ШКО и СЛА ЂА НА

БА ЧА ЊИ

(15/152285)

По след њи по здрав Ми ли

РАД МИ ЛИ

КЛЕК НЕР

1937–2017.

По чи вај у ми ру.

Тво ја се стра КА ЈА

(20/252290)

По след њи по здрав сво јој

тет ки

РАД МИ ЛИ

КЛЕК НЕР

По ро ди ца ОГРИ ЗО ВИЋ

(21/252290)

7. де цем бра пре ста ло је

да ку ца ср це на шег во ље -

ног

ДЕ СИ МИ РА 

СА ВИ ЋА

1939–2017.

С не из мер ном љу ба вљу и

ту гом чу ва ће мо  успо ме -

ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га НА ДА, син

СЛА ВИ ША 

с по ро ди цом и ћер ка

СЛА ЂА НА с по ро ди цом

(22/252293)

По след њи по здрав мај ци и ба ки

РАД МИ ЛИ КЛЕК НЕР

ЗОЛ ТАН и МА ТИ ЈА

(26/252307)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ДЕ СИ МИ РУ
од ком ши ја из ула за 

(34/252335)

7. де цем бра 2017. пре -

ста ло је да ку ца ср це на -

ше дра ге

ЛИ ЗЕ 
ИВА НО ВИЋ

1934–2017.
Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

Тво ји: син БО ШКО 
и сна ја НА ДА

(46/252363)

По след њи по здрав

ЛИ ЗИ 

ИВА НО ВИЋ
Оти шла си ти хо и не при -

мет но али ни ка да не ћеш

из жи во та.

Тво ја уну ка САН ДРА,

зет БА НЕ, пра у ну ка

БРА НИ СЛА ВА 

и пра у нук ДРА ГАН

(47/252363)

По след њи по здрав на -

шој

РАД МИ ЛИ

КЛЕК НЕР 

МИ ЛИ
Оста ћеш у нај леп шој

успо ме ни и се ћа њу.

БА НЕ, ЦИ ЦА, НЕ ВЕ НА

и ПЕ ТАР

(48/252367)

По след њи по здрав

ПРЕ ДРА ГУ ПО ПО ВИ ЋУ

од ко ле га из КАН-а „Азо та ре”

(67/252411)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

ПРЕ ДРА ГУ ПО ПО ВИ ЋУ

Ком ши је у Цви ји ће вој 13

(63/252402)

Не ка те ан ђе ли чу ва ју,

ле по то

ИВАН АДА МОВ
НА ДА и ДУ ДА

(87/252463)

По след њи по здрав 

го спо ђи ЈУ КИЋ
од ком ши ја у Сте ва на

Шу пљик ца 139

(61/252395)

По след њи по здрав при ја те љу

ПРЕ ДРА ГУ ПО ПО ВИ ЋУ

од при ја те ља ПА НИ ЋА

(54/253377)

По след њи по здрав за у -

век во ље ној и ни ка да

пре жа ље ној се стри

МИ РИ

Твој брат МИ ЛОШ  

с по ро ди цом

(122/252237)

По след њи по здрав на шем во ље ном си ну

ИВАН АДА МОВ

2001–2017.

Ни све су зе све та, ни све ре чи уте хе, не мо гу да убла же бол

ко ји осе ћа мо.

Мно го је ле пих успо ме на да те веч но пам ти мо и да те ни -

кад не за бо ра ви мо.

С љу ба вљу и бо лом тво ји: ма ма ДА НИ Е ЛА, отац ДРА ГАН

и брат ЈО ВАН
(135/252256)

По след њи по здрав дра гој и во ље ној ку ми

РАД МИ ЛИ КЛЕК НЕР 

МИ ЛИ

По ро ди ца ТО ДО РОВ
(57/252385)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

9. де цем бра 2017.  умр ла је на ша мај ка, ба ба и

све кр ва

СЛА ВУЈ КА ВУЧ КО ВИЋ

1939–2017.
Са хра на је оба вље на у Ба нат ском Но вом Се лу,

11. де цем бра 2017.

Ожа ло шће ни: син НИ КО ЛА, унук СТЕ ФАН 

и сна ха ДРА ГИ ЦА
(113/252503)

По што ва ном оцу

ЖИ ВА НУ 

ЉИ ЉА КУ 

ЂУ КИ ЋУ

по след њи по здрав од

си на СТЕ ВА НА

(133/252559)
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По след њи по здрав дра гом су пру гу и оцу

СЛО БО ДА НУ ФИ ЛИ ПО ВИ ЋУ
27. IX 1956 – 9. XII 2017.

од су пру ге ВЛА ДИ МИР КЕ, си но ва 

АЛЕК САН ДРА и ДРА ГА НА и сна је ТА МА РЕ
(79/252446)

По след њи по здрав бра ту

СЛО БО ДА НУ 
од бра та ДРА ГА НА, сна је ВЕ СНЕ и бра та ни це 

ДА НИ ЈЕ ЛЕ

(80/252404)

По след њи по здрав ку му

СЛО БО ДА НУ

од ку ма ЗДРАВ КА 

АН ТИ ЋА с по ро ди цом

(81/252446)

По след њи по здрав 

СЛО БО ДА НУ

од УРО ША, ВИ ДЕ 

и СТЕ ВЕ

(83/252446)

11. де цем бра 2017. опро сти ли смо се од

на шег во ље ног

МИ ЛА НА ПА ВЛО ВИ ЋА
17. X 1934 – 8. XII 2017.

Веч но ће ку ца ти у на шим ср ци ма бес крај -

на љу бав ко ју си нам пру жао свих ових го -

ди на.

Ожа ло шће на су пру га НА ДА, ћер ка 

МИ РА, уну ка МИ ЛИ ЦА и зет МИ ЛАН

(55/252384)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЂУ РИ ПА ВЛО ВИ ЋУ
1. V 1962 – 22. VI 2017.

Вре ме не ле чи пра зни ну ко ју си оста вио

сво јим пре ра ним од ла ском.

Ожа ло шће ни: мај ка НА ДА, се стра МИ РА,

се стри чи на МИ ЛИ ЦА и зет МИ ЛАН

(56/252383)

МИ ЛАН ПА ВЛО ВИЋ
17. X 1934 – 8. XII 2017.

Ре чи не мо гу да опи шу ко ли ко те во лим, ко ли ко
си ми зна чио, као ни све оно што се ћа ње на тре -
нут ке про ве де не с то бом иза зи ва. Био си нај бо -
љи де да на све ту, хе рој мог де тињ ства, мој узор
и по нос. Срећ на сам што сам те има ла та квог.
Иа ко си оти шао та мо где ви ше не мо гу да за гр -
лим, за у век ћеш жи ве ти у мом ср цу.

Уну ка МИ ЛИ ЦА
(136/252564)

С ве ли ком ту гом и бо лом смо се опро сти ли од на ше во ље -

не мај ке, ба бе и та ште

МИР ЈА НЕ ЈУ КИЋ

1936–2017.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛАН, ћер ке СНЕ ЖА НА 

и БРАН КА, уну ка ЈО ВА НА с по ро ди цом, унук СТЕ ВАН 

и зе то ви ГО РАН и БО ЖИ ДАР
(104/252480)

По след њи по здрав су пру зи

МИР ЈА НИ

Би ла си ми ве ли ка по др шка.

Су пруг МИ ЛАН ЈУ КИЋ
(105/252480)

9. де цем бра нас је на пу сти ла мо ја дра га ма ма

МИР ЈА НА ЈУ КИЋ

Во лим те, не до ста јеш ми.

БРАН КА с по ро ди цом
(106/252480)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

За хва љу је мо се рад ни -

ци ма Хит не ме ди цин ске

по мо ћи на ве ли ком раз -

у ме ва њу и про фе си о нал -

ном од но су ко ји су по ка -

за ли у бо ле сти на ше

Мир ја не Ју кић.

Ње на по ро ди ца

(110/252480)

Умр ла је мо ја ма ма

МИР ЈА НА ЈУ КИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Ћер ка СНЕ ЖА НА с по ро ди цом
(107/252480)

Дра га ба ко

Хва ла ти за све.

Уну ка

(108/252480)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

За хва љу је мо се др Раст ку Гу бе ри ни ћу, ме ди цин ским се -

стра ма и тех ни ча ри ма, као и  це ло куп ном осо бљу Не у -

ро ло шког оде ље ња Оп ште бол ни це Пан че во за ве ли ку

по жр тво ва ност, ху ма ност и бри гу о на шој во ље ној Мир -

ја ни Ју кић.

Ње на по ро ди ца

(109/252480)

По след њи по здрав дра гом оцу, све кру, де ди и

пра де ди

ВИ ТО МИ РУ МИР КО ВУ

ВИ ТИ АБА ЏИ НУ

Од си на ЈО ВА НА с по ро ди цом
(117/252513)

По след њи по здрав су пру гу

ВИ ТО МИ РУ МИР КО ВУ ВИ ТИ

од су пру ге ПЕР СЕ
(139/252579)

По след њи по здрав оцу, све кру и де ди

ВИ ТО МИ РУ МИР КО ВУ ВИ ТИ

од си на ЉУ БИ ШЕ с по ро ди цом
(138/252579)

По след њи по здрав на -

шој во ље ној

РА ДА ВИ 

ТРИП КО ВИЋ

од бра та РА ДО МИ РА,

сна је ЉИ ЉЕ, БО БА НА,

ДАН КЕ, ВИ ШЊЕ 

и СА ШЕ с де цом

(39/252352)

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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У су бо ту, 16. де цем бра, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шој во ље ној

СТО ЈАН КИ АН ЂЕЛ КО ВИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(32/252320)

16. XII 2014 – 2017.

ЈА ГО ДА 

ГЛА ВО НИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(24/252300)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

ПО ПА ДИЋ

2008–2017.

И да ље жи виш у на шим

ср ци ма и се ћа њи ма.

Су пру га АНА и син 

ТО МО с по ро ди цом

(60/253374)

СЕ ЋА ЊЕ

СО ЊА ВА РИ

2015–2017.

За у век си у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(62/252398)

Дво го ди шњи по мен

СТА НИ МИР

АТА НАЦ КО ВИЋ

Не до ста јеш нам пу но.

Тво ји: су пру га 

ЉУ БИ ЦА, син ЛА ЗАР 

с по ро ди цом и ћер ка

ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом

(65/252406)

По што ва ном

ЂУ РИ 

КО ЛА РО ВУ

ПАР ГА РУ

Го ди шњи по мен 

од су пру ге ВЕ РЕ 

с по ро ди цом

(70/252520)

ЂУ РА 

КО ЛА РОВ 

ПАР ГАР

Го ди шњи по мен ку му

од по ро ди це БЛИН ДАР

из Пан че ва

(71/252421)

СЕ ЋА ЊЕ

СПО МЕН КА МИ ЛЕН КО ВИЋ
2013–2017.

За у век у на шим ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји

(72/252424)

У су бо ту. 16. де цем бра, у 11 са ти, на пра во слав -

ном гро бљу у Стар че ву, одр жа ће се че тр де се то -

днев ни по мен мом дра гом су пру гу

ЗДРАВ КУ АН ГЕ ЛИ НУ

Су пру га ЈО ВАН КА
(77/252438)

14. де цем бра на вр ша ва ју се три го ди не от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

РА ДИ СЛАВ ПЕ КИЋ
Дра ги наш Ра ле,

го ди не про ла зе, а бол и ту га за то бом за у век оста ју.

С по но сом и љу ба вљу увек те се се ћа мо и о те би

при ча мо. По чи вај у ми ру.

Тво ји: су пру га АН ДРИ ЈА НА, син ЖЕЉ КО, ћер ка

СА ЊА и уну ци УРОШ и НЕ МА ЊА
(84/ф)

На вр ши ло се шест го ди -

на от ка да ни је с на ма

наш

ДУ ШАН 

С. МИ ТИЋ

По ро ди це: МИ ТИЋ,

СЛО ВИЋ и ЈАН ДРИЋ

(85/252457)

Про шло је де вет нај ту -

жни јих го ди на без те бе

БОГ ДАН 

ПЕ ТРО ВИЋ

2008–2017.

Мно го ми не до ста јеш у

ово те шко вре ме.

Тво ја су пру га БРАН КА

(88/252464)

17. де цем бра на вр ша ва ју се три го ди не от кад

ни је ви ше с на ма наш дра ги

ЈУК СО ГО РА НИЋ
1. III 1957 – 17. XII 2014.

По ро ди ца ГО РА НИЋ
(119/252532)

У су бо ту, 16. де цем бра, у

11.30, на Но вом гро бљу,

обе ле жа ва мо го ди ну да -

на од смр ти мог су пру га

БО ШКА 
БЕ РИ ЋА

Го ди на је про шла, али
љу бав, се ћа ње и ту га веч -
но ће да тра ју.

Тво ја су пру га СТА НА

(123/252238)

Јед но го ди шњи по мен на -

шем дра гом

БО ШКУ 
БЕ РИ ЋУ

Био си мој по нос, мо ја
сна га и ве ли ки осло нац у
жи во ту. Не ка те ан ђе ли
чу ва ју.
Тво ја ћер ка СВЕ ТЛА НА,

зет СТО ЈАН 
и уну ка ЗО РИ ЦА

(124/252238)

Про ђе го ди на, ту жна, од

смр ти мог бра та

БО ШКА 
БЕ РИ ЋА

Го ди на је бол на, а ту га
до жи вот на. Љу бав и се -
ћа ње не мо гу умре ти.

Твој брат МОМ ЧИ ЛО 
и се стре ЉУ БИ ЦА 

и РУ ЖИ ЦА

(125/252538)

Јед но го ди шњи по мен на -

шем дра гом

БО ШКУ 

БЕ РИ ЋУ

Оста јеш да жи виш у се -

ћа њи ма оних ко ји су те

во ле ли и по што ва ли.

Син ЈО ВИ ЦА, сна ја

ИВА НА и унук СТЕ ФАН

(126/252538)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци

др ВЛА ДИ СЛА ВИ 

ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ
ин тер ни ста-ре у ма то лог у пен зи ји

ДЛВ СЛД  ПО ДРУ ЖНИ ЦА ПАН ЧЕ ВО
(11/Ф)

С по што ва њем и ту гом опро сти ли смо се од на ше

дра ге ко ле ги ни це у пен зи ји

др ВЛА ДИ СЛА ВА ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ
спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не

пр ви ре у ма то лог Оп ште бол ни це Пан че во

Ње но ин тер но оде ље ње
(137/4743)

На шој во ље ној мај ци

МА РИ ЈИ ЧА ЛА

10. X 1940 – 4. XII 2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка РО ЗА ЛИ ЈА 

с де цом НА ТА ШОМ,

ЖЕЉ КОМ, ЕМОМ 

и МА РИ ОМ

(28/252310)

На шој во ље ној мај ци

МА РИ ЈИ ЧА ЛА

10. X 1940 – 4. XII 2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка ЈО ЛАН КА, 

зет МИ ЛАН с де цом 

ТИ ЈА НОМ и ДЕ ЈА НОМ

(29/252313)

По след њи по здрав мо јој

дра гој и не пре жа ље ној

мај ци

МА РИ ЈИ ЧА ЛА
10. X 1940 – 4. XII 2017.

од ћер ке ИРЕ НЕ, зе та

БРА НЕ, уну ке ЗО РИ ЦЕ

и ЉИ ЉА НЕ с по ро ди ца ма

и при ја те ља РАД МИ ЛЕ

и ДУ ШКА

(121/252535)

По след њи по здрав по -

што ва ном ком ши ји

ХАЈ РУ ДИ НУ

ПУ ЦА РУ

По ро ди ца КОН ЧАР

(134/252561)

ЈО СИ МОВ

СА ВА                  КРИ СТИ НА
му шки фри зер                        1981–2017.

и пе ди кир

1979–2017.

ДЕ ЈАН и МА ЈА
(17/252288)

15. де цем бра на вр ши ће се је да на ест го ди на без

мог је ди ног бра та

ЈУ ГО СЛА ВА ЂУР ЂЕ ВА
ве те ри на ра из До ло ва

ДЕ ЈАН с по ро ди цом
(73/252425)

Про шло је пет го ди на от -

ка да ни је с на ма наш

ЖИ ВО РАД 

РА ДО ВА НО ВИЋ

16. XII 2012 – 16. XII 2017.

Вре ме про ла зи, се ћа ње и

ту га оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(59/252378)

По след њи по здрав на шој дра гој

МИ ЛО САВ КИ ЂОР ЂЕ ВИЋ
12. II 1941 – 12. XII 2017.

Пам ти ће мо те за у век.
Тво ји нај ми ли ји

(128/253)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХАЈ ЛО 
ПО ПОВ СКИ

2012–2017.
Увек си у на шим ср ци ма
и ми сли ма.
Тво ји: су пру га ЈЕ ЛЕ НА,

ћер ка БИ ЉА НА, унук
НИ КО ЛА и уну ка 

КА ТА РИ НА

(7/252261)

Шест ме се ци отка ко си за спа ла и ни ка ко да нам

се про бу диш, во ље на на ша

ДРА ГА НА КРАЛ
Ће ро, по сто јиш у сва кој су зи ко ја пад не, у сва -
ком тре нут ку кад ти име из го во ри мо, кад по же -
ли мо да те за гр ли мо, да те по љу би мо...
Ни си не ста ла, али ипак не ма те та мо где нам нај -
ви ше не до ста јеш, у жи во ту.

За у век ће те во ле ти и ни кад пре бо ле ти: ма ма,
та та и брат с по ро ди цом

(8/252262)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈАН КО ЂУ РИЋ

2009–2017.

Не по сто ји вре ме ко је

до но си за бо рав, ни ти се -

ћа ње у ко јем те не ма!

Ћер ка АН ЂА 

с по ро ди цом

(13/252276)

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА

ЋИРИЛОВ

2014–2017.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Син САВА с породицом

(33/252333)

ЖИ ВА 

РА ДО СА ВЉЕВ

23. де цем бра на вр ша ва

се се дам го ди на от ка ко

ни си с на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(53/253372)

Про шла је го ди на от ка да ни је с на ма 

НА ДА ТО ДО РОВ СКА
рођ. Ђу ров ска

2016–2017.

На до, ја ко нам не до ста јеш. 

Би ло је мно го ле пих да на и успо ме на, по ко ји ма ће мо те веч но

пам ти ти и с по но сом при ча ти о те би.

Тво ји: ма ма МА РИ ЈА и се стре ДРА ГИ ЦА и ЉУ БИ ЦА с по ро ди ца ма

(68/252413)

НА ДА ТО ДОР OВСКИ

Мај ка,

Во лим те до не ба!

РАД МИ ЛА

(86/252460)

Ше сто ме сеч ни по мен дра гој се стри

ДРА ГА НИ КРАЛ

од бра та ДРА ГА НА с по ро ди цом

(102/252477)

На вр ша ва се три на ест го ди на от ка да ни је с на ма

на ша

НА ТА ЛИ ЈА РА ДО ВИЋ
Че сто те по ми ње мо и још че шће ми сли мо на те бе.

Го ди шњи по мен да ва ће мо 19. де цем бра 2017. го -

ди не, у 11 са ти, на Пра во слав ном гро бљу у Пан -

че ву.

Нај дра жи
(116/251510)

Се ћа ње на на шег дра гог

СР ЂА НА ФИ ЛИ ПО ВА
2014–2017.

Оста вио си нам ту гу ко ја не про ла зи. Не до ста јеш нам у сва ком да -
ну и до га ђа ју ко ји без те бе ви ше ни кад не ће би ти исти.

Тво ји нај ми ли ји

(78/252443)

14. де цем бра на вр ша ва ју се три го ди не от ка да

нас је на пу стио наш во ље ни

ДУ ШАН ГР БИН
14. XII 2014 – 14. XII 2017.

Во ље ни ни кад не уми ру, веч но жи ве у на шим ср -

ци ма и ми сли ма. 

Ње го ви нај ми ли ји: су пру га СВЕ ТЛА НА и ћер ке

МА РИ ЈА, ЈЕ ЛЕ НА и ДРА ГА НА
(95/252476)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕЉ КО БЛА ЖЕВ СКИ
12. XII 1999 – 12. XII 2017.

Ни осам на ест го ди на ко је про ђо ше ни су ус пе ле да
ума ње на шу ту гу за то бом. Жи ве ћи да ље, уз сву за -
хвал ност, с љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо -
ме ну на срећ не да не, твој лик, до бро ту, то пли ну,
по др шку и љу бав ко ју си нам не се бич но да вао.

С по но сом чу ва ју успо ме ну: су пру га СА ВИ ЦА 
и син СЛО БО ДАН

(35/25340)

17. де цем бра 2017. го ди не на вр ша ва се пет го ди -

на од смр ти дра гог

АЛЕК САН ДРА ДРА ГИ ЋЕ ВИ ЋА
Про шле су го ди не ту ге и бо ла за то бом. Мно го

нам не до ста јеш, али ти си увек ту у на шим ср ци -

ма и ми сли ма. Успо ме ну на те бе чу ва ће мо с љу -

ба вљу и по што ва њем.

Су пру га СЛО БО ДАН КА, си но вац, се стри ћи, 

си но ви це и се стри чи не с по ро ди ца ма
(91/242471)

С ту гом у ср цу оба ве шта ва мо при ја те ље и род би -

ну да је че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом

ПА ЈИ ЖЈА КУ

на Но вом гро бљу 16. де цем бра 2017, у 11.30.

Не у те шни: су пру га МИ РА, де ца и уну ци
(92/252472)

ШЉИ ВО ВАЧ КИ

МИР ЈА НА                       ГОР ДА НА
2002–2017. 2005–2017.

На ша ср ца су про же та веч ном љу ба вљу пре ма ва ма.
МА РА, МА ЈА, ДУ ШИ ЦА и БЕ БА

(38/252349)

БИ ЉА НА КОН СТАН ТИ НО ВИЋ
17. XII 2008 – 17. XII 2017.

Про шло је де вет го ди на пра зни не, ту ге и успо ме на.

Тво ји нај ми ли ји

(69/252415)

У не де љу, 17. де цем бра, у 10 са ти, одр жа ће се го ди шњи

по мен

ЛА ЗА РУ ГАР ДИ НО ВАЧ КОМ
По ро ди ца

(36/25234)

Четрдесет дана откако је преминуо наш

ВЛАДА НЕСТОРОВИЋ

Твоји најмилији

(37/252347)

IN MEMORIAM

БРА НИ СЛАВ

ВУ ЈИ ЧИЋ

1997–2017.
За у век у се ћа њу.

Су пру га РАД МИ ЛА, 

де ца АЛЕК САН ДРА 

и ПРЕ ДРАГ, сна ја

АЛЕК САН ДРА, унук

ЛА ЗАР и брат ДРА ГИ ША

(16/252287)

У пе так, 15. де цем бра, у 10

са ти, да ва ће мо, у хра му

Пре о бра же ња го спод њег,

ше сто ме сеч ни по мен

ДА НИ ЦИ 

РАТ КО ВИЋ

Хва ла на тво јој до бр о ти

ко ју си нам увек пру жа ла.

Тво ји: СРЕЋ КО, 

ЖИВ КО, АЦА, МА ЈА

и АН ГЕ ЛА

(23/252296)
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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

Про шло је де вет го ди на од смр ти на ше дра ге

ЗДРАВ КЕ ВА СИ ЉЕ ВИЋ

По ро ди ца

(1/252062)

И да ље жи виш у на шим ср -

ци ма, не да мо те за бо ра ву

ДУ ШАН 
КО СА НО ВИЋ

ДУ ДА
16. XII 1987 – 16. XII 2017.

Су пру га ДРА ГА, син
НИ КО ЛА, ћер ка 

СНЕ ЖА НА, 
зет ДУ ШАН, уну ци 

и пра у ну ци
(2/252209)

ВА СА СУ БИЋ
Про шло је го ди ну да на от ка ко ни си с на ма.

Во ље ни не уми ру, жи ве у на шим ср ци ма, ми сли -

ма, на шим при ча ма и за у век су с на ма.

У су бо ту, 16. де цем бра, на Но вом гро бљу у Пан -

че ву, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен на шем

Ва си.

По ро ди ца СУ БИЋ
(5/252256)

15. де цем бра на вр ши ће се че тр де сет да на от ка да нас је из не на да

на пу стио наш Слав ко. По мен ће се одр жа ти на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу, у 11 са ти

др СЛАВ КО                   МОМ ЧИ ЛО

ТО МИЋ                       ТО МИЋ
а две го ди не от ка да ни је с на ма наш 

МО МА ПУ ЛАН
По но сни смо што смо их има ли.

С љу ба вљу и ту гом њи хо ви нај ми ли ји

(6/252261)

ПО МЕН

НА ТА СТОЈ КОВ ЗА РИЋ

Тре ћу го ди ну ко ра ча мо без на ше ми ле, до бре и

по жр тво ва не мај ке, све кр ве, ба ке и пра ба ке.

Хва ла јој за без гра нич но по што ва ње и љу бав, ко -

ју смо обо стра но га ји ли.

Увек у ср цу си на СТЕ ВЕ, сна је ЉИ ЉА НЕ 

и уну ка НИ НЕ и САН ДРЕ
(12/252271)

16. де цем бра на вр ша ва се де сет го ди на од смр ти

во ље ног та те

ЈО СИ ФА БАЧВАН СКОГ

Вре ме као да сто ји.

Успо ме не жи ве и да ље.

Љу бав је ствар но ве ћа.

Тво ји нај ми ли ји: МИ ЛА НА, ИВА НА и МЛА ДЕН
(18/252289)

У су бо ту, 16. де цем бра 2017. го ди не, у 11 са ти, на

омо љач ком гро бљу, обе ле жа ва мо го ди шњи по -

мен на шем

ПЕ ТРУ ВЕ СЕ ЛИ ЋУ

1948–2016.

Син и ћер ка с по ро ди ца ма
(19/252289)

СЕ ЋА ЊЕ

на на ше во ље не

ЦРЕ ПАЈ СКИ

РАД МИ ЛУ              ЈО ВА НА
13. XII 1978 – 13. XII 2017.       18. IX 1985 – 18. IX 2017.

Њи хо ви нај ми ли ји
(25/252504)

13. де цем бра 2017. го ди не на вр ша ва се се дам го ди на од

смр ти

ДУ ША НА ЛА ЗА РЕВ СКОГ
1933–2010.

Ње го ви: су пру га КР СТА, ћер ке ЗО РИ ЦА и СЛА ВИ ЦА 
и уну ка СНЕ ЖА НА

(27/252307)

Че тр на ест го ди на ту ге и бо ла без на шег дра гог

ДУ ША НА ГРУ ЈО ВИ ЋА
20. XII 2003 – 20. XII 2017.

С ту гом и по но сом чу ва мо те од за бо ра ва.
Тво ји нај ми ли ји

(30/252314)

IN MEMORIAM

МИ ЛО ВАН ВУ ЧИ ЧЕ ВИЋ
дипл. инж. шу мар ства

Пре два де сет го ди на нас је на пу стио наш дра ги

та та, де да и пра де да.

С љу ба вљу и по но сом веч но у на шем се ћа њу.

По ро ди ца
(31/252318)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра ге ро ди те ље

СМИ ЉА НИЋ

ЕВИ ЦА           ЗДРАВ КО

20. XII 2016.                10. VII 2011.

Но си мо те у ми сли ма и чу ва мо у ср ци ма.

Син ЖАР КО СМИ ЉА НИЋ и ћер ка БЕ БА

БАЦ КО ВИЋ с по ро ди ца ма

(45/252359)

У уто рак, 19. де цем бра 2017. го ди не на вр -

ша ва се де вет го ди на  от ка да ни је с на ма

наш во ље ни

РА ДО ВАН РА ДЕ МИ ЋИЋ
19. XII 2008 – 19. XII 2017.

Успо ме ну на ње га чу ва ју с љу ба вљу 

и по што ва њем ње го ви нај ми ли ји

(49/252368)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ША 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

9. VII 1977 – 18. XII 1999.

С ту гом и бо лом у ср цу

увек си ми при су тан у

ми сли ма.

Ма ма

(52/252371)

БО ЈА ПА ВЛО ВИЋ 
рођ. Про ле

1937 – 7. XI 2017.

У су бо ту, 16. де цем бра 2017. да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на гро бљу у Ба нат ском Но вом Се лу.

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: се стра РА ДОЈ КА с по ро ди цом,

бра ћа МИ ЛАН и ДРА ГАН с по ро ди ца ма 

и оста ла род би на
(58/252386)

У су бо ту, 16. де цем бра, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен

РА ТО МИ РУ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо те у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(64/252493)

Го ди шњи по мен бра ту и

уја ку

ПЕ РИ 

ВЕ СЕ ЛИ ЋУ

Се стра ЉУ БИ ЦА, 

ЛА ЗА и ОЉА

(66/252406)

СЕ ЋА ЊЕ

ГРО ЗДА НА БР КИЋ
21. XII 1939 – 19. XII 2013.

Успо ме ну чу ва ју ћер ке СВЕ ТЛА НА и БРАН КИ ЦА,
унук УРОШ и зет ГОЈ КО

(115/252509)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Му чи вас не са ни ца. Раз ми шља -
те о то ме да на пу сти те по сао и
ак тив но тра жи те но ви. Про ме на
вам је нео п ход на. За сво је од лу -
ке оче ку је те по др шку парт не ра.
Не си гур ни сте.

Но вац вам про сто кли зи кроз
ру ке, али не ка ко увек и до ђе.
По слу шај те свој уну тра шњи глас
и сво је ср це и си гур но не ће те по -
гре ши ти. По ма ло сте без вољ ни и
рас тр за ни.

Не по треб но сте под тен зи јом,
јер се ства ри од ви ја ју бо ље од
оче ки ва ног. По слу шај те овог пу -
та свој уну тра шњи глас. Ни сте
спо соб ни да раз го ва ра те с парт -
не ром. Му че вас сум ње.

Има ће те не пла ни ра не из дат ке.
Ваш по ло жај на по слу је си гу ран.
Тру ди те се ко ли ко год мо же те да
по др жи те парт не ра, али га све
ма ње раз у ме те. Гла во бо ља вас
ума ра.

Оче ку је те нов ча ни до би так кра -
јем сед ми це, па вам то да је до -
дат ни сти му ланс. При лич но сте
оп сед ну ти сво јим здра вљем и
здра вом ис хра ном.

Нов ча ни до би так сре ди ном не -
де ље. Раз го ва рај те с парт не ром
да не би сте оста ли са ми. Нај ве ћи
про блем је у ва ма, при знај те то
бар се би. Кра ћи пут ће вам по -
мо ћи.

Одах ни те ма ло ове не де ље. Ако
сте у ве зи, ви кенд би мо гао да
вам до не се оно што већ не ко
вре ме оче ку је те и о че му ма шта -
те. Не пла ни ра ни тро шко ви вам
не ре ме те пла но ве.

Но вац ће вам при сти за ти то ком
це ле не де ље. Бу ди те стр пљи ви у
раз го во ри ма са стран ци ма. Не
по жу руј те ни шта и не љу ти те се.
Све у сво је вре ме. Оста ви те про -
шлост иза се бе.

Слу чај но до ла зи те до ва жних
ин фор ма ци ја ко је вам омо гу ћа -
ва ју по кре та ње соп стве ног би -
зни са. Ла во ви ко ји су у ве зи на -
пра ви ће ве ли ко спре ма ње у
свом жи во ту.

Не жу ри те с пре бр зим за кључ -
ци ма. По ну да за но ви по сао сти -
ћи ће пре ко при ја те ља. Не му чи -
те се бе ве ли ким ана ли за ма, не -
ка све иде сво јим то ком. Спа вај -
те ви ше.

Про бај те да ка на ли ше те свој
бес и да га усме ри те та мо где
тре ба. Парт нер вас по др жа ва,
али све има сво је гра ни це. Осло -
ни те се на ин ту и ци ју и не ће те по -
гре ши ти.

Све вас нер ви ра на по слу, у ку -
ћи, на ули ци... Про бај те да у по -
ро ди ци одр жи те бар при вид ни
мир, јер ва ша нер во за по ста је
по ма ло до сад на. Тај на љу бав на
ве за је на по мо лу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – ћер ке
16. но вем бра: Сте фа ну и На ђу – Де ја на Ма нић Кав гић и Дра ган Кав гић.

До би ли ћер ку
3. но вем бра: Уну – Ва лен ти на Вар га и Мар ко Или јев ски; 5. новембра: Дуњу – Радмила Ћирковић; 6.

новембра: Викторију – Џесика Перин; Хелену – Олга Лисичић и Стеван Гавриловић; 10. но вем бра: Хе -

ле ну – Сан дра и Ми лан Дра гој ло вић;  11. новембра: Милицу –  Гордана Ковачки и Саша Стојадиновић;

12. но вем бра: Ана ста си ју – Ма ри ја Ка ме но вић и Ми лан Ду ми тра шко; 14. но вем бра: Дијану – Ми ља на

Зе бић За ле жак и Жељ ко Са ву лов; 16. но вем бра: Ма шу – Да ни је ла Ми лић и Ди но Те ша но вић; 17. но -

вем бра: Та ма ру – Сне жа на и Иштван Ба ра баш, Те о до ру – Ма ри ја и Жар ко На стић, Маг да ле ну – Кри -

сти на и Алек сан дар Ма ној ло вић, Антонину – Андријана и Ненад Живковић; 18. но вем бра: Со фи ју – Сне -

жа на и Го ран Ма рин ко вић, Цин тиjу – Ма ри ја Вар да и Нор берт Пе тер, Леону – Кристина Ондрик и Зоран

Амбруш; 20. но вем бра: Ари ја ну – Са бри на Ду ка но вић; 21. но вем бра: Ма шу – Са ња и Са ва Ал те ров, Ан -

ђе лу – Ка та ри на и Вла ди мир Мер ча, Не ду – На та ша и Пре драг Ба јић, Медину – Ханума Асановски, Инес

– Дијана Куља и Мариус Ардељан; 22. но вем бра: Ми ли цу – Јо ва на и Или ја Ми клић; 23. но вем бра: Иво -

ну – Је ле на и Ото Зат ко, Миу Ма ри ју – Ива на Нис тор и Дар ко Ми ха и ло вић; 25. но вем бра: Алек сан дру –

Та ма ра Бо ји чић и Дар ко Иг ња то вић; 27. новембра: Дуњу – Невена Вујашковић и Игор Калуђерски; 30.

новембра: Теодору – Драгана и Драгиша Стојановић, Теодору – Дуња и Томислав Димић; 1. децембра:

Теону – Тијана Бикар Јаћимовић и Иван Јаћимовић, Теодору – Мирјана и Бојан Бабић; 2. децембра: Со-

фију – Гордана и Дарко Јошиловић; 3. децембра: Радмилу – Анђелија и Марко Николић; 4. децембра:

Алису – Тања и Александар Вујанов.

До би ли си на
5. но вем бра: Кон стан ти на – На та ша Ду даш и Игор Илић; 6. новембра: Доминика – Наталија Томашо-

ва и Жељко Томаш; 7. но вем бра: Ог ње на – Да ни је ла и Не над Жи во тић; 8. новембра: Алексу – Биља-

на Марковић и Марко Ђурђић; 14. но вем бра: Ду ша на – Дра ги ца и Мар ко Или јев ски, Мијата – Даније-

ла Ранков и Милан Матић; 15. но вем бра: Ан ђе ла – Алек сан дра Гру јин и Ау рел Јо ва нов, Николу – Ива-

на и Немања Лотина; 16. но вем бра: Мак си ма – Ма ри ја Ста нић и Ми лош Мла де но вић, Во ји на – Ми ле -

на и Ак сен ти је Рад но вић, Вељ ка – Ја сми на и Ми ло мир Чко њо вић; 17. но вем бра: Здрав ка – Жа кли на Ко -

стић и Не бој ша Здрав ко вић, Кристијана – Вероника Ласло и Зоран Маћош; 19. но вем бра: Јо ва на – Ми -

ли ца и Дра ган Та на си је вић, Ан ге ла – Дра га на и Тр пе То до ро вић, Да мја на – Ол ги ца и Да ли бор Ма ра дов;

20. новембра: Луку – Маријана Пауновић и Владислав Стајић, Огњена – Гордана Маглов и Горан Јо-

вановић; 22. но вем бра: Па вла – Јо ва на и Бра ти слав Иве тић; 23. но вем бра: Сте фа на – Ива на Стан ко -

вић и Јо ви ца Јо ва нов; 26. но вем бра: Лу ку – Мар ти на и Са ва Вој но вић, Матеју – Мирјана Гудовић и Ми-

лош Маркуш, Даниела – Иветка и Желимир Хрјешик; 27. новембра: Алексу – Ивана и Иван Стојиљко-

вић;  28. новембра: Вукашина – Милена Цветковић и Горан Ђурђевић, Виктора – Тамара и Горан Ја-

рић; 30. новембра: Костадина – Валентина Хорн и Драгољуб Глогињић, Луку – Александра и Марко Ср-

бин; 2. децембра: Лазара – Наташа и Драган Пуповац; 4. децембра: Лава – Милена Свијан Кокаи и

Дејан Кокаи.

ВЕН ЧА НИ

25. но вем бра: Ви о ле та Мил чић Ма реш и Ми лан Ми тић, Бла ги ца Ми хај лов ска и Све то зар Ше вић, Ло ла Кри -

во шић и Не над Гру је вић, Ива на Ки цо шев и Јо ван То мић, Кри сти на Спа се нов ски и Ра де Јо ва но вић, Та тја на

Бли зне цо ва и Ми ле Ка лам бу ра; 26. но вем бра: Је ле на По лић и То ни Ман дић; 30. но вем бра: Би ља на Ја -

њић и Љу би ша Ивић; 2. децембра: Ана Муратагић и Милутин Барбул; 3. децембра: Јасница Левер и

Жељко Лековић, Санела Бактеровић и Неџат Раимовић.

УМР ЛИ

24. но вем бра: Мил ка Бо го је вић (1939), Зо ран То до ро вић (1967); 25. но вем бра: Дра ган Ми лев ски (1962),

Бра ни слав Ма лу шић (1947); 26. но вем бра: Је ле на Рат ко вић (1934), Ду шан Се ку лић (1951), Да не Де ри кра ва

(1923), Сло бо дан ка Ко ко вић (1934), Љу би на Пре дић (1925), Иван Стој ков (1960); 27. но вем бра: Ста ни мир Ва -

сић (1938), Је ли са ве та Ми тић (1936), Ју ли ја на Ве се ли нов (1970), Слав ка Стој ко вић (1931); 28. но вем бра: Кор -

нел Се ке шан (1944), Ши ма Са ра тли ја (1930),  Ма ри ја Ру долф Јо ва но вић (1924), Сне жа на Ран ко вић (1968),

Сла ви ца Штр бац (1959); 29. но вем бра: Ер жи Фи шер (1935), Ана Хе кел (1932); 30. но вем бра: Цве тан ка Сан -

трач (1943), Са ва Бу вач (1939), Са ва Сте фа но вић (1945), Мир ја на Ма тић (1943); 1. децембра: Јанош Ереш

(1945), Лазар Константиновић (1936); 2. децембра: Зорка Ристић (1934), Методија Мирчески (1932),

Славица Симоновић (1955); 3. децембра: Димитрије Трајковић (1940), Рајна Ковачевић (1935), Слобо-

дан Мацедонац (1942), Паја Хусар (1944), Маја Рамљак (1934), Драган Кнежевић (1961); 4. децембрa:

Хајрудин Пуцар (1953), Олга Алексић (1932); Загорка Колингер (1936), Марија Чала (1940), Томинка

Николић (1934), Марија Михајлија (1923); 5. децембра: Милка Ђермановић (1941), Милојко Синђић

(1944), Смиља Музур (1946), Михаил Сабо (1947); 6. децембра: Момчило Адамовић (1956), Петар Ме-

јић (1940); 7. децембра: Милева Милосављевић (1947).

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

РЕШЕЊЕ – Магични штит7 х 9: свезаност, резонатор,

изолатори, панасоник, анатомија, сотонизам,  псоријаза.

Укрштени слогови 4 х 4: анатема, надирати, терапија,

Матијаца. Анаграми: (1) Амнерис, (2) хеликоптер, (3)

флајер – „Фрајле”, (4) брачне несугласице, (5) природна

богатства.

АНАГРАМИ

(1) ЛИК ИЗ „AИДЕ”

(3) AНАГРАМНИ 

ПАР

(4) НЕСЛОГА СУПРУЖНИКА

БУЧНЕ СЦЕНЕ – ГЛАС И РАТ

(5) ДРЖАВНИ РЕСУРСИ (Н = Р)

БИТНА ПОГОДНА ВРСТА

(2) MAЛA ЛЕТЕЛИЦА

СМИРЕНА aрија

„Aиде” сe чује,

примадона гласом

напросто милује.

Са рекламног летка

осмехом нас маме

четири млађане

распеване даме.

Лет би ХТЕЛИ ПРЕКО

брда и долова?

Најбоља је за то

лeтелицa oва.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9
Слогови: А, ЗА, ЗА, ЗАМ, ЗО, ЗО, И, ЈА, ЈА, ЛА, МИ, НА, НА, НА, НИ,

НИК, НОСТ, ПА, ПСО, РЕ, РИ, РИ, СВЕ, СО, СО, ТО, ТО, ТО, ТОР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. доведеност у везу, 2. шупљи систем

кроз чији отвор одјекују тонови одређене фреквенције, 3. материјали

који слабо проводе електрицитет, 4. јапански електронски бренд, 5.

наука о грађи људског тела, 6. склоност злу, сатанизам, 7. хронична

кожна болест (мед.).

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. црквено проклетство, 2.

наваљивати продирући, 3. прописани начин лечења

болести, 4. панчевачки џез и диксиленд тромбониста

(Љубомир).



Оби ље тана них емо ци ја и суп -
тил них нота обе ле жи ло је и
овај, два на е сти међу на род ни
фести вал аку стич не гита ре
„Гаши ни акор ди”, који је про -
те клог викен да при ре ђен у стар -
че вач ком Кре а тив ном кул тур -
ном клу бу.

Све је поче ло у петак, 8.
децем бра, када је на реви јал -
ној вече ри упри ли чен изу зет -
но ква ли те тан и разно вр стан
про грам. Након увод не при че,
у окви ру које је било речи о
настан ку фести ва ла и при се -
ћа ња на нека ста ра добра вре -
ме на, редом су насту пи ли музи -
ча ри који су ода бра ни не само
по кри те ри ју му нео спор ног
завид ног уме ћа већ и зато што
су сим бо лич ки пове за ни са самом
мани фе ста ци јом. „Аку ста ру” је
први засви рао Бане Глу ва ков,
члан попу лар ног бео град ског
саста ва „Ван Гог” и један од нај -
бо љих гита ри ста у широј око ли -
ни, који је и први побед ник
„Гаши них акор да”. Након њега

насту пио је један од послед њих
носи ла ца зва ња нај бо љег за аутор -
ску песму – мул ти ин стру мен та -
ли ста и кан та у тор из Загре ба
Мики Солус. Потом је стеј џом
суве ре но овла дао Нико ла Инић,
још један нека да шњи добит ник
награ де на фести ва лу. Овај пре -
ка ље ни пан че вач ки музи чар
зади вио је све при сут не ком -
би но ва њем гита ре и тру бе, а
шлаг на тор ти био је наступ
локал ног саста ва „Резер вни
план”, који је дома ћим хито -
ви ма под гре јао атмос фе ру до
уси ја ња.

Све наве де но било је одли -
чан пре лу ди јум за так ми чар -
ско вече у субо ту, 9. децем бра,

које су анег до та ма отво ри ле
леген де пан че вач ког рокен ро -
ла (у нај ши рем сми слу те речи)
– Бра ни слав Ђеко вић Ђека и
Милан Костић Коле, док је про -
фе сор у Музич кој шко ли „Јован
Бан дур” и послед њи добит ник
награ де Гра да Пан че ва Михај -
ло Јовић гово рио о самом
фести ва лу као о сте ци шту мла -
дих тале на та. То је била и сво -
је вр сна наја ва за мини-кон церт
пола зни ка шко ле гита ре „Гитар -
та”, након чега су се у осам
так ми чар ских тача ка, у тра ја -
њу до десет мину та, пред ста -
ви ли изво ђа чи из земље и ино -
стран ства. Сва ки акорд пом но
је пра тио струч ни жири који

су, поред Јови ћа и Ђеко ви ћа,
чини ли и фор мал ни пред сед -
ник – рок кри ти чар Петар Јања -
то вић, гита ри ста Зоран Илић
и поме ну ти Мики Солус. Док
је саби ра ње гла со ва тра ја ло,
мла ди Загреп ча нин поно во је
насту пио и реви јал но.

Напо слет ку су саоп ште не
одлу ке о побед ни ци ма у две
кон ку рен ци је. Нај бо љу аутор -
ску песму напра вио је Ведран
Иво рек из Загре ба, а када је
реч о све у куп ној инте р пре та -
ци ји, чла но ви коми си је су јав -
но и уз подроб но обра зло же ње
обе ло да ни ли сво је гла со ве, рачу -
на ју ћи и оне које је доде ли ла
публи ка, што је по евро ви зиј -
ском моде лу пра ће но путем
видео-бима. У дра ма тич ном
фини шу до побе де је са 40 пое -
на сти гао пан че вач ки састав
„Син дром”; дру го пла си ра ни
„Кре а тив ни неред” из Стар че -
ва осво јио је 37, док се, с пое -
ном мање, на тре ће место пла -
си рао Милош Баса рић из Бач -
ке Палан ке. Побед ни ци су још
један пут иза шли на стејџ и
одсви ра ли неко ли ко нуме ра, а
инте ре сант но је да је цео дога -
ђај сни ман и послу жи ће као
мате ри јал за изра ду доку мен -
тар ног фил ма о фести ва лу.

Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

29

-пет дана додам још 20–30 гра -
ма хме ља за аро ма тич ност.
Ина че, ква сци гор њег вре ња су
на врху и чим пад ну, то је сиг -
нал да тре ба ота ка ти пиво. Сле -
ди сипа ње у фла ше, када дода -
јем три гра ма дек стро зе, да би
пиво сазре ло и доби ло пену –
обја шња ва Миле цео ток про -
из вод ње.

А без пене, и то оне пра ве
налик кај ма ку, ужи так у оми -
ље ној теку ћи ни мно гих жите -
ља ове пла не те сигур но не би
био пот пун.

ФОТО-РЕПОРТАЖE

род ног хме ља – од немач ких
до аме рич ких, које су вео ма
ску пе. Реци мо, лини ја „Инди -
ја пејл-ејл” изне на ди ће вас изу -
зет но јаким мири сом, цитру -
сним нота ма и јаком гор чи ном
која поти че од хме ља. Он је тај
који опле ме њу је пиво – даје му
мирис, укус и гор чи ну, а пред -
ста вља и при род ни кон зер ванс,
који чува напи так, јер ми не
кори сти мо ади ти ве. Мно ги има -
ју пред ра су ду пре ма аро ма ма
у пиву и мисле да је у пита њу
нека ква хеми ја, али буквал но
све поти че од хме ља. Ипак, оно
што пра ви маги ју, запра во је
ква сац – тек кад он одра ди фер -
мен та ци ју, пиво иде даље на
одле жа ва ње, у тра ја њу од нај -
ма ње 25 дана. Што се воде тиче,
кори сти мо ону из водо во да, јер
мисли мо да она у пиву тре ба
да буде таква какво је под не -
бље – наво ди Гња то вић.

Иван је свој про из вод назвао
„диле ма”, а пива ру је реги стро -
вао у јуну, када је на „Дани ма

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.

Медве ди ћи
Пре слат ке „мал це” неко је оста -
вио усред зиме и кија ме та у кути -
ји покрај кон теј не ра у насе љу
Котеж 2. Пустио их је да уги ну
или настра да ју на окрут ној ули -
ци, која вео ма рет ко даје шан су
ова квим беба ма.

У пита њу су две жен ки це и два
муж ја ка. Ови пре ле пи и пре до бри
„медве ди ћи” при вре ме но су скло ње ни у јед ну шупу, али чека -
ју што пре удо ми те ље који ће их збри ну ти на пра ви начин.

Све инфор ма ци је могу се доби ти на теле фон 062/204-573.

Греј си
Ова мла да „тро бој ка”, ста ра око
пет месе ци, има ла је неве ро ват -
ну сре ћу да пре жи ви вожњу
испод хау бе ауто мо би ла.

Ту се уву кла како би се што
дуже гре ја ла током хлад них дана,
а ода тле ју је без ијед не огре бо ти -
не изву кла наша сугра ђан ка, која
не може да је задр жи, јер је досад
збри ну ла број не живо ти ње.

Како би успе ла да пре гу ра зиму,
Греј си вапи за удо ми те љом, који
тим пово дом може окре ну ти број
теле фо на 062/83-76-981.

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.

У послед ње вре ме уоч љив је
тренд поја ве занат ског пива.
Доду ше у малим коли чи на ма,
па га је тешко наћи у широј
упо тре би. А и када се „натр чи”
на поне ку фла шу, она обич но
кошта нај ма ње дупло више од
већи не инду стриј ских.

Али, пре ма речи ма људи до
сржи зара же них тако зва ним
крафт пивар ством, нај ве ћи раз -
лог за то кри је се у ква ли те ту
изу зет но ску пих уво зних састо -
ја ка.

Тим тра гом раз го ва ра ли смо
с тро ји цом малих про из во ђа ча
и сви углас кажу да (пра во)
пиво мора да садр жи чети ри
еле мен та – слад, хмељ, ква сац
и воду, као и да мора про ћи
одго ва ра ју ћи про цес фер мен -
та ци је.

Све дру го је, ипак, нешто
дру го...

Како бисмо нешто више дозна -
ли о занат ском пивар ству, раз -
го ва ра ли смо с тро ји цом Пан -
че ва ца, који се још увек могу
сма тра ти енту зи ја сти ма, буду -
ћи да су коли чи не које про из -
во де зане мар љи ве у поре ђе њу
са инду стриј ским пива ра ма.

Избор је пао на јед ног доне -
кле афир ми са ног; дру ги се још
увек тра жи, а тре ћи пра ви пену -
ша ви напи так искљу чи во за
сво је потре бе.

Оба ве зна чети ри еле мен та
Најда ље је, у том погле ду, оти -
шао Иван Гња то вић, који је пре
три годи не почео да вари пиво.

– Када сам испро бао све
инду стриј ско пиво, схва тио
сам да хоћу нешто дру га чи је,
јер су ми недо ста ја ле аро ме,
боје, ква ли тет пене, при род -
ни ји састој ци и дру га чи ји
начин обра де. Фали и раз ли -
чи тост од туре до туре јер,
коли ко год се тру ди ли да оно
буде што при бли жни је, неми -
нов но је да се током вре ме на
мења и осци ли ра. Про сто, код
занат ског пива нема те могућ -
ност хемиј ске корек ци је и
таквог упра вља ња про це сом,
што има сво ју драж – почи ње
Гња то вић.

Он стро го инси сти ра на при -
род ним састој ци ма, попут
разних врста сла да, чијом ком -
би на ци јом се доби ја ју алко хол
и боја, а ути че се на пуно ћу и,
пома ло, на укус.

– Држи мо се занат ске про -
из вод ње и разних сор ти при -

СВЕ ПРИ МЕТ НИ ЈА ПОЈА ВА ЗАНАТ СКОГ ПИВА

МАЛИ, АЛИ САСВИМ ПРИ РОД НИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

чега дода јем хмељ – наво ди
Здрав ко вић.

Миле нагла ша ва да је бит -
но, након што се завр ши кува -
ње, пиво што пре охла ди ти,
јер је под ло жно бак те ри ја ма.
Целу шер пу тре ба ста ви ти у
дру гу, већу, пуну хлад не воде,
па за два де сет мину та, када
се сме са охла ди, дода ти ква -
сац и затво ри ти у пла стич ну
комо ру.

– На два де сет лита ра ста -
вљам исто толи ко гра ма ква -
сца. У мом слу ча ју ква сца гор -
њег вре ња за „ејло ве”, што зна -
чи да раде на тем пе ра ту ри од
17 до 20 сте пе ни. Тај садр жај
две неде ље сазре ва у пла стич -
ној посу ди на соб ној тем пе ра -
ту ри, тач ни је у подру му мог
дру га Шула је. Након чети ри-

ОДР ЖА НИ ДВА НА Е СТИ „ГАШИ НИ АКОР ДИ”

Побе ди ли „Син дром” и Иво рек

о чисто ћи пива, пре ма којем
оно мора да садр жи слад, хмељ,
ква сац, воду и ништа дру го. Ни
куку ру зну кру пи цу, ни вештач -
ке екс тра те, нити да се пре ска -
чу про це си... Лепо та крафт
пивар ства је и у томе што стал -
но може те испро ба ва ти и уса -
вр ша ва ти нове рецеп те. Добро
пиво мора да има добар баланс,
а за то тре ба вре ме на. Нама је
за то тре ба ло годи ну дана и
сма трам да сам имао сре ће.
Рецеп ту ра нам је стро го ори -
ги нал на, а поред „Инди ја пејл-
-ејла”, има мо пше нич но и црно
– исти че вла сник „диле ме”.

Без пасте ри за ци је
Ново се љан ска крафт пива ра
под нази вом „Бал та зар” посто -
ји од 2014. годи не, а Мило рад
Суба шић Субе каже да је у овој
при чи нешто више од годи ну
дана, када га је при ја тељ и вла -
сник пива ре Ненад Јан дрић
замо лио да се укљу чи у посао.

– У упо зна ва њу тех но ло ги је
помо гао ми је два де сет тро го -
ди шњи син, који је почео да
пије пиво тек с поја вом крафт
пива ра, али је у међу вре ме ну
сте као истан чан укус. Што се
тиче само про из вод ње, то је
још увек дале ко од озбиљ ног
бизни са. Реци мо, од пре три
месе ца има мо „аме ри кен бра -
ун ејл”, који је вео ма питак и
има ноте чоко ла де, кара ме ле
и лешни ка, док смо на „Дани -
ма Вај фер та” изло жи ли црно
пиво „ста ут” и наш „лагер” –
каже Субе.

Он исти че да тај ни више нема
и да је јед на од глав них ства ри
да ли се пред кува ње на 500

Вај фер та” имао пре ми је ру.
Такви фести ва ли су јед на од
рет ких при ли ка за про мо ци ју,
али глав на рекла ма ипак је „од
неп ца до неп ца”.

– Тржи ште је такво да смо
зане мар љи ви у одно су на мно -
ге дру ге, али ни те мале коли -
чи не није лако про да ти. Цео
про цес је папре но скуп, јер ако
хоће те ква ли тет, мора те буквал -
но све да уве зе те – од сиро ви -
на до фла ша. Вели ки про блем
је ући у лока ле, пре све га зато
што гото во сви има ју пот пи са -
не уго во ре с вели ким пива ра -
ма, које их усло вља ва ју да нема -
ју ништа изу зев њихо ве робе –
каже овај вред ни крафт пивар.

Он под вла чи да неће оду ста -
ти од при род не фор ме пива,
које је као такво овде пра вље -
но још веро ват но у доба нео -
лит ске стар че вач ке кул ту ре.

– До савр шен ства су га дове -
ли Нем ци. Они су још у 16.
веку уви де ли да посто је раз не
махи на ци је, па су доне ли закон

„Синдром” из Панчева

лита ра воде дода 80, 120 или
200 кило гра ма сла да.

– Још увек раз ми шља мо да
ли да напра ви мо озбиљ ни ју
пива ру, која при том изу зет но
кошта, као и све оста ло што
иде уз њу. Хмељ је пре скуп,
слад исто, као и про це сна опре -
ма, па чак и фла ши це из уво -
за. Тако ђе, наше пиво мора да
лежи у фер мен то ру мини мум
три неде ље, док код „вели ких”
пива ра то није слу чај, већ оне
неким поступ ци ма дра стич но
убр за ва ју тај про цес. А пасте -
ри за ци ја дово ди до тога да
њихо во пиво може да сто ји
напо љу годи ну дана без боја -
зни да ће се поква ри ти, док
наше мора да је непре кид но у
комо ри на одре ђе ној тем пе ра -
ту ри, зато што нема ника кве
хеми ка ли је у себи. Нажа лост,
овде је тешко напла ти ти ква -
ли тет и немо гу ће је пари ра ти
цена ма инду стриј ског пива –
исти че овај Ново се ља нин.

Дома ће је дома ће
И напо слет ку, оби шли смо
Миле та Здрав ко ви ћа из Пан -
че ва, који пра ви пиво само за
лич не потре бе. Буду ћи да се
већ бави про из вод њом раки је,
а обо жа ва напи так на бази хме -
ља, није му било тешко да
напра ви „хоум мејд” вари јан -
ту. Пону дио је две врсте пива;
пит ке су и лепо мири шу.

– Не пени сва ко исто. Негде
ста вим више шеће ра, негде
мање. Јед но је гор че с више
аро ма и хме ља, а дру го је нека -
ко „лајт” и вуче на бана ну. Ни
после три де се так кува ња још
увек нисам напра вио неку јасну
рецеп ту ру. Буду ћи да сам пре -
пун оба ве за, пра вим га кад угра -
бим мало вре ме на; дохва тим
шта имам и заку вам у шер пи.
За раз ли ку од неких, кори стим
гото ву сла до ви ну. Нај пре сипам
вру ћу воду из бој ле ра, про ку -
вам је за десет мину та, истре -
сем сла до ви ну, про ме шам, па
је кувам два де сет мину та, током

Занатски пивари на „Данима Вајферта”

Иван с „дилемом”

Шулаја и Миле



Обележавање Дана особа са
инвалидитетом било је прили-
ка да Савез за спорт и рекреа-
цију инвалида Панчево (ССРИ)
додели признања најбољим

спортистима у 2017. години.
За освојено прво место на екип-
ном државном првенству у
спортском риболову награђени
су: Милош Видосављевић,
Милан Петровић и Никола Тин-
тор. За тријумф на покрајин-
ском првенству у пикаду награ-
ђени су: Миланка Ристић, Миле-
на Младеновић, Јулишка Давид
и Милош Маравић.

Признања су заслужили и
освајачи појединачних меда-
ља: Милош Видосављевић,
Здравко Андријевски, Милица
Дојчинов, Милан Петровић,
Милена Младеновић, Никола
Тинтор и Чедомир Павловић.

Као најуспешнијем спорти-
сти у 2017. години ССРИ је
доделио признање Милошу
Видосављевићу.

Град Ниш је недавно уго-
стио најбоље кик-боксере
са ових простора. У чуве-
ној дворани „Чаир” одр-
жан је велики интернаци-
онални турнир у овом
спорту – Отворено првен-
ство Балкана.

Конкуренција је била
изузетно јака, будући да
је то било последње зва-
нично такмичење у овој
години. Наш град је пред-
стављао Огњен Драгојерац,
који се надметао у полу-
тешкој категорији и поно-
во је одушевио све покло-
нике овог спорта. Успео је
да се окити још једном
шампионском титулом, а
проглашен је и за најбо-
љег борца на првенству.

Огњен је у првом колу
био слободан, да би у полу-
финалу убедљиво, с 3:0, савла-
дао ривала из Македоније. У
борби за највреднији трофеј
наш суграђанин је надвисио
искусног борца из БиХ и заслу-
жено понео победнички пехар.

– Хвала другарима с који-
ма сам се интензивно припре-
мао, као и мом тренеру из
КБК-а Нови Београд Жељку
Вуковићу, који је био са мном

и у Нишу. Ипак, највећу
захвалност дугујем мојој мај-
ци Зорици, која ми је све ово
време и највећа подршка. Овај
трофеј посвећујем њој – рекао
је Драгојерац.

Година на измаку била је
веома успешна за Огњена. Он
се нада да ће и у 2018. наста-
вити да постиже добре резул-
тате и осваја трофеје на вели-
ким такмичењима.

У румун ском гра ду Ара -
ду про шлог викен да одр -
жа но је четвр то коло
Евро ли ге у џуду, у ком су
забли ста ли мла ди так ми -
ча ри ЏК-а Једин ство из
Кача ре ва, које су пред во -
ди ли Божа на и Саша
Анђе ло вић.

Нај вред ни је тро фе је
осво ји ли су Кри сти на Бјел -
че вић и Михај ло Анђе ло -
вић, док се Раст ко Анђе -
ло вић оки тио сре бром.
Иако су били мла ђи од сво -
јих рива ла, ови тален то ва -
ни бор ци су сво је про тив -
ни ке доби ја ли ипо ни ма.

У исто вре ме један део
еки пе ЏК-а Једин ство
над ме тао се на тур ни ру у
Каћу.

Злат не меда ље су осво -
ји ли: Или ја Анђе ло вић,
Андри ја на Крте нић, Ксе -
ни ја Теки ја шки и Нема ња
Нишић. Сре бром су се оки ти ли

Мар ко Шарац и Васи ли је Сто -
шић, а брон за ма Мари ја
Пенев ски и Мар та Пешић.

СПОРТ
Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Дина мо у дер би ју
бољи од Вој во ди не

У неде љу дола зи
Веле ње

Десе то коло реги о нал не СЕХА
лиге, које је било на про гра му
10. децем бра, оста ће у лепом
сећа њу свим љуби те љи ма руко -
ме та у нашем гра ду. Дина мо је
те вече ри уго стио Вој во ди ну из
Новог Сада, а срп ски дер би иза -
звао је вели ко инте ре со ва ње
покло ни ка игре с лепљи вом лоп -
том. У Халу спор то ва на Стре -
ли шту дошао је непри ко сно ве -
ни шам пи он наше земље, тим
који неко ли ко годи на вла да овда -
шњим руко мет ним про сто ром.
Иако су попу лар ни пан че вач ки
„вуко ви с Тами ша” у првом мечу
у СЕХА лиги три јум фо ва ли у
Новом Саду, „Воша” је у наш
град дошла као фаво рит.

Бран ко Рада но вић и њего ви
саи гра чи нису се сла га ли с том
чиње ни цом, иако су гости у
првих три де сет мину та били
доми нант ни ји. Руко ме та ши из
нашег гра да су на кра ју пока -
за ли ко је тре нут но газда у руко -
мет ној Срби ји: Дина мо – Вој -
во ди на 22:20 (9:12).

Ново са ђа ни су одлич но „отво -
ри ли” овај дуел. Игра ли су агре -
сив но, чвр сто у одбра ни, а на
голу су има ли извр сног Јели -
ћа, који је сјај ним интер вен -
ци ја ма зау ста вљао пан че вач ке
„бом бар де ре”. Вој во ди на је
напа ла, Дина мо се није сна -
шао, па је после првог полу -
вре ме на на сема фо ру ста јао
резул тат 9:12.

Наста вак утак ми це донео је
пот пу но дру га чи ју сли ку на тере -
ну. Тек када су гости у 34. мину -
ту пове ли са 9:14, кре ну ла је

НАСТА ВЉЕ НО ТАКМИЧЕЊЕ У СЕХА ЛИГИ

„ВУКО ВИ” ГАЗДУ ЈУ СРБИ ЈОМ

– Нисмо добро поче ли, али
смо у дру гом полу вре ме ну зби -
ли редо ве, још јед ном пока за -
ли да смо јаки само као тим и
на кра ју смо заслу же но побе -
ди ли. Пола ко дола зи мо на сво -
је, после добрих ига ра про тив
Вар да ра и у Загре бу, те бода
осво је ног у сусре ту с Нек се ом,
сти гао је и овај три јумф, који
нам мно го зна чи. Чести там
мом ци ма, али неће мо пра ви -
ти еуфо ри ју. Кроз СЕХА лигу
хоће мо да расте мо и да се при -
пре ма мо за иску ше ња у дома -
ћем плеј-офу – рекао је тре нер
Дина ма Иван Пет ко вић на кон -
фе рен ци ји за нови на ре одр жа -
ној после меча.

Већ у уто рак, 12. децем бра,
руко ме та ши из нашег гра да били
су на новом иску ше њу. Они су
у поне де љак ују тру, дакле одмах

Дина мо ва маши не ри ја. Ефи -
ка сан је био Бару џић, гол гости -
ју пого дио је и Мир ко вић, а
када је сев ну ла Рада но ви ће ва
бом ба, тре нер Вој во ди не морао
је да затра жи тајм-аут. Није
вре де ло. Шапо њић је сма њио
на 13:15, усле дио је пого дак
Бан ду ке, а када је Миљан
Буњев че вић изјед на чио на
15:15, атмос фе ра у Хали спор -
то ва дости гла је тач ку уси ја ња.
Убр зо је и Милан Мир ко вић
са два ефект на погот ка пот пу -
но „уга сио” Вој во ди ну. Дина -
мо је у 49. мину ту већ водио са
17:15, „пре вео” је утак ми цу, па
је побед ник могао да се наслу -
ти. Гости чак пет на ест мину та
нису пости гли гол, а мно го
заслу га за то има и фено ме -
нал ни гол ман дома ћих Нико -
ла Радо ва но вић.

ЕВРОЛИГА У ЏУДУ

СЈАЈ НИ КАЧА РЕВ ЦИ

ОДЛИЧ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ РК-а ЈАБУ КА

СЕЗО НА ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕ

после дер би ја с Вој во ди ном,
били у ауто бу су за Ско пље, где
их је чекао вице шам пи он Маке -
до ни је Мета лург.

Прак тич но без одмо ра после
исцр пљу ју ћег окр ша ја с Вој во -
ди ном, мом ци Ива на Пет ко ви -
ћа пре тр пе ли су пораз у 11.
колу СЕХА лиге. Мета лург је
сла вио побе ду од 33:25.

Жесток ритам утак ми ца не
дозво ља ва руко ме та ши ма Дина -
ма да пре дах ну. Већ у неде љу,
17. децем бра, пред сто ји им
нови дуел у реги о нал ном над -
ме та њу. У Пан че во дола зи еки -
па сло ве нач ког Веле ња. Нема
сум ње да може мо оче ки ва ти
још један руко мет ни спек такл,
а уз вели ку подр шку с три би на
„вуко ви” ће се лак ше носи ти с
још јед ним фаво ри том. Утак -
ми ца почи ње у 18 сати.

Шахов ски клуб „Аље хин” из
нашег гра да, уз подр шку
Спорт ског саве за Пан че ва, у
субо ту, 16. децем бра, при -
ре ди ће четвр ти међу на род -
ни тур нир за каде те.

Над ме та ње ће бити одр -
жа но у ОШ „Сте ви ца Јова -
но вић”, од 11 сати, а подр -
шку том тур ни ру дали су и
ШСВ и ШСС, чији ће пред -
став ни ци госто ва ти у нашем
гра ду.

Нај бо љи каде ти су се про -
шлог викен да над ме та ли у

Батај ни ци, а чла но ви „Аље -
хи на” били су одлич ни и овог
пута. Посеб но су се иста кли
Ања Рад ма но вић, Петар
Ћосић и Мар ко Фор ђа ри ни.

Про шлог викен да је стар -
то ва ла и Лига Вој во ди не за
јуни о ре. „Аље хин” је у првом
колу са 4:0 побе дио град ског
рива ла ШК „Све то зар Гли -
го рић”, а потом је реми зи -
рао с Ново са ђа ни ма. Насту -
пи ли су: Вук Жега рац, Вук
Нов ко вић, Мате ја Мију шко -
вић и Ања Рад ма но вић.

Руко мет ни клуб Јабу ка оду век
је био спорт ски понос свог
места, а полу се зо на која је за
нама оста ће упи са на у алма -
на си ма тог спорт ског колек ти -
ва као јед на од нај у спе шни јих
у дугој исто ри ји клу ба. Иако је
РК Јабу ка пре почет ка сезо не
остао без десе то ри це стан дард -
них прво ти ма ца, нови тре нер
Звон ко Мра шић је игра чи ма
који су оста ли у клу бу при кљу -
чио неко ли ко мома ка из мла -
ђих кате го ри ја и врло озбиљ но
при сту пио раду.

На кра ју полу се зо не Јабу ка
је осво ји ла дру го место у Првој
лиги „Север”, са осам побе да и
само два изгу бље на меча. Да
се није дого дио несрећ ни пораз
с голом раз ли ке у првом колу
од Лаво ва из Бач ке Палан ке,
који су тре нут но на првом
месту, веро ват но бисмо сад
има ли и јесе њег шам пи о на у
Јабу ци.

Тре нер Звон ко Мра шић у
овом делу шам пи о на та осла њао
се на укуп но девет на ест игра ча.
Капи тен Иван Пешко успе шно
је пред во дио овај нови тим и с
55 голо ва био је нај е фи ка сни ји
стре лац. На беков ским пози ци -
ја ма одлич но су игра ли Јова -

нов ски (52 гола) и Спа сић (30).
Сјај на кри ла Јабу ке Пешић (42),
Милен ко вић (37) и Јанев ски
(20) били су неу хва тљи ви за
про тив ни ке. Игра чи на црти
Крстев ски (34), Б. Витас (11) и
Мир ја нић (два гола) нај за слу -
жни ји су за добру игру у одбра -
ни, а посеб не похва ле тре ба упу -
ти ти гол ма ни ма. Нико ла Мита -
нов ски је јед но став но бри љи рао
и нај ви ше пута је про гла ша ван
за игра ча утак ми це, а за њим
није зао ста јао ни Милош Јан -
дрић – кад год је стао на гол,
бра нио је изван ред но.

Зна ча јан допри нос одлич -
ном резул та ту дали су и оста -
ли игра чи који су ула зи ли у
игру: В. Витас (један гол),
Дамја нов ски (шест), Вучи но -

вић, Брзев ски (три гола), Трај -
ко вић, Шарац и Маџов ски.
Посеб не ова ци је публи ке иза -
звао је пет на е сто го ди шњи Алек -
са Митро вић, који је добио
шан су на две утак ми це и пости -
гао је осам голо ва.

Запа же не резул та те руко -
ме та ши Јабу ке пости гли су и
у мла ђим кате го ри ја ма. Каде -
ти пред во ђе ни тре не ром Нико -
лом Јанев ским игра ли су
одлич но у Првој лиги Вој во -
ди не, а нису оти шли у виши
ранг само због лоши је гол-
раз ли ке у одно су на рива ле. У
Супер ли гу Вој во ди не пла си -
ра ли су се пио ни ри, које пред -
во ди тре нер Јован Михај ло -
вић, а он је ујед но водио и
мла ђе пио ни ре у Првој лиги
Вој во ди не.

На кра ју тре ба спо ме ну ти да
је за овај вели ки успех РК-а
Јабу ка заслу жан и Управ ни
одбор клу ба с пред сед ни ком
Вла дом Гру јев ским на челу.

Стране припремио

Александар
Живковић

У КУПУ СА ШАМ ПИ О НОМ

Сво јим мно го број ним вер ним нави ја чи ма, који сва ки пут

испу не халу у Јабу ци и бодре сво ју еки пу, руко ме та ши су се

оду жи ли добрим игра ма и у Купу Вој во ди не.

Сти гли су до четврт фи на ла нај ма сов ни јег так ми че ња, а у

сре ду, 20. децем бра, на про гра му ће бити пра ви руко мет ни

пра зник. Први пут у Јабу ци ће госто ва ти шам пи он Срби је.

Мом ци тре не ра Звон ка Мра ши ћа одме ри ће сна гу с Вој во -

ди ном из Новог Сада. Меч почиње у 20 сати.

У СУБО ТУ, 16. ДЕЦЕМ БРА

ТУР НИР „АЉЕ ХИ НА”

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КИК-БОКСЕРА 

НА БАЛКАНУ

ОГЊЕН ОСВОЈИО И ЧАИР

САВЕЗ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА

ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМА
У ПЕТАК, 22. ДЕЦЕМБРА

ПРОГЛАШЕЊЕ 
НАЈБОЉИХ 

Спортски савез Панчева иза-
браће и ове године најуспе-
шније спортске колективе и
појединце који су својим резул-
татима обележили годину на
измаку.

Лауреатима ће награде бити
уручене у петак, 22. децембра,
у Културном центру. Манифе-
стација почиње у 13 сати.



Млади борци Џудо клуба Пан-
чево остварили су завидне
резултате на турниру у Каћу
прошлог викенда.

Најуспешнија је била Мили-
ца Нишић, која је освојила нај-
сјајније одличје. Сребром су се
окитили: Снежана Самарџић,
Сара Ђурђев, Вук Вељковић и
Александар Лупулов, а бронзе
су зарадили Матеја Спасков-
ски, Кристијан Балог и Влади-
мир Михајлов.

СПОРТ
Петак, 15. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СЕХА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВЕЛЕЊЕ

недеља, 18 сати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА

Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

среда, 20. децембар, 19.30

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Шимановци: ПИНК–ДИНАМО

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА

субота, 19 сати

Б. Н. Село: БНС – С. ПАЗОВА

субота, 17 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СЕХА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА 22:20

Скопље: МЕТАЛУРГ–ДИНАМО 33:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ 42:26

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–СРЕМ 3:2

ПРВА ЛИГА

Крушевац: НАПРЕДАК–БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МАКС 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

С. Пазова: ДУНАВ–ТАМИШ 80:90

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СРЕМ 69:76

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ПИНК 87:82

Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ЈЕДИНСТВО 64:95

Опово: ОПОВО–ДИНАМО 58:77
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Vaughan

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Одбој ка ши це Дина ма
пораз пре тво ри ле 
у побе ду

Борац у три јум фал ној
сери ји

Таква спорт ска дра ма одав но
није виђе на у Хали спор то ва
на Стре ли шту! Утак ми ца деве -
тог кола Супер ли ге за одбој ка -
ши це, изме ђу Дина ма и Сре -
ма, само је потвр ди ла да игра
пре ко мре же спа да у нај леп -
ше, али и нај не и зве сни је спор -
то ве. Био је то изу зет но важан
дуел за оба тима, који се грче -
ви то боре за опста нак. Меч који
можда одре ђу је и даљу суд би -
ну ових рива ла у ели ти... Гошће
су води ле са 2:0, до мак си мал -
ног три јум фа дели ле су их две
лоп те, а онда се дого ди ло чудо:
Дина мо –Срем 3:2, по сето ви -
ма: 22:25, 20:25, 26:24, 25:23 и
15:13.

Пан че вач ке „лави це” су нека -
ко упла ше но ушле у овај дуел.
При јем им је био оча јан, бло -
ка гото во да није ни било, сер -
вис слаб... И поред тога, одбој -
ка ши це из нашег гра да успе -
ва ле су нека ко да одр жа ва ју
какву-такву резул тат ску неиз -
ве сност. Успе ле су да сма ње
пред ност рива ла на 21:22, али
не и да га пре стиг ну.

Дина мо је био још бле ђи у
дру гом сету. Без енер ги је, ела -
на, без жеље. На дру гој стра ни,
гошће су дело ва ле рас по ло же -
но, добро су сер ви ра ле, одлич -
но су игра ле у пољу, лако су
изла зи ле на крај са инди спо -
ни ра ним Пан чев ка ма. 

С вели ких 2:0 Срем је ушао
сило ви то и у тре ћи сет. Већ на
тех нич ком тајм-ауту водио је
са 8:12, а убр зо и са 8:14. Тре -
нер Дина ма Нико ла Јер ко вић
поку шао је са два тајм-аута да
поре ме ти рива ла, али није вре -
де ло. Срем је повео с 13:21, па
су сви при сут ни у хали поми -
сли ли да је крај бли зу. Али
онда се дого ди ло пра во одбој -
ка шко чудо. У игру је ушла

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ЧУДЕ СНИ ПРЕ О КРЕТ „ЛАВИ ЦА”СУПЕР  ША ХИ СТИ
Под покро ви тељ ством ШСВ,
про шлог викен да у Новом Саду
је одр жан вели ки шахов ски тур -
нир за каде те, на којем су
одлич не резул та те оства ри ли
и наши сугра ђа ни.

Мар ко Мила но вић је зау зео
прво место и одбра нио про -
шло го ди шњу титу лу, а његов
брат Павле, иако нај мла ђи,
успео је да осво ји брон за ну
меда љу.

Неко ли ко дана рани је у Бео -
гра ду је одр жа но међу на род но
так ми че ње у про блем ском
шаху, на ком је уче ство ва ло
пре ко сто реша ва ча из Срби је
и ино стран ства.

Мар ко је убе дљи во осво јио
прво место у сред њој ста ро сној
кате го ри ји, а Павле је заслу -
жио сре бр ну меда љу у мла ђој
кла си.

ТРО ФЕ ЈИ 
НОВО СЕ ЉА НИ МА

На Отво ре ном првен ству Бео -
гра да у кик-бок су одлич не
резул та те оства ри ли су и чла -
но ви КБК-а „Све ти Цар Лазар”
из Банат ског Новог Села.

Сре бр не меда ље осво ји ли су
јуни о ри Ната ша Марић и
Дамјан Маној ло вић.

Над ме тао се и кадет Радо -
ван Арам ба шић.

СКУП ШТИ НА 
АК-а ТАМИШ

Редов на годи шња скуп шти на
Атлет ског клу ба Тамиш одр -
жа на је у сре ду, 6. децем бра.
Пред сед ни ца Мили ца Којић и
тре нер Зоран Коцић изве сти -
ли су деле га те о успе си ма тог
колек ти ва, па је кон ста то ва но
да је годи на на изма ку нај у -
спе шни ја од осни ва ња клу ба.

АК Тамиш је у 2017. осво јио
чак четр на ест меда ља на држав -
ним и покра јин ским првен стви -
ма, а Сте фан Лазић и Алек са
Нер ти ца обо ри ли су наци о нал -
не рекор де у кате го ри ји пио ни -
ра у брзом хода њу на 1.000 м.

Осва ја че тро фе ја на држав -
ним и покра јин ским првен -
стви ма – Сте фа на Лази ћа, Сању
Марић, Алек су Нер ти цу и Јеле -
ну Васи ље вић – клуб је награ -
дио вред ним паке ти ма спорт -
ске опре ме, а сви оста ли чла -
но ви заслу жи ли су дипло ме.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

се поно во вра тио у меч, а можда
и у Супер ли гу.

Мно го узбу ђе ња било је и у
четвр том сету. Девој ке из Срем -
ске Митро ви це поно во су доми -
ни ра ле, води ле су с 1:5 и 10:15,
а онда је, као пра во осве же ње
у игри дома ћег тима, на терен
истр ча ла Вања Симе у но вић.
Одлич но је сер ви ра ла, лете ла
је по тере ну, „поку пи ла” је неке
тешке лоп те које су у прва два
сета „затр па ва ле” поље њеног
тима... Сара је наста ви ла да

– Ова побе да можда и одре -
ђу је даљу суд би ну нашег клу ба
у ели ти. Био је то тре ну так
исти не за Дина мо. Успе ли смо
нека ко. Побе гли смо са дна
табе ле и то је нај ва жни је. Нисам
задо во љан игром, јер су девој -
ке без потре бе цела два сета
дело ва ле упла ше но. Чуд но ват
је жен ски спорт, али није ово
први пут да се десио ова кав
пре о крет. Иде мо даље, чека нас
меч с Једин ством, које је апсо -
лут ни фаво рит, па онда и с

До шестог три јум фа у ово го -
ди шњем шам пи о на ту сти гли су:
Бурић, Мадић, Мило ше вић,
Дукић, Пет ко вић, Рај ко вић,
Гаври лов, Булић, Вла ди са вљев
и Зин до вић.

Борац је сада на четвр том
месту, са ско ром од шест побе -
да и три пора за, коли ко има и
тре ће пла си ра но Сме де ре во.
Наред ног викен да Стар чев ци ће
бити на нај ве ћем иску ше њу до
сада. Путу ју у Ваље во на мег дан
с непо ра же ним лиде ром ВА 014.

Олга Јејић и Дина мо је почео
да ниже пое не. Сред њи бло кер
„лави ца” је фан та стич ним сер -
ви си ма, али и сјај ним бло ко -
ви ма „један на један” пот пу но
„пре се као” Сре ми це, које су
одјед ном поче ле да гре ше и да
бива ју све упла ше ни је како се
њихо ва пред ност топи ла. Јова -
на Симић је била одлич на на
месту тех ни ча ра, а поно во се
раз го ро па ди ла и фан та стич на
Сара Павло вић. Срем је водио
са 18:23, а онда је на сер вис-
лини ју ста ла Олга Јејић. Усле -
ди ла су чак три аса... Гошће су
биле изгу бље не, нису зна ле шта
их је сна шло... Са 26:24 Дина мо

осва ја пое не када је било нај -
по треб ни је, а кона чан уда рац
у четвр том сету рива лу је зада -
ла Јана Ћук, и то ас-сер ви сом.

Ни пети сет није про шао без
неиз ве сно сти и узбу ђе ња. Гошће
су опет биле бли же побе ди
(10:12), али сјај не Сара Павло -
вић, Олга Јејић, Јана Ћук и Јова -
на Симић нису им дозво ли ле
да се раду ју. Похва ле за кона -
чан три јумф заслу жу ју све девој -
ке, па су свој допри нос вео ма
важној побе ди дале и Сања Ђур -
ђе вић, Мили ца Шорак, Бјан ка
Пет ко вић, Тија на Стој ко вић,
Дра га на Мар ко вић и Тама ра
Ђур ђе вић.

Кле ком, с којим и може мо да
се над и гра ва мо – рекао је тре -
нер Дина ма Нико ла Јер ко вић.

Јако важну побе ду оства ри -
ли су и одбој ка ши стар че вач -
ког Бор ца. Они су у деве том
колу Прве лиге у Кру шев цу
савла да ли дома ћи Напре дак с
3:0, по сето ви ма: 25:22, 29:27
и 25:16.

Иако су игра ли без корек то -
ра и јед ног од нај ва жни јих „шра -
фо ва” у еки пи Боја на Позни ћа,
мом ци које пред во ди тре нер
Душан Јовић још јед ном су
пока за ли да заслу жу ју место у
самом врху Прве лиге, па и у
срп ској одбој ка шкој ели ти.

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КАРА ТЕУ

БРОН ЗА ЗА УРО ША ПЕТРО ВАЧ КОГ
Бал кан ско првен ство у кара теу
за каде те, јуни о ре и мла ђе сени -
о ре одр жа но је од 8. до 10. децем -
бра у Хер цег Новом. У изу зет но
јакој кон ку рен ци ји так ми ча ра
из десет зема ља репре зен та тив -
ци Срби је зау зе ли су тре ће место
у укуп ном пла сма ну.

На шам пи о на ту је насту пи -
ло седам бора ца КК-а Дина мо.
Брон за ну меда љу је осво јио
јуни ор Урош Петро вач ки у кате -
го ри ји до 61 кг. Он је у првом
колу био сло бо дан, а потом је
са две побе де про тив так ми ча -
ра из БиХ и Бугар ске дошао до
полу фи на ла, у којем се састао

с бор цем из Маке до ни је. Одлич -
но је запо чео меч, повео је с
2:0 и био надо мак фина ла, а

онда га је јед на несмо тре ност
кошта ла мини мал ног пора за од
2:3. Ипак, Урош није кло нуо

духом, већ је у репер са жној
бор би успео да три јум фу је и
оки ти се брон за ним одлич јем.

Каде ти Дар ко Спа сков ски и
Нико ла Ива но вић пла си ра ли
су се на пета места, баш као и
мла ђа сени ор ка Тама ра Живић.
Над ме та ли су се и Јана Кој -
чић, Милош Сте фа но вић и
Алек сан дар Зде шић.

Тре нер ових мла дих бора ца
Пре драг Сто ја ди нов задо во љан
је насту пом сво јих так ми ча ра,
али било је еви дент но да им
недо ста је иску ство на вели ким
так ми че њи ма, што их је и
кошта ло неко ли ко меда ља.

УСПЕХ У КАЋУ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Трећа редовна скупштина Раг-
би клуба Динамо 1954 одржа-
на је у суботу, 2. децембра.
Састанак чланова највишег
клупског тела отворио је пред-
седник популарних „дивљих
вепрова” Миомир Калабић, који
је поздравио госте, играче, струч-
не тимове и управу клуба.

– Посебну захвалност за то
што је јајаста лопта поново попу-
ларна на овим просторима, дугу-
јемо Граду Панчеву, Спортском
савезу, ЈКП-у „Младост”, као и
рагби савезима Војводине и
Србије. То су институције које
су нас подржале да за свега три
године постигнемо сјајне резул-
тате – рекао је први човек РК-а
Динамо 1954.

На скупштини су уручена и
признања најуспешнијим игра-
чима. Награде су заслужили
Ђура Петровић и Марко Зло-
колица (петлићи), Страхиња
Аџић (пионир), Александар
Кркљуш (кадет), Данило Раше-
та (јуниор) и Петар Хинић
(сениор).

Члановима скупштине изве-
штај је поднео и спортски
директор клуба Игор Стојади-
новић.

– За нама је сјајна сезона, а
резултати су веома видљиви.
Освојили смо три шампионске
титуле, а зарадили су их јунио-
ри, кадети и пионири. Куп Срби-
је освојили су петлићи, а доне-
ли смо победнички пехар и с

меморијалног турнира „Бошко
Стругар”. Имали смо седам јуни-
орских репрезентативаца Срби-
је који су се надметали на Европ-
ском првенству. Тим који побе-
ђује се не мења, па ће тако сви
тренери, који су веома заслу-
жни за ове успехе, наставити
свој рад у клубу и у наредној
сезони. Јако је важно то што
Динамо наступа са свим кате-
горијама, у свим такмичењи-
ма. Када је сениорски тим у
питању, покушаћемо да напад-
немо прво место у Б-групи. На
крају, захвалио бих играчима и
тренерима који су изнели ову
сезону, али и свим пријатељи-
ма спорта који су били уз нас –
рекао је Стојадиновић.

Рагбисти су одувек држали
до традиције, па су се и овог
пута сетили својих ветерана,
„чувара ватре”. Због тога су
уручена признања играчима
који су пре шест деценија
освојили прву шампионску
титулу и почели да проносе
име града Панчева и Динама
широм света. Они су својим
присуством увеличали скуп,
а то су: Душан Новаков, Мић-
ко Лазић, Андреја Халупа,
Душан Степанов и Миле Сте-
панов.

Скупштина Рагби клуба
Динамо 1954 једногласно је
усвојила извештаје о раду и
дала легитимитет даљем раду
тима и управе.

РЕДОВНА СКУПШТИНА РК-а ДИНАМО 1954

ГОДИНА ОБОГАЋЕНА ТИТУЛАМА
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Еми ли ја 
Дрн дар ски, 
гим на зи јал ка:
     
– Ићи ћу на при пре ме за
факул тет, јер пла ни рам
да упи шем архи тек ту ру.
Пре о ста ло вре ме ћу
тако ђе иско ри сти ти за
уче ње. Сада је вео ма
напор но у шко ли, јер
смо завр шна годи на.

Вука шин 
Тара бић, 
гим на зи ја лац:
     
– Пла ни рам да
спре мам матур ски
рад и семи нар ски
из хеми је. Учи ћу 
и веро ват но ћу
свра ти ти на неку
жур ку. Ићи ћу и 
да гле дам утак ми цу.

Тео до ра Лео полд,
гим на зи јал ка:
     
– Идем на часо ве из
хеми је, пошто спре мам
при јем ни. Осим тога, 
дру жи ћу се, али ништа
посеб но, јер због оба ве за
у шко ли немам вре ме на
за неке вели ке изла ске.
Викенд ће ми добро доћи
да се одмо рим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Све га

Злат ни ћуп?

    Ма, јок, то су само кон теј не ри...

    Који су за неког злат ни ћуп.

    Мора мо пошто ва ти раз ли ке међу нама.

    Ако то не чини мо, ако раз ли ка нисмо све сни – поста је мо

нељуд ски настро је ни.

    Нељу ди. Е, у том мно штву има све га.

После

Када се нара диш, сед неш да се одмо риш.

    Ако си седе ћи радио, уста неш.

    Пошто си тек устао, про те глиш се.

    После тегље ња нема мно го опци ја: или поно во радиш, или си

докон.

    За ове дру ге нема помо ћи.

    Осим ако не помог ну сами себи.

Живот

Овог пута је на кра ју, али је увек и на почет ку – живот.

    Не посто ји нико ко ника да нико ме није рекао шта би желео да

се у њего во име ура ди пошто умре.

    То је спла чи на, али је океј.

    Људ ска је.

    Ипак, боље би било да ради мо док смо живи.

    На себи.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ НИЖЕ ПОБЕ ДЕ
Пао и Дунав у Ста рој
Пазо ви

У сре ду, 20. децем бра,
дола зи Мла дост

КК Тамиш дефи ни тив но при па да
самом врху срп ске кошар ке. Про шлог
викен да је оди гра но једа на е сто коло
КЛС-а, а клуб из нашег гра да оства -
рио је и шести уза стоп ни три јумф!
Тамиш је био на вели ком иску ше њу,
јер је госто вао у Ста рој Пазо ви. Дунав
је увек неу го дан дома ћин, а терен у
дво ра ни „Парк” мно ги рива ли нази -
ва ју вру ћим. Ипак, мом ци које пред -
во ди тре нер Бојан Јови чић оти шли
су на тај мег дан пуни опти ми зма, осо -
ко ље ни са пет уза стоп них побе да, али
и чвр сто реше ни да Дуна ву вра те дуг
из про шле сезо не. И успе ли су у сво -
јим наме ра ма. Сед ми пут у овој сезо -
ни терен су напу сти ли уздиг ну тих
руку: Дунав –Та миш 80:90, по четвр -
ти на ма: 12:21, 19:18, 24:19 и 25:32.

Пан чев ци су одлич но ушли у утак -
ми цу, па су већ у првој четвр ти ни
напра ви ли озбиљ ни ју пред ност. У
настав ку меча Тамиш је водио и с
три на ест пое на (17:30), али су дома -
ћи кошар ка ши успе ли да се вра те у
меч и да на одмор оду с под но шљи -
вим зао стат ком (31:39).

Поче так дру гог полу вре ме на донео
је мно го бољу игру дома ћег тима, који
је, ношен подр шком с три би на, успео
да ухва ти резул тат ски при кљу чак. Али
Мла ден Вит ко вић и њего ви саи гра чи
нису се пре да ва ли. Успе ли су да одго -
во ре на сва ки напад дома ћи на и да
кон стант но одр жа ва ју вођ ство.

Ипак, на почет ку четвр тог пери о -
да Дунав је успео да изјед на чи (62:62),
дво ра на у Ста рој Пазо ви је про кљу -
ча ла од узбу ђе ња, али на жалост дома -
ћих нави ја ча, Тамиш је пока зао да је
у овом тре нут ку јачи од Дуна ва. Упра -
во је капи тен Мла ден Вит ко вић пого -
дио две јако важне „трој ке” за пан -
че вач ки тим, који ма је ути шао тем -

напа да, а онда је Вит ко вић „трој ка -
ма” откло нио све диле ме. Чести там
игра чи ма, пока за ли су озби љан карак -
тер, издр жа ли налет рива ла и пога ђа -
ли су његов кош онда када је било
нај по треб ни је – рекао је у теле фон -
ском раз го во ру тре нер Тами ша Бојан
Јови чић.

Тим из нашег гра да играо је у саста -
ву: Ђор ђе вић (два пое на), Соча нац
(10), Илкић (девет), Кање вац, Бало -
вић, Вит ко вић (13), Раи че вић (девет),
Сми ља нић (осам), Савић (чети ри),
Кне же вић (15), Митро вић (20 пое на)
и Раден ко вић.

Тамиш је сада на четвр том месту
првен стве не табе ле, са ско ром од седам
побе да и чети ри пора за, коли ко има
и тре ће пла си ра ни Спар так из Субо -
ти це, а Мета лац на дру гом месту има
само један три јумф више. Мом ци
Боја на Јови чи ћа игра ће наред ни
првен стве ни дуел у сре ду, 20. децем -
бра, у Хали спор то ва на Стре ли шту,
када ће уго сти ти Мла дост из Зему на.
Уз подр шку с три би на биће им лак ше
да стиг ну до сед ме побе де у низу.
Утак ми ца почи ње у 19.30.

A. Живковић

пе ра мент ну публи ку, али и конач но
дао до зна ња рива лу да у овом мечу
не може оства ри ти више од часног
пора за.

Побе дом над еки пом Дуна ва Тамиш
се реван ши рао за два пора за из прет -
ход не сезо не. Нај е фи ка сни ји код дома -
ћих био је Дејан Мај сто ро вић, са
шесна ест пое на и чети ри аси стен ци -
је, а у побед нич кој еки пи нај бо љи је
био Сте фан Митро вић, са два де сет
пое на и чети ри ско ка.

– Увек је изу зет но тешко игра ти у
Пазо ви. Пошту јем Дунав због све га
што је донео срп ској кошар ци. У про -
шлој сезо ни побе дио нас је оба пута и
желе ли смо да се реван ши ра мо.
Одлич но смо игра ли у дефан зи ви у
првој четвр ти ни. Искон тро ли са ли смо
игру рива ла, па је раз ли ка можда
могла да буде и већа у нашу корист.
Дру го полу вре ме као да је доне ло неку
дру гу утак ми цу. Дома ћин се раз и грао,
кре нуо га је шут, али и моји мом ци су
били на виси ни задат ка. Било је зани -
мљи во за гле да о це сва ка ко, јер се
одви јао пра ви шутер ски дуел. Када
нас је Дунав сти гао резул тат ски, Илкић
и Митро вић су пре се кли неко ли ко

У Зему ну је про шлог викен -
да одр жа но послед ње, пето
коло Лиге реша ва ча шахов -
ских про бле ма Срби је за
2017. годи ну. Мла ди Пан -
че вац Или ја Сера фи мо вић
зау зео је тре ће место у кон -
ку рен ци ји наших нај бо љих
реша ва ча, чла но ва репре -
зен та ци је, са осво је них 45
пое на од 60 могу ћих.

Овај сја јан резул тат донео
му је нових 15 реј тинг-пое -
на, тако да ће уз успе хе из
прет ход них кола на реј тинг-
листи, која изла зи 1. јану а -
ра, пре ћи гра ни цу од 2.000
бодо ва.

По завр шет ку послед њег
кола суми ра ни су резул та ти
и про гла ше ни нај у спе шни -
ји реша ва чи ово го ди шње
лиге у сени ор ској и јуни ор -
ској кон ку рен ци ји. Или ја је
убе дљи во три јум фо вао међу
јуни о ри ма до осам на ест
годи на, а ваља напо ме ну ти
да је у укуп ном пла сма ну
зау зео четвр то место, одмах
иза тро ји це ста ри јих коле -

га, веле мај сто ра. Побед ни -
ци у обе кон ку рен ци је награ -
ђе ни су меда ља ма и дипло -
ма ма, као и вред ним умет -

нич ким сли ка ма и шахов -
ским књи га ма.

Мла ди Сера фи мо вић
наста вио је да оства ру је

успе хе и у ком по но ва њу
шахов ских про бле ма. Кра -
јем новем бра бри тан ски
часо пис „Про бле мист”
репро ду ко вао је његов дво -
по тез, као при мер рекор да
у про мо ци ја ма фигу ра. У
реше њу овог про бле ма Или -
ја је успео да оства ри чак
шест раз ли чи тих про мо ци -
ја ска ка ча.

Дво стру ки јуни ор ски
првак све та у шахов ској
ком по зи ци ји пре неко ли ко
дана је и зва нич но постао
нај мла ђи суди ја у исто ри ји
про блем ског шаха. Почет -
ком децем бра на руском
сај ту „Супер про блем” рас -
пи сан је 202. темат ски тур -
нир у ком по зи ци ји дво по -
те за, на коме му је, као
побед ни ку јед ног од прет -
ход них тур ни ра, при па ла
част да суди на тему коју је
задао.

Рок за сла ње радо ва је 8.
јану ар, а Или ји ну пре су ду
може мо оче ки ва ти до кра -
ја фебру а ра. A. Ж.

УСПЕ СИ НАШЕГ СУГРА ЂА НИ НА

НОВО ЗЛА ТО ЗА ИЛИ ЈУ СЕРАФИМОВИЋА


