
месе ци сва ко днев ног упор ног и интен -
зив ног вежба ња под над зо ром Алек -
сан дра Голо ви ћа, тре не ра у клу бу
„Тигар”.

– За њега имам само речи хва ле,
јер је током при пре ма за Свет ско
првен ство извла чио мак си мум из мене
и успе вао да ме моти ви ше да истр -
пим све тешко ће – изја ви ла је Јеле на.

Њен тре нер био је део струч ног
шта ба захва љу ју ћи коме су и дру ги
наши так ми ча ри у пара те квон ду оства -
ри ли запа же не резул та те на Свет ском
првен ству у Лон до ну. С Јеле ни ним
меда ља ма, осво ји ли су укуп но осам
сре бр них и брон за них одлич ја, као и
два пеха ра у екип ном пла сма ну, захва -
љу ју ћи чему су били међу нај бо љим
репре зен та ци ја ма на све ту.

На успе ху који су пости гли чести -
та ли су им пред сед ник држа ве Алек -

сан дар Вучић, пре ми јер ка Ана Брна -
бић и мини стар спор та Вања Удо ви -
чић.

„Иако је ово било прво првен ство у
пара те квон ду на коме је уче ство ва ла
Срби ја, ви сте успе хом који сте пости -
гли дали пози ти ван при мер сви ма и
поме ри ли гра ни це”, напи са ла је Ана
Брна бић на „Тви те ру”. „Ви сте наш
понос, сва ка част”, додао је Вања Удо -
ви чић.

На пита ње нови на ра има ли усло -
ве за тре ни ра ње Јеле на је рекла да
њен клуб још увек нема довољ но опре -
ме, али да оче ку је да ће му после
запа же ног насту па у Лон до ну држа -
ва помо ћи.

– Поред нашег клу ба у Бео гра ду,
посто ји још један пара те квон до клуб
у Новом Саду. Мањак опре ме надок -
на ђу је мо тако што повре ме но ми одла -
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Јеле на Тер зић недав но 
на Свет ском првен ству у
Лон до ну осво ји ла злат ну 
и сре бр ну меда љу у 
кон ку рен ци ји спор ти ста из
више од педе сет зема ља

Не пред ста вља јој 
про блем да сва ко днев но
након посла путу је 
у Бео град на тре нин ге

Када неки спор ти ста осво ји меда љу
на важном так ми че њу, то иза зи ва
пошто ва ње, похва ле и честит ке. Међу -
тим, када то успе спор ти сти ма који
има ју неки физич ки хен ди кеп, онда
такав под виг заслужујe додат ну пажњу
и дивље ње.

Иако су на први поглед они под ре -
ђе ни у одно су на људе који нема ју
ника кав физич ки недо ста так, то је
само при вид. Такви спор ти сти дока -
зу ју да се у живо ту увек тре ба бори ти,
без обзи ра на тешко ће, и сна гом сво -
је упор но сти и воље пре ва зи ла зе све
пре пре ке.

Ово се може рећи за нашу сугра -
ђан ку Јеле ну Тер зић, запо сле ну у
„Зеле ни лу”, која је чла ни ца наше
репре зен та ци је у пара те квон ду. Иако
нема руке, то јој не пред ста вља про -
блем да тре ни ра тај бори лач ки спорт
и да удар ци ма ногу савла ђу је сво је
про тив ни ке.

Да је више него успе шна у томе,
пока за ла је на Свет ском првен ству
које је кра јем окто бра одр жа но у Лон -
до ну. На том так ми че њу била је чла -
ни ца наше репре зен та ци је и оства ри -
ла нај бо љи резул тат, осво јив ши јед ну
злат ну и јед ну спребрну меда љу. Овај
резул тат је пости гла у кон ку рен ци ји
260 спор ти ста из 59 зема ља.

Да све буде зани мљи ви је, тај успех
је оства ри ла после само неко ли ко

ПРИ МЕР ЗА УПОР НОСТ И СНА ГУ ВОЉЕ

Хендикепирана девојка свет ски шам пи он
зи мо код њих, па онда тамо зајед но
вежба мо, а повре ме но они због истог
раз ло га дола зе код нас. Поче ла сам
да вежбам у апри лу ове годи не. Када
завр шим рад но вре ме, мало се одмо -
рим код куће, а онда одла зим на тре -
нин ге у Бео град. Сва ке ноћи вежбам
по два сата, на Вождов цу или на Новом
Бео гра ду. Моји тре нин зи се састо је
од спа ринг бор би и вежби за јача ње
сна ге и издр жљи во сти – рекла је Јеле -
на.

Ових дана она се при пре ма за Европ -
ско првен ство у пара те квон ду, које ће
бити одр жа но 7. децем бра у Бугар -
ској. Како је рекла, нада се да ће и на
том так ми че њу пости ћи добар резул -
тат и да ће јој и то бити, попут уче -
шћа на Свет ском првен ству у Лон до -
ну, неза бо рав но иску ство.

Јеле на је дода ла да јој при пре ме за
пред сто је ће европ ско првен ство не
пада ју тешко, јер у клу бу у коме вежба
вла да одлич на атмос фе ра, сви се држе
као један и пуни су пози тив не енер -
ги је. На пита ње шта нај ви ше воли у
спор ту који тре ни ра, рекла је да је на
првом месту добро дру штво, а онда
путо ва ња.

Јеле на је изја ви ла и да је за све што
је до сада пости гла нај за слу жни ја њена
мај ка.

– Рође на сам без руку, а она је без
обзи ра на то била увек уз мене и стал -
но ме је тера ла да дајем све од себе и
идем напред. И сада је ту. Кад год ми
је нешто потреб но. Ја се и поред тога
тру дим да све сама ура дим, а тек ако
видим да не могу, потра жим њену
помоћ. Није про блем имаш ли руке и
ноге, већ да ли довољ но веру јеш у
себе и да ли раз ми шљаш пози тив но –
истакла је Јеле на.

Она је захва ли ла и сво јим коле га -
ма у „Зеле ни лу” и Дани лу Бје ли ци,
дирек то ру тог јав ног кому нал ног пре-
д у зе ћа, јер без њихо ве пред у сре тљи -
во сти ништа не би пости гла.

М. Гли го рић
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и над непри ко сно ве ним евром и
дола ром.

То би на прву лоп ту тре ба ло да
обра ду је, буду ћи да нам пла те у
огром ној већи ни нису веза не за стра -
ну валу ту. И ствар но изгле да као да
има мо пуни је нов ча ни ке ако се зна
да сада евро вре ди нај ви ше 119 дина -
ра, у одно су на, реци мо, фебру ар,
када је то било пет-шест дина ра ску -
пље.

Међу тим, биће да је у пита њу
„фата мор га на”. Jер мало ко овде
може да при у шти такав „лук суз” и да
при ште ди неку црка ви цу, па му овај
фан та зма го рич ни раст дома ће валу -
те мало зна чи. Наре че ни нису у ста -
њу да иско ри сте ни дру ге ново на ста -
ле бла го де ти – да купу ју стра ну,
углав ном лук су зну робу, која пра ти
евро, као ни да тури стич ки путу ју по
све ту и томе слич но...

Ни на тере ну се не види кон кре тан
бољи так – и даље ска чу цене бен зи -
на, као и мно гих про из во да у трго -
вин ским лан ци ма. Али то не тре ба
пре ви ше да чуди, јер је позна то да
наши „пред у зет ни ци” кори сте сва ку,
чак и ова ко кон тра дик тор ну могућ -
ност за поску пље ње, све јед но да ли је
у пита њу скок или пад дина ра. Сто га
не тре ба да чуди што су овде поје ди -
ни арти кли ску пљи него усред Пари -
за и Лон до на.

Ова ква ситу а ци ја сигур но не пого -
ду је ни они ма који при ма ју пен зи је
или дру ге дозна ке из ино стран ства у
деви за ма. А таквих већ није мало.

С дру ге стра не, када је реч о обич -
ним гра ђа ни ма при лич но ира ци о -
нал ној макро е ко ном ској димен зи ји,

акту ел но ста ње на тржи шту деви за
могло би да иза зо ве мно го лоших
репер ку си ја. Веро ват но и више него
оних назо ви по зи тив них. Пре све га,
учи ни ће нашу робу ску пљом и некон -
ку рент ном и тиме ће наште ти ти
изво зу, који тре ба да нам буде један
од дуго роч них „све то у зо ра”, а ићи ће
нару ку уво знич ком лоби ју. Има и
оних који су уве ре ни да је енорм ни
раст дина ра мехур од сапу ни це и
дирек тан ефе кат пре ко мер ног заду -
жи ва ња држа ве. После ди ца тога је
поја ча на пону да деви за, па када поч -
ну да при сти жу кре дит не оба ве зе,
наша валу та ће стр мо гла во пада ти.

Но вра ти мо се „ружи чан стве ним”
меди ји ма, пре ма који ма ника ква
космич ка сила неће зау зда ти помах -
ни та ли динар. Ма, сва је при ли ка да
се очи глед но неће сми ри ти док се
макар не изјед на чи с „поср ну лом”
европ ском моне том.

Напо слет ку, има ће мо нај ви ше пла -
те на све ту – у про се ку 25.000 евра.

Мали је про блем то што ће у том
слу ча ју хлеб кошта ти око педе сет
евра. Али баш нас боле бри ге кад ће
нам, реци мо, истар ски тар туф са сво -
јих пет сто евра (у том слу ча ју, и дина -
ра) по кило гра му бити пра ва бага те -
ла. На трпе зи би могао да се нађе и
три пут ску пљи белу га кави јар из
Каспиј ског мора.

При том, какво год да је вре ме код
нас, зна се да гро фо ви никад нису
били цици је – за леба и кави јар мора
да буде.

А може и без хле ба – здра ви је је и
јеф ти ни је...

Ј. Ф.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

„Ремек-дело” градске багре.

Спортски центар, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НАЈБОЉИ НАЧИН ДА СЕБИ ПОБОЉШАТЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ ЈЕ ДА

ПОКУШАТЕ ДА ПОБОЉШАТЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ ДРУГИХ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Марк Твен

Аме рич ки вој ни ци у Пан че ву
Не, није гре шка – аме рич ки падо бран ци из база у Вичен ци и Рам штај ну
који су 13. новем бра сле те ли на аеро дром у Батај ни ци сме ште ни су у
касар ни „Сте ви ца Јова но вић”. Тамо се при пре ма ју за зајед нич ке падо -
бран ске ско ко ве које тре ба да изве ду с при пад ни ци ма наше Спе ци јал не
бри га де до кра ја ове неде ље, уко ли ко им вре мен ски усло ви то дозво ле.

Дола зак аме рич ких вој ни ка у нашу земљу иза звао је више него нега тив -
не реак ци је на дру штве ним мре жа ма. „Шта ће нам они овде?” „Зашто смо
их позва ли?” „Сме мо ли да забо ра ви мо бом бар до ва ње и жртве?” То су само
неки од вели ког бро ја комен та ра који се могу про чи та ти на „Феј сбу ку” и
„Тви те ру”.

Иако вре ме неу мит но про ла зи, немо гу ће је забо ра ви ти про ле ће 1999.
годи не, бом бар до ва ње, раза ра ње наше земље и жртве које су нам нане ли
при пад ни ци НАТО-а и аме рич ке арми је.

Међу тим, вре ме је да се на тај део наше исто ри је ста ви тач ка и да
наста ви мо даље. У при лог томе довољ но гово ри само један при мер: иако
је у Дру гом свет ском рату током немач ке оку па ци је Руси ја изгу би ла пре -
ко два де сет пет мили о на људи, пред сед ник те земље Путин недав но је
изја вио да је Немач ка и даље воде ћи руски еко ном ски парт нер, без обзи -
ра на санк ци је Европ ске уни је. Ако тако могу Руси и Нем ци, шта је про -
блем да још чвр шће сара ђу је мо Аме ри кан ци и ми?

Про тив ни ци наше вој не сарад ње са Аме ри ком тре ба да узму у обзир
још један аргу ме нат – наша вој ска не вежба само са Аме ри ма, већ и с
руском и с бело ру ском вој ском, и то је до сада ура ди ла нај ма ње десет
пута. Неке од доса да шњих срп ско-руско-бело ру ских вој них вежби одр -
жа не су на тери то ри ји наше земље, а неке у Руси ји и Бело ру си ји.

Јед на од таквих вежби, „Сло вен ско брат ство”, изве де на је на тери то ри -
ји Пан че ва, Бео гра да и Кови на почет ком новем бра про шле годи не. На
њој је, поред наших падо бра на ца, уче ство ва ло још 150 њихо вих руских
коле га и око 50 бело ру ских. Зајед но су изве ли падо бран ски десант (што
ће ура ди ти и ових дана са аме рич ким вој ни ци ма) и уве жба ва ли напад на
теро ри сте. Захва љу ју ћи при пад ни ци ма Спе ци јал не бри га де, који су били
добри дома ћи ни (нема сум ње да ће такви бити и када је реч о гости ма из
Аме ри ке), руски и бело ру ски вој ни ци су по завр шет ку вежбе оби шли
неке од исто риј ских спо ме ни ка и зна ме ни то сти у Пан че ву.

Јед но је нео спор но – аме рич ка, руска и бело ру ска арми ја спа да ју међу
нај бо ље, нај ја че и нај о бу че ни је на све ту. Због тога уче шће наших вој ни -
ка на вежба ма с коле га ма из тих зема ља може само да им кори сти и да
пове ћа ниво њихо ве бор бе не гото во сти. 

* * *
Пово дом неко ли ко слу ча је ва вршњач ког наси ља који су про шле неде ље
запа њи ли сво јом суро во шћу и бру тал но шћу реа го ва ла је Тања Ђура шко -
вић, глав ни поли циј ски инспек тор Оде ље ња за бор бу про тив висо ко тех -
но ло шког кри ми на ла СБПОК-а.

У изја ви коју је дала „Поли ти ци” скре ну ла је пажњу на то да је уз мал -
тре ти ра ње и зло ста вља ње деце и мла дих неми нов но обја вљи ва ње увре дљи -
вих спо то ва или фото гра фи ја на „Феј сбу ку” и интер не ту. Поса ве то ва ла је
нај мла ђе да оба ве зно при ја вљу ју роди те љи ма уко ли ко то дожи ве, а да они
о све му оба ве сте и поли ци ју. Пре ма њеним речи ма, нај ва жни је је да жртве
сва ког узне ми ра ва ња сачу ва ју неки доказ (сни мље ни при лог у коме су
изврг ну ти руглу, вул гар ну СМС пору ку или непри клад ну фото гра фи ју),
јер ће тако на нај бо љи начин помо ћи суди ја ма да казне одго вор не.

Ово упо зо ре ње дошло је у пра вом тре нут ку. Од сва ког шама ра, удар ца
ногом или повла че ња за косу више боли када насил ни ци поста ве сним ке
свог ижи вља ва ња на „Феј сбу ку”, „Инста гра му” или „Тви те ру” и тако омо -
гу ће хиља да ма људи да гле да ју туђу пат њу.

* * *
Још само месец дана оста ло је до кра ја ове и почет ка сле де ће годи не,
када ћемо доби ти одго вор на јед но пита ње: хоће ли Новак Ђоко вић успе -
ти да се после дуже пау зе вра ти у врх свет ског тени са и да поно во буде
„неза у ста вљив” и „непо бе див”, како су свет ски меди ји годи на ма обја вљи -
ва ли? Док јед ни твр де да он више ника да неће бити онај ста ри, има и
оних који се нада ју да су му одмор и „пуње ње бате ри ја” при ја ли и да ће
поно во, као некад, суве ре но вла да ти тени ским тере ни ма широм све та и
побе ђи ва ти про тив ни ке. Виде ће мо, оста ло је још мало...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

Биће за леба 
и кави јар

У послед ње вре ме затр па ни смо
вести ма о врто гла вом јача њу дина -
ра. Неки меди ји (није тешко пого -
ди ти који) дижу га у небе са и ства -
ра ју ути сак да ће наше пла те жно
сред ство мал те не доби ти при мат



Осам на е сти Кра ји шки ликов -
ни салон, који орга ни зу ју Удру -
же ње Срба из Хрват ске СКД
„Зора”, Зави чај ни клуб „Книн -
ска Кра ји на” и Кра ји шки демо -
крат ски форум, биће при ре ђен

у четвр так, 16. новем бра, од 19
сати, у Град ској библи о те ци.

Том при ли ком биће про мо -
ви са на и два збор ни ка радо ва:
„Гра ђан ски рат у Хрват ској
1991–1995” и „Книн ска Кра ји на”.

Реч је о публи ка ци ја ма обја -
вље ним пово дом обе ле жа ва ња
седам сто го ди шњи це од осни -
ва ња мана сти ра Кру па у Дал -
ма ци ји.

Д. К.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа
у Вој во ди ни, кон стант но
ради на про ши ре њу бога тог
спек тра сво јих услу га, због
чијег ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и
ста нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
има ју при ли ку да субо том
ура де ултра звуч ни пре глед
абдо ме на и мале кар ли це,
који оба вља ради о лог др
Љуби ца Лазић из Кли нич -
ког цен тра Срби је. Довољ -
но је рећи да др Љуби цу
Лазић коле ге сма тра ју јед -
ним од нај бо љих дијаг но -
сти ча ра у нашој земљи.
Уско ро ће, тако ђе субо том,
заин те ре со ва ни моћи да ура -
де и све врсте ултра звуч них
пре гле да срца, рачу на ју ћи
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ову услу гу
анга жо ван је један од воде -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
Томић, кар ди о лог, док тор
меди цин ских нау ка и маги -
стар кар ди о ло ги је са Инсти -
ту та „Деди ње”. Субо том спе -

ци ја ли стич ке ОРЛ пре гле -
де ради др Горан Митев ски
из пан че вач ке Опште бол -
ни це, а уро ло шке његов
коле га из исте уста но ве др
Небој ша Тасић, док је за
пре гле де из обла сти гине -
ко ло ги је заду жен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
фронт”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се
и по томе што у хема то ло -
шко-био хе миј ској лабо ра -
то ри ји те уста но ве паци јен -
ти већи ну вери фи ко ва них,
кон тро ли са них и суми ра -
них резул та та могу доби ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда
када је нео п ход но ура ди ти

пре гле де и ана ли зе на јед -
ном месту и доби ти резул -
та те што пре. С тим у вези,
тре ба под се ти ти и на то да
се у Заво ду, при ме ра ради,
све врсте лекар ских уве ре -
ња изда ју за мак си мал но
два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе, као и о додат ним погод -
но сти ма које оства ру ју сви
они који посе ду ју лојал ти
кар ти це Ауто-цен тра „Зоки”,
погле дај те на реклам ним
стра на ма акту ел ног бро ја
нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су ујед но и бро -
је ви путем којих се зака -
зу ју пре гле ди. Ново сти
може те пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 17. новембар 2017.

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

Завод „Пан че вац” 
први у све му

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст 
на про те тич ке услу ге

Од самог отварања,
крајем прошле годи-
не, Центар за хитну
и рестауративну сто-
матологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амбијенту.

Осим тога, све већи
број наших суграђа-
на одлучује се за услу-
ге ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због атрак-
тивних цена и могућности
плаћања на одложено.

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки,

у „Никоденту” су
одлучили да
поново покрену
акцију у оквиру
које сви они
којима су неоп-
ходне услуге из
области проте-
тике остварују
право на чак
30% попуста.

Искористите
ову прилику и
закажите пре-
глед путем теле-

фона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно опре-
мљени центар налази се пре-
ко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.

Д. К.

Раул Гон за лес похва лио
тим из Пан че ва

Пакле ни ритам у
децем бру

Уто рак, 14. новем бар 2017.
годи не. Датум који ће вели ким
сло ви ма оста ти упи сан у седам
деце ни ја бога тој ризни ци Руко -
мет ног клу ба „Дина мо”. Тог
дана су пан че вач ки „жуто-црни”
госто ва ли у Ско пљу, где су у
сед мом колу реги о нал не СЕХА
лиге игра ли са еки пом „Вар да -
ра”, зва нич ног шам пи о на Евро -
пе. У сво јој бога тој исто ри ји
клуб из наше га гра да ника да
није одме ра вао сна гу с јачим
рива лом.

Руко мет ни гигант из глав ног
гра да Маке до ни је има спорт ски
ком плекс, зајед но с хоте лом, у
који је уло же но пре ко седам на -
ест мили о на евра, али и фан та-
сти чан струч ни и играч ки кадар.
„Вар дар” већ три годи не пред -
во ди тре нер Раул Гон за лез, а
од еки пе коју тај струч њак има
на рас по ла га њу зази ру сви клу -
бо ви на Ста ром кон ти нен ту.
Два де се так репре зен та ти ва ца
разних зема ља сачи ња ва играч -
ки погон моћ ног „Вар да ра”.
Штер бик, Милић, Мар се нић,
Абу то вић, Сто и лов, Диби ров,
Маке да... само су неке од руко -
мет них „зве ри” које су Ско пље
нај ве ћим сло ви ма уцр та ли у
руко мет ну мапу Евро пе.

Е, баш про тив таквог про -
тив ни ка је у уто рак, 14. новем -
бра, играо „Дина мо”. Нарав но,
тим из Маке до ни је наста вио је
сери ју непо бе ди во сти у реги о -
нал ном над ме та њу и три јум -
фо вао је са 42:32 (20:17), али
еки па коју пред во ди Иван Пет -

ко вић игра ла је хра бро, без
стра ха од моћ ног про тив ни ка.
Чак су наши сугра ђа ни на
почет ку утак ми це има ли и
пред ност, па је у шестом мину -
ту на сема фо ру дво ра не „Јане
Сан дан ски” ста јао резул тат 3:4!

Исти на, „Вар дар” није играо
с нај ја чим саста вом у овом
мечу, али не тре ба забо ра ви ти
да тре нер Раул Гон за лес на рас -
по ла га њу има вео ма ква ли те -
тан „ростер”, па би и с дру гом
или тре ћом поста вом био у
европ ском врху.

– Тешко је речи ма опи са ти
ути ске из Ско пља. Тре нут но, у
одно су на нас, „Вар дар” је васи -
о на. То је реал ност не само
пан че вач ког већ и срп ског спор -
та. Да су игра ли у ком плет ном
саста ву, раз ли ка у голо ви ма

била би и убе дљи ви ја, нарав -
но, али све у све му, задо во љан
сам нашим изда њем. Има ли
смо добре мину те, достој но смо
пари ра ли вели ком рива лу. Чак
је на кон фе рен ци ји за нови на -
ре и Раул Гон за лес похва лио
наш мла ди тим и иста као да се
не сећа када је њего вом тиму
неки ривал на полу вре ме ну дао
седам на ест голо ва. Из Ско пља
носи мо лепе ути ске, а пред
нама је вре ме још јачег рада,
јер нам у децем бру пред сто ји
пакле ни ритам утак ми ца –
рекао је тре нер пан че вач ког
тима Иван Пет ко вић.

Нека оста не забе ле же но да
су боје „Дина ма” у мечу про -
тив прва ка Евро пе бра ни ли:
Жујо вић (један гол), Пили по вић
(шест), Буњев че вић (чети ри),

Сто ја но вић (два), Јелић (три),
Мир ко вић (три), Јова но вић
(један), Петро вић, Л. Павло -
вић, М. Павло вић, Дис тол (два),
Бару џић (један), Дими трић,
Радо ва но вић, Бан ду ка (један)
и Шапо њић (осам голо ва).

Наред ну утак ми цу у СЕХА
лиги „жуто-црни” ће оди гра ти
1. децем бра у Загре бу, а потом
сле де две утак ми це у Хали спор -
то ва на Стре ли шту (6. и 9.
децем бра), про тив РК-а „Нек -
се” из Наши ца и ново сад ске
„Вој во ди не”. Већ 12. децем бра
Иван Пет ко вић и њего ви мом -
ци поно во путу ју у Ско пље, на
мег дан с „Мета лур гом”, а чети -
ри дана касни је на свом тере -
ну доче ку ју „Веле ње” из Сло -
ве ни је.

А. Жив ко вић

РУКО МЕ ТА ШИ „ДИНА МА” ГОСТО ВА ЛИ У СКО ПЉУ

ХРА БРО СА ШАМ ПИ О НОМ ЕВРО ПЕ

ПРЕ СЕ ЉЕ ЊА ЗБОГ РЕКОН СТРУК ЦИ ЈЕ ИНТЕР НОГ

У Бол ни цу се ула зи кроз подрум
Рекон струк ци ја Интер ног оде -
ље ња Опште бол ни це усло ви -
ла је низ пре се ље ња раз ли чи -
тих слу жби из тог дела згра де,
о чему смо у више навра та
писа ли. За све наше сугра ђа не
важна вест гла си да је сада и
При јем но-ургент на слу жба
изме ште на и нала зи се у Спе -
ци ја ли стич ком цен тру.

Сви ма ће од вели ког зна ча ја
бити и инфор ма ци ја да се, због
поме ну тих радо ва, у Бол ни цу
сада ула зи из подру ма. Тај улаз
се нала зи у бол нич ком пар ку,
са зад ње стра не згра де (погле -
да ти фото гра фи ју). Бол ни ца
још јед ном апе лу је на сугра ђа -
не да се стрикт но при др жа ва ју
вре ме на посе те – од 15 до 16
сати.

Под се ћа мо и на то да је Завод
за јав но здра вље пре се љен с

доса да шње адре се у Пасте ро -
вој 2 и сво ју делат ност сада
оба вља на две лока ци је: у Ули -
ци Вука Кара џи ћа 8 и у Ули ци
6. окто бра 9. Менаџ мент Заво -
да (дирек тор, помоћ ни ци
дирек то ра и глав ни тех ни чар),

Слу жба за прав не, еко ном ске,
финан сиј ске, тех нич ке и дру -
ге посло ве (прав на слу жба,
рачу но вод ство, комер ци ја ла),
Цен тар за пре вен ци ју и кон -
тро лу боле сти (сани тар ни пре -
гле ди, вак ци на ци ја, саве то ва -

ли ште) и Цен тар за про мо ци ју
здра вља, ана ли зу и орга ни за -
ци ју здрав стве не слу жбе,
инфор ма ти ку и био ста ти сти ку
у здрав ству нала зе се у про сто -
ри ја ма бив ше Желе знич ке
амбу лан те, у Ули ци Вука Кара -
џи ћа 8.

Цен тар за хиги је ну и хума -
ну еко ло ги ју (оде ље ње хиги је -
не и оде ље ње сани тар не хеми -
је и еко ток си ко ло ги је) и Цен -
тар за микро би о ло ги ју (оде ље -
ње кли нич ке и оде ље ње сани -
тар не микро би о ло ги је) нала зе
се у бив шој Очној амбу лан ти,
у Ули ци 6. окто бра 9.

Завод ће функ ци о ни са ти на
ове две адре се све док не буде
завр ше на нова згра да те уста -
но ве, која је већ годи на ма у
изград њи.

Д. К.

На сце ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у четвр так, 16. новем -
бра, биће одр жан кон церт под
нази вом „Climate Keys”. У пита -
њу је део про јек та истог нази ва
који реа ли зу ју пија ни сти широм
све та са иде јом да се скре не
пажња на кли мат ске про ме не.

Више од сто пија ни ста и пре -
да ва ча ода зва ло се овој акци -
ји, а Пан че во је при сут но на

мапи захва љу ју ћи енту зи ја зму
пија нист ки ње Мари је Лиге ти
Балинт, као и њеним гости ма
пре да ва чи ма Јован ки Вићен -
тић и Ната ши Секу лић, про -
фе сор ка ма у Тех нич кој шко ли
„23. мај” Пан че во. Кон цер ти
се деша ва ју у пери о ду одр жа -
ва ња свет ске кон фе рен ци је кли -
мат ских про ме на UN COP 23,
у новем бру, у Бону.

„Climate Keys” је осми сли -
ла и ини ци ра ла ком по зи тор -
ка и пија нист ки ња Лола Перин
с циљем да оку пи пија ни сте
из целог све та заин те ре со ва -
не да кон цер том и интер ак -
тив ном при чом струч них пре -
да ва ча покре ну публи ку на
про ми шља ње о кли мат ским
про ме на ма.

М. М. В.

КОН ЦЕРТ „CLIMATE KEYS”

Пија ни сти скре ћу пажњу на кли мат ске про ме не

У ГРАД СКОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ, 16. НОВЕМ БРА

Кра ји шки ликов ни салон



Одборници Нове странке Павле
Ђукић и Јовица Петровачки и
самостални одборници Владан
Кељевић, Денко Тончев и Оли-
вер Петковић формираће нову
одборничку групу.

На седници Скупштине града
која је заказана за 17. новембар
ова одборничка група почеће да

ради, под називом „За наше
Панчево” – потврђено нам је у
скупштинској служби.

Сва петорица одборника су у
мају напустила Лигу социјалде-
мократа Војводине. У међувре-
мену су Ђукић и Петровачки ушли
у Нову странку, а ЛСВ је остао
без одборничке групе, а с једном

одборницом – Соњом Радивојев.
Иако су за формирање одборнич-
ке групе у панчевачком парла-
менту потребна минимум чети-
ри одборника, бивши лигаши су
сада одлучили да се и формално
удруже, а да ли ће им се придру-
жити и четворо сада бивших чла-
нова „Доста је било”, сазнаћемо

већ 17. новембра на седници Скуп-
штине града.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Одлу ку о избо ри ма сазна ће те брзо, већ у сле де ћу субо ту,
када ће бити одр жа не сед ни це Пред сед ни штва и Глав ног
одбо ра СНС-а.

(Пред сед ник СНС-а Алек сан дар Вучић, 
„Ало”, 11. новем бар)

* * *
Ван ред ни пар ла мен тар ни избо ри су можда мало доса -
ди ли гра ђа ни ма, али није лоше да гра ђа ни оце не шта
смо и да ли смо добро ура ди ли. То је вели ка про ве ра за
људе који раде у Вла ди. Лич но, волим избо ре... Толи ко
тога је ура ђе но у Бео гра ду да СНС може мир но на те
избо ре.

(Пот пред сед ни ца Вла де и мини стар ка 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре 

Зора на Михај ло вић, „Блиц”, 13. новем бар)

* * *
Свет ски цен три моћи су се заи гра ли када су мисли ли да
је могу ће пре кра ја ти гра ни це на Бал ка ну, јер овај реги он
није део ЕУ. Наста ви ће мо да се бори мо за сво ју будућ -
ност, сара ђу је мо с нашим сусе ди ма и поку ша мо да реши -
мо про блем.

(Мини стар спољ них посло ва Срби је Иви ца Дачић 
за москов ски лист „Изве сти ја”, 13. новем бар)

* * *
Нема више гура ња ства ри под тепих и пре ћут ки ва ња
дога ђа ја. Сва ки вид наси ља дирек тор је дужан да истог
дана при ја ви школ ској упра ви и инспек ци ји, која одмах
изла зи на терен. О томе се оба ве шта ва ју и поли ци ја и
тужи ла штво, ако је реч о озбиљ ни јем пре кр ша ју.

(Мини стар про све те Мила дин Шар че вић, 
„Вечер ње ново сти”, 13. новем бар)

* * *
Доку мент је настао као плод доса да шње сарад ње Две ри
и Источ не алтер на ти ве и дана шњи спо ра зум је само
наста вак фор ми ра ња широ ког патри от ског опо зи ци о ног
народ ног фрон та који се при пре ма за насту па ју ће избо ре
на свим ниво и ма. Наци о нал ни фронт је будућ ност срп -
ске поли ти ке и надам се да ће уско ро води ти Срби ју.

(Пред сед ник Две ри Бошко Обра до вић, 
„Тан југ”, 7. новем бар)

Ма, шта ми ре че!

СРП СКА НАПРЕД НА СТРАН КА

Одлу ка о избо ри ма
Пред сед ник Срби је и лидер
Срп ске напред не стран ке
(СНС) Алек сан дар Вучић
наја вио је да ће одлу ка о
избо ри ма бити позна та у
субо ту, 18. новем бра, када ће
у Бео гра ду бити одр жа не сед -
ни це Пред сед ни штва и Глав -
ног одбо ра СНС-а – пре но се
бео град ски меди ји.

„То ће бити дан када ће
бити доне та конач на одлу ка
о том пита њу. Све стан сам
да смо врло бли зу пора за на
beoград ским избо ри ма”, оце -
нио је Вучић.

Пре ма њего вим речи ма, то
не зна чи да није задо во љан
резул та ти ма рада СНС-а и да
се неће бори ти да стран ка на
избо ри ма постиг не што бољи
резул тат.

СОЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СРБИ ЈЕ

Акци ја дава ња крви
Град ски одбор Соци ја ли стич -
ке пар ти је Срби је (СПС) орга -
ни зо вао је 13. новем бра акци -
ју добро вољ ног дава ња крви
за сво је чла но ве, у про сто ри -
ја ма Слу жбе за тран сфу зи ју
Опште бол ни це Пан че во.

– Добро вољ но дава ње крви
није само хума ни гест, већ
пред ста вља и осе ћај задо -
вољ ства да је спа сен или
побољ шан ква ли тет живо та
нај ма ње јед не осо бе, а нај -
че шће три или више њих.
Овим су моје коле ге пан че -
вач ки соци ја ли сти пока за ли

да су хума ни и спрем ни да
помог ну дру ги ма. Нада мо се
да ће овај гест под ста ћи и
дру ге да дођу и дају крв –
изја вио је пред сед ник Град -
ског одбо ра СПС-а Нико ла
Дан гу бић.

Снаб де ва ње Опште бол ни -
це Пан че во крвљу важан је
пред у слов за њено несме та -
но функ ци о ни са ње. Крв је
теч ност која се не може купи -
ти или напра ви ти и зато
соци ја ли сти пору чу ју: „Завр -
ни рукав, дај крв и спа си
нечи ји живот”.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

У СКУПШТИНИ ГРАДА

Нова одборничка група

Одбор ни ци с листе „Доста је
било – Саша Раду ло вић” Нико -
ла Ћебић, Жар ко Јели сав чић,
Души ца Јова но вић и Дејан
Јова но вић изја ви ли су да ће
након искљу че ња из „Доста је
било” наста ви ти опо зи ци о но
дело ва ње у локал ном пар ла -
мен ту, што је ујед но и њихов
одго вор на про шло не дељ ни
позив ДЈБ да вра те ман да те.

Они су на зајед нич кој кон -
фе рен ци ји за нови на ре, 13.
новем бра, реа го ва ли на наво де
в. д. пред сед ни ка „Доста је било”
у Пан че ву Шан до ра Ђер фи ја да
су Ћебић и Јели сав чић искљу -
че ни јер су „одсту пи ли од прин -
ци па и вред но сти стран ке,
опстру и шу ћи рад Град ског одбо -
ра”, као и да је про тив Души це
и Деја на Јова но ви ћа још рани -
је, због непо ти зма, покре нут
дисци плин ски посту пак.

Ово четво ро одбор ни ка неги -
ра све наво де и оце њу је их као
неи сти ни те. Они поја шња ва ју
да не могу бити искљу че ни из
непо сто је ће стран ке („Доста је
било” је у поступ ку реги стра -
ци је) и под се ћа ју да су упра во
они осни ва чи Гру пе гра ђа на

„Доста је било – Саша Раду ло -
вић”, која је у Пан че ву уче -
ство ва ла на послед њим локал -
ним избо ри ма.

– Тре ба јав ност да зна да је
Ђер фи изнео неи сти не. Нисмо
ми неки чла но ви, ми смо осни -
ва чи те гру пе гра ђа на која је
уче ство ва ла на избо ри ма. Ђер -
фи није навео од којих циље ва
и вред но сти смо одсту пи ли...
Као пред сед ник пан че вач ког
одбо ра „Доста је било” пред се -
да вао сам свим састан ци ма,

осим можда неким тај ним, и
цен тра ла је редов но доби ја ла
изве шта је... Мисли мо да је
запра во реч о нечи јем лич ном
обра чу ну с нама, па зато кон -
крет ног обра зло же ња и нема –
каже Ћебић.

Одбор ник Дејан Јова но вић,
који је био и в. д. коор ди на то ра
ДЈБ за јужни Банат, каже да је
симп то ма тич но то што је до
искљу че ња дошло након што је
у више навра та од цен тра ле тра -
жио финан сиј ске изве шта је о

утро шку стра нач ких пара и
одго ва ра:

– То што је моја жена тако ђе
одбор ник, јесте зато што је од
почет ка уче ство ва ла у поли -
тич ком раду. Не знам о каквом
непо ти зму они гово ре... Не
може Шан дор Ђер фи да ме
изба ци из нече га што не посто -
ји, а и нас четво ро зва нич но
нисмо чла но ви нијед не поли -
тич ке орга ни за ци је. Ми смо
поје ди нач но пома га ли иде ју
Саше Раду ло ви ћа.

Дода је да су недав но и одбор -
ни ци с Вождов ца исту пи ли из
„Доста је било”, а да је од укуп -
но 111 осво је них одбор нич ких
места ДЈБ у локал ним скуп шти -
на ма до сада поло ви на одбор -
ни ка напу сти ла ту стран ку.

Ћебић, Јели сав чић и Јова -
но ви ћи не оду ста ју од иде је да
тре ба фор ми ра ти зајед нич ки
опо зи ци о ни фронт у Пан че ву
и на томе раде. На наше пита -
ње да ли ће офор ми ти нову
одбор нич ку гру пу или ће при -
сту пи ти некој посто је ћој, заго -
нет но одго ва ра ју да ће се то
виде ти већ 17. новем бра на сед -
ни ци Скуп шти не гра да.

РЕАК ЦИ ЈА ЧЕТВО РО ОДБОР НИ КА

Наста вак опо зи ци о ног дело ва ња

Уло га меди ја у 
про це су сма ње ња
дис кри ми на ци је
вели ка

Узе ти нај бо ље 
при ме ре 
од дру гих зема ља

Миси ја ОЕБС-а у Срби ји и пове -
ре ни ца за зашти ту рав но прав -
но сти про мо ви са ли су два при -
руч ни ка које је подр жа ла Миси -
ја ОЕБС-а у Срби ји. На струч -
но-еду ка тив ном ску пу одр жа -
ном недав но на Пали ћу пове -
ре ни ца Бран ки ца Јан ко вић изја -
ви ла је да је циљ при руч ни ка
да нови на ри ма буду помоћ при
изве шта ва њу о тема ма у обла -
сти људ ских пра ва, зашти те од
дис кри ми на ци је и про мо ци је
толе ран ци је.

Она је нагла си ла да меди ји
има ју изу зет но зна чај ну уло гу
у кре и ра њу јав ног мње ња, да
сви зајед но може мо да се бори -
мо за боље и рав но прав ни је
дру штво које при хва та раз ли -
чи то сти.

– Уви де ли смо, кроз инсти -
ту ци ју пове ре ни ка, да се често
дис кри ми на тор но изве шта ва,
али због незна ња. Пове ре ник
мора да иде корак испред, а не
само да одго ва ра на при ту жбе
гра ђа на, јер само спро во ђе њем
поступ ка про блем неће мо
реши ти – рекла је пове ре ни ца.

Она је иста кла да није реч о
рав но прав но сти само изме ђу
мушка ра ца и жена, већ свих
гра ђа на Срби је, без обзи ра на
њихо ва лич на свој ства, то јест
при пад ност наци ји, етнич кој и
вер ској гру пи, поли тич ким или
син ди кал ним орга ни за ци ја ма
и тако даље. Изра зи ла је наду
да ће при руч ни ци допри не ти
бољем изве шта ва њу и сма ње -
њу дис кри ми на ци је у меди ји -
ма, али и већем уче шћу жена у

ШЕФ МИСИ ЈЕ ОЕБС-а И ПОВЕ РЕ НИ ЦА ЗА РАВ НО ПРАВ НОСТ

СПОР, АЛИ ИСПРА ВАН ПУТ

поли ти ци, и дода ла да бор ба с
пред ра су да ма и увре же ним сте -
ре о ти пи ма никад није лака.

Веће уче шће жена у поли ти ци
– Жене ће пока за ти коли ко је
дис кри ми на ци ја жена ште ти ла
у ства ри нашем дру штву. Упр -
кос добром закон ском окви ру
још увек је тешко нешто про -
ме ни ти. Оче ку јем, на при мер,
и веће уче шће жена у поли ти -
ци. Ево при ли ке да изме ни мо
дис курс у том делу, јер веру јем
да ће жене непри хва та њем
мушких пра ви ла игре у поли -
ти ци већ про ме ни ти ства ри
набо ље. Тако ђе, веру јем да бисмо
могли и кроз кул ту ру која нас
одре ђу је да про ме ни мо ства ри
и нарав но кроз обра зо ва ње и
поро ди цу, акте ре који су од нај -
ве ћег зна ча ја у нашој бор би за
раз у ме ва ње и рав но прав ност –
изја ви ла је пове ре ни ца Бран ки -
ца Јан ко вић за „Пан че вац”.

Шеф Миси је ОЕБС-а у Срби -
ји Андреа Ори цио нагла сио је

зна чај уло ге меди ја у поди за -
њу све сти о дис кри ми на ци ји и
рекао да упра во они тре ба да
има ју воде ћу уло гу у јача њу
дру штва без дис кри ми на ци је.

Миси ја ОЕБС-а у Срби ји
подр жа ла је изда ва ње „Води ча
за бор бу за толе ран ци ју” и
„Води ча о род но осе тљи вом
изве шта ва њу меди ја у Срби ји”.
Амба са дор саве ту је да Срби ја
на овом путу иско ри сти нај бо -
ље прак се дру гих зема ља.

Рефор ме у руке
Амба са дор Ори цио, који је у
Срби ју дошао из Ита ли је, на
мол бу „Пан чев ца” да, када гово -
ри мо о овој теми и нашем путу
рефор ми, упо ре ди те две земље,
рекао је:

– Ита ли ја сва ка ко може да
буде иско ри шће на као при мер
Срби ји за нека пита ња, али
кључ на реч коју ја стал но спо -
ми њем јесте: зајед но. Дакле,
Срби ја сва ка ко тре ба да узме у
сво је руке ове рефор ме, па и

рефор му меди ја. ОЕБС је ту да
пру жи подр шку, зна чи то је про -
цес и зајед но тре ба да мења мо
ства ри. Наво дим често при ме -
ре из Ита ли је и то да тре ба само
мало више да пора ди те на ово -
ме, али поно во нагла ша вам да
тре ба да ради мо зајед но.

Закон о забра ни дис кри ми -
на ци је донет је 2009. годи не,
али и поред добрих закон ских
реше ња, у прак си ситу а ци ја
није задо во ља ва ју ћа. Зато је
циљ ових при руч ни ка да се
меди ји ма учи не при сту пач -
ним дома ћи и међу на род ни
анти ди скри ми на ци о ни окви -
ри. Публи ка ци је садр же и реч -
ник толе ран ци је одно сно
листу анти ди скри ми на тор них,
род но сен зи тив них и мање
позна тих тер ми на са обја шње -
њи ма. Аутор ке при руч ни ка су
пове ре ни ца Бран ки ца Јан ко -
вић, проф. др Ива на Крстић,
Анти го на Андо нов и Татја на
Јако би.

Бран ки ца Јан ко вић и Андреа Ори цио 

Н. Ћебић, Д. Јовановић, Н. Јелисавчић и Д. Јовановић



Нови нар ке Мир ја на Марић Велич -
ко вић, Ива на Пре дић и Татја на
Марин добит ни це су медиј ске награ -
де коју тре ћу годи ну заре дом, пово -
дом Међу на род ног дана толе ран ци -
је, доде љу је пове ре ник за зашти ту
рав но прав но сти у сарад њи с Миси -
јом ОЕБС-а у Срби ји. Пан чев ке су
награ ду доби ле за при лог „Кад оста -
риш, нико не куца на тво ја вра та”,
који је обја вљен про шле годи не на
пор та лу „013 инфо”.

– Ово је наше прво медиј ско при -
зна ње и вео ма смо поно сне што смо
награ ђе не за при лог који се бави
толе ран ци јом. Ради ли смо при чу о
ста рим људи ма кроз про је кат „Кад
оста риш, нико не куца на тво ја вра -
та”, који је финан си ра ла Кан це ла -
ри ја за људ ска и мањин ска пра ва у
окви ру про гра ма „Спро во ђе ње анти -
ди скри ми на ци о них поли ти ка у Репу -
бли ци Срби ји”. Ово је резул тат пре -
да ног рада целе редак ци је пор та ла

„013 инфо”, а посеб но Алек сан дра
Токи на, који је сни мао и мон ти рао
награ ђе ни при лог – рекла је нови -
нар ка Мир ја на Марић Велич ко вић.

У кате го ри ји онлајн и штам па них
меди ја награ де за толе ран ци ју доби -
ли су Јеле на Јор га че вић Кисић из
недељ ни ка „Вре ме”, Наде жда Буди -
ми ро вић с пор та ла Krusevacgrad.rs,
Мар ја на Сте ва но вић из листа „Данас”
и Мили ца Сто ја но вић из ЦИНС-а. У
кате го ри ји ТВ при ло га награ ђе ни су
Тама ра Тан ко сић из Радио-теле ви -
зи је Срби је и Нико ла Ради шић са ТВ
Н1, а у кате го ри ји ТВ и радио репор -
та жа Јова на Полић из ТВ про дук ци је
ЈСП, Мир ја на Марић Велич ко вић,
Ива на Пре дић и Татја на Марин из
редак ци је пор та ла „013 инфо” и
Мире ла Вељо вић са ТВ „Форум”.

Награ де су уру чи ли пове ре ни ца
за зашти ту рав но прав но сти Бран ки -
ца Јан ко вић и шеф Миси је ОЕБС-а
Андреа Ори цио. Д. К.

Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Свет ски дан бор бе про тив дија бе те са
обе ле жа ва се сва ке годи не 14. новем -
бра у част рођен да на Фре де ри ка Бан -
тин га, који је зајед но са Чар лсом Бес -
том први изло жио иде ју која је дове -
ла до откри ћа инсу ли на у окто бру
1921. годи не. Ини ци ја ти ву за обе ле -
жа ва ње тог дана покре ну ле су Међу -
на род на дија бе то ло шка феде ра ци ја и
Свет ска здрав стве на орга ни за ци ја 1991.
годи не, као одго вор на све већи број
обо ле лих од шећер не боле сти широм
све та. Гене рал на скуп шти на Ује ди ње -
них наци ја усво ји ла је 20. децем бра
2006. годи не Резо лу ци ју о дија бе те су,
а Свет ски дан бор бе про тив дија бе те -
са увр штен је у зва нич ни кален дар.

Овим пово дом пита ли смо наше
сугра ђа не да ли су све сни коли ко је
дија бе тес чест, да ли пазе на исхра ну
и коли ко воде рачу на о уно су шеће ра
у орга ни зам.

РУЖА ДИМИ ТРИ ЈЕВ, фри зер ка:
– При лич но водим рачу на о томе

коли ко шеће ра уно сим у орга ни зам.
Знам да га има ско ро у све му. Избе -
га вам кола че, гази ра не соко ве и соко -
ве уоп ште. Искљу чи во пијем дома ће

соко ве. Сусре ћем се с мно го људи
који има ју про блем с дија бе те сом,
мно ги болу ју од тога.

МИЛО РАД ШАР ЧЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Ја немам шећер, немам ни холе -

сте рол. Али знам да је то про блем,
јер моја жена има пови шен шећер у
крви. Ја и водим и не водим рачу на.
Једе мо она ко како се ста ри ји људи
хра не. Не пијем соко ве ни кафу, нити
пушим. Тру дим се да живим један
нор ма лан, здрав живот. Соли да ри шем
се са супру гом, која има про блем.

АНГЕ ЛИ НА КОВА ЧЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Имам дија бе тес и могу рећи да је
вео ма тешко носи ти се с том боле -
шћу. Шеће ра данас има у ско ро свим
намир ни ца ма. Не знам шта више не
смем да једем. Јед ном пен зи о не ру је
вео ма тешко да при у шти такав вид
исхра не, а мислим да је узрок све га
тога стрес.

АНА БУЗА ЏИ ЈА, спре ма чи ца:
– Не водим посеб но рачу на, јер

немам про бле ма са шеће ром. Међу -

тим, мој супруг је дија бе ти чар, па се
тру ди мо да се здра во хра ни мо. То је
данас тешко, јер је хра на ску па. Њему
углав ном спре мам нешто дру га чи ју
хра ну, како не би уно сио шећер у
орга ни зам. Има доста намир ни ца
које и ски да ју шећер, као што је бора -
ни ја и повр ће гене рал но. Мада, пона -
вљам, јако је тешко хра ни ти се здра -
во и како тре ба јер су пла те мале,
али тру ди мо се да се хра ни мо нај бо -
ље што може мо.

ЗЛАТ КО ВОДЕ НИ ЧА РОВ, посло во ђа:
– Све стан сам коли ко је та болест

честа данас. Мно го мла дих обо ле ва
од дија бе те са. Мислим да су узро ци
за то брз живот, неи спа ва ност и лоша
исхра на. Ја се тру дим да не пијем
гази ра не соко ве и хра ним се здра во.

ДРА ГАН МИТИЋ, 
машин ски тех ни чар:

– Немам про блем с пови ше ним
шеће ром, али мислим да су лоша
исхра на и стрес углав ном узро ци тога,
као и начин живо та.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

А. БУЗАЏИЈАА. КОВАЧЕВИЋ З. ВОДЕНИЧАРОВ Д. МИТИЋ

НАША АНКЕТА

ВОДИ ТЕ ЛИ РАЧУ НА О УНО СУ ШЕЋЕ РА У ОРГА НИ ЗАМ?

Здра ва исхра на пома же

М. ШАРЧЕВИЋР. ДИМИТРИЈЕВ

ХРОНИКА

зашти ту од дис кри ми на ци је (2017–
2018). Савет за род ну рав но прав ност
Скуп шти не гра да је на сед ни ци 5.
окто бра утвр дио нацрт овог акта и
отво рио јав ну рас пра ву која је тра ја -
ла од 15. до 21. окто бра. Циљ изра де
доку мен та је уна пре ђи ва ње локал -
них стра те шких доку ме на та, јача ње
орга ни за ци о них капа ци те та уста но -
ва и орга ни за ци ја анга жо ва них у
обла сти зашти те и про мо ци је пра ва
мар ги на ли зо ва них дру штве них гру -
па, као и јача ње капа ци те та интер -
сек тор ских мре жа у локал ним зајед -
ни ца ма за пре по зна ва ње и аде кват -
но реа го ва ње на дис кри ми на ци ју, с
акцен том на LGBT попу ла ци ји. Изве -
сти лац на сед ни ци град ског пар ла -
мен та биће Мили ца Тодо ро вић, пред -
сед ни ца Саве та.

Изме ње на је и допу ње на Одлу ка о
одр жа ва њу чисто ће и упра вља њу отпа -
дом. У обра зло же њу пише да је ЈКП
„Хиги је на” доста ви ла пред лог изме -
на и да је раз лог хит но сти у посту па -
њу што брже уво ђе ње новог начи на
обра чу на, који зах те ва вео ма оби ман
посао на тере ну, а све у свр ху ства ра -
ња што повољ ни јег амби јен та за нове
инве сти то ре и рас те ре ће ња посто је -
ћих при вред ни ка.

Изме не про гра ма
И акт о локал ним кому нал ним так са -
ма биће изме њен пошто одбор ни ци
усво је одлу ку. Раз лог за доно ше ње
изме на је ускла ђи ва ње ста рог доку -
мен та с дру гим акти ма: од 1. сеп тем -

којом је овом пред у зе ћу одре ђе но 13
запо сле них као мак си ма лан број.

Град ско веће било је сагла сно да
Град са АП Вој во ди ном и Герон то ло -
шким цен тром Пан че во закљу чи уго -
вор о финан си ра њу радо ва на сана ци -
ји обје ка та Цен тра. Финан си је су обез -
бе ђе не уго во ром о пра ви ма и оба ве за -
ма Кан це ла ри је за упра вља ње јав ним
ула га њи ма и Гра да, а износ је 47,2
мили о на дина ра. Одо бре но је изме -
шта ње дела тра се водо то ка Доло вач -
ког Беге ја, јер изме на не угро жа ва
хра сто ву шуму која је пред мет зашти -
те. Изме њен је Пра вил ник о уну тра -
шњем уре ђе њу и систе ма ти за ци ји рад -
них места у Град ској упра ви и доне то
је реше ње о обра зо ва њу Коми си је за
кате го ри за ци ју уго сти тељ ских обје ка -
та за сме штај.

На кра ју, изме ње но је реше ње о
обра зо ва њу Коми си је за енер гет ску
ефи ка сност гра да: уме сто бив шег већ -
ни ка Алек сан дра Сте ва но ви ћа, заме -
ник коор ди на то ра сада је његов наслед -
ник у Већу Мишо Мар ко вић.

С. Трај ко вић

Покри вен фискал ни 
дефи цит

Локал ни анти ко руп циј ски
план Гра да Пан че ва за
пери од од 2017. до 2020.
пред пред став ни ци ма 
гра ђа на

Саста нак град ских већ ни ка са чак 15
тача ка днев ног реда одр жан је 10.
новем бра. Вели ки број одлу ка локал -
не вла де биће и пред одбор ни ци ма
Скуп шти не гра да на сед ни ци која ће
бити упри ли че на 17. новем бра (погле -
да ти оквир).

Прва тема биле су изме не Одлу ке о
буџе ту Гра да за 2017.

„Нов ча не” тач ке
Тре ћи реба ланс град ске касе сачи њен
је на осно ву Зако на о буџет ском систе -
му. Фискал ни дефи цит је покри вен у
цело сти, а про у зро ко ван је нај ве ћим
делом због начи на при ка зи ва ња пре -
не тих сред ста ва из прет ход них годи -
на, те као резул тат јав них инве сти ци -
ја које ће Град финан си ра ти из кре -
дит ног заду же ња.

На осно ву при хо да оства ре них у
пери о ду јану а р–ок то бар 2017, као и
про це на до кра ја годи не, извр ше но је
пове ћа ње пла ни ра них при хо да и при -
ма ња у окви ру при хо да кла сич не
буџет ске потро шње у укуп ном изно су
од 44.196.000 дина ра. Уве ћа ни су и
теку ћи и капи тал ни намен ски тран -
сфе ри од АП Вој во ди не, као и при хо -
ди који се еви ден ти ра ју пре ко рачу на
јав них при хо да. Теку ћи рас хо ди у
струк ту ри буџе та има ју уче шће од 79,
а капи тал ни изда ци од 17 одсто. Изве -
сти лац на сед ни ци локал ног пар ла -
мен та биће Пре драг Жив ко вић, заме -
ник гра до на чел ни ка.

Потом је обра ђе на изме на Одлу ке
о заду жи ва њу Гра да за финан си ра -
ње капи тал них инве сти ци о них рас -
хо да. Пошто су оства ре не уште де у
изно су од 21.465.984 дина ра, пла -
ни ра не су нове инве сти ци је: два
мили о на ће бити уло же но у изра ду
тех нич ке доку мен та ци је за радо ве
на уре ђе њу цен трал ног град ског
језгра, биће изгра ђе на сао бра ћај ни -
ца у окви ру инфра струк тур ног опре -
ма ња север не инду стриј ске зоне...

Нај ва жни је „нов ча не” тач ке зао кру -
же не су изве шта јем о реви зи ји кон -
со ли до ва них финан сиј ских изве шта -
ја завр шног рачу на буџе та и пра вил -
но сти посло ва ња Гра да за 2016, који

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

ТРЕ ЋИ РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА 
И НОВЕ ОДЛУ КЕ

МЕДИЈ СКО ПРИ ЗНА ЊЕ

Нови нар ка ма из Пан че ва 
награ да за толе ран ци ју

У време када овај нашег листа буде
био у штампи односно нa киосци-
ма, у просторијама Привредне комо-
ре Србије – Регионалне привредне
коморе Јужнобанатског управног
округа, у Змај Јовиној 1-а, одржава-
ће се два интересантна догађаја.

Најпре, 16. новембра, на конфе-
ренцији за новинаре биће предста-
вљен ток израде Студије просторне
и туристичке идентификације пешач-
ких и бициклистичких стаза, каја-
кашких рута и места за спортски
риболов и посматрање птица у окви-
ру пројекта „Еко Тамиш – нови тури-
стички производ”, који финансира ЕУ
у оквиру INTER REG IPA Програма
прекограничне сарадње Румунија–
Србија. Биће речи и о постављању
туристичких мобилијара за сваку
одабрану локацију.

Сутрадан, у петак, 17. новембра,
предавање на тему „Познавање
финансија – кључ успешног посло-
вања”, чији је циљ да се предузетни-

цима, менаџерима и власницима
привредних субјеката укаже на
важност фактора који утичу на пози-
тиван финансијски резултат, одржа-
ће Биљана Трифуновић, ауторка
тематског стручног блога. У позиву
стоји да је чињеница да већина пред-
узетника познаје свој посао – делат-
ност којом се баве, али да је поред
свих компетенција данас неопход-
но да они на прави начин контроли-
шу своје финансије и тако повећају
профитабилност пословања.

Биљана Трифуновић ће указати на
значај основних финансијских пока-
затеља, попут биланса стања и успе-
ха, на основу којих се доносе одлуке
о даљем пословању. Такође, пред-
ставиће алате којима се прате про-
фитабилност, токови новца и зали-
хе, уз бројне и добре и лоше приме-
ре из праксе, што је обрадила у књи-
зи „Предузетништво – мој избор”.

Присуствовање предавању је бес-
платно. С. Т.

У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Студија и предавање

СКУП ШТИ НА ГРА ДА У ПЕТАК

Саста нак одбор ни ка, пред став ни ка гра ђа на у локал ном пар ла мен ту, и то

седам на е сти, биће одр жан у петак, 17. новем бра. С обзи ром на то да је

позив упу ћен пре седам дана, а да је у међу вре ме ну одр жа на још јед на

сед ни ца Град ског већа, днев ни ред у ком је наја вље но 27 тача ка сигур -

но више не сто ји, биће про ши рен.

Пред сед ник Скуп шти не гра да Тигран Киш води ће засе да ње током ког

ће при ли ку да каже шта мисли има ти седам де се то ро ода бра них. О тема -

ма смо изве шта ва ли чита ла штво кроз изве шта је са сед ни ца већ ни ка. Као

и увек, нада мо се да ће опо зи ци ја бити кон струк тив на.

је доста ви ла Држав на реви зор ска
инсти ту ци ја РС. По мишље њу тог тела,
поме ну ти акти су при пре мље ни по
свим мате ри јал но зна чај ним пита њи -
ма у скла ду са зако ни ма, уред ба ма и
пра вил ни ци ма.

Доку мен ти
Локал ни анти ко руп циј ски план Гра -
да Пан че ва за пери од од 2017. до 2020.
био је сле де ћа тема. Овај план пред -
ста вља доку мент у коме се иден ти фи -
ку ју над ле жно сти, обла сти, про це си и
про це ду ре ризич не за наста нак раз -
ли чи тих обли ка коруп ци је и којим се
пред ла жу начи ни за упра вља ње ризи -
ци ма, одно сно за њихо во откла ња ње.
Рад на гру па за изра ду пла на фор ми -
ра на је 30. маја, закљу чак о утвр ђи ва -
њу тек ста Нацр та донет је 13. сеп тем -
бра, а јав на рас пра ва је тра ја ла од 15.
до 28 сеп тем бра. Нацрт ће ићи у Скуп -
шти ну гра да на одлу чи ва ње.

Потом је пред ло жен текст Акци о -
ног пла на гра да за пре вен ци ју и

бра на Град ску упра ву пре шли су
посло ви које је врши ла нека да шња
Дирек ци ја.

Пред став ни ци гра ђа на ће дати на
кори шће ње опре му за одр жа ва ње трав -
на тих повр ши на ЈКП-у „Зеле ни ло”,
дона ци ју Покра јин ске вла де, што ће
бити пред мет засеб ног уго во ра изме -
ђу Гра да и тог јав ног пред у зе ћа.

Над зор ни одбор ЈКП-а „Мла дост”
донео је одлу ку којом ће сред ства на
име оства ре ног губит ка овог пред у зе -
ћа по завр шном рачу ну за 2016. годи -
ну у изно су од 6,6 мили о на дина ра
про књи жи ти на терет држав ног капи -
та ла пред у зе ћа, а осни вач мора да
закључ ком да сагла сност.

На днев ном реду већ ни ка била је и
прва изме на про гра ма посло ва ња ЈКП-а
Омо љи ца за 2017. годи ну с финан -
сиј ским пла ном. Ради се о ускла ђи -
ва њу са Одлу ком о мак си мал ном бро -
ју запо сле них на нео д ре ђе но вре ме у
систе му локал не само у пра ве гра да,



ла, па се све пре се ли ло на село,
које тако ђе оду ми ре. Не посто -
ји дово љан број мла дих људи
који се јавља ју као наслед ни -
ци, оних што би сто чар ску про -
из вод њу побољ ша ли или је бар
задр жа ли у посто је ћим окви -
ри ма; про блем је очи то тај што
се овај посао ради 365 дана у
годи ни – твр ди Стој са вље вић
и дода је да вели ки ути цај на
лошу ситу а ци ју има ју цене сто -
чар ских про из во да и гори ва.

Суб вен ци је и под сти ца ји
Вла сник про сеч ног ста да живо -
ти ња, пре ма мишље њу овог
струч ња ка, тешко живи.

– Зато се већи на бави разно -
вр сном про из вод њом; сто ча ри
су пре све га рата ри и повр та ри.
Из годи не у годи ну све је теже,
крпи се крај с кра јем. Сточ ни
фонд ће се веро ват но додат но
сма њи ти због ово го ди шње суше:
сто ча ри неће моћи да пре хра не
сво ја грла – пред ви ђа Нико ла.

Држа ва може да помог не, а
то и чини пре ко суб вен ци ја.

– Јед на врста помо ћи је саве -
то дав на и то је посао стру ке.
Затим, посто је уред бе које пред -
ви ђа ју да држа ва одга ји ва чи -
ма ква ли тет не при плод не сто -
ке даје под сти цај не мере.
Нешто слич но је пред ви ђе но и
за грла на лини ји кла ња: јунад,
тов не сви ње, јарад или јаг њад.
Посто је врсте под сти ца ја где
људи из било које обла сти про -
из вод ње могу да кон ку ри шу за,
реци мо, набав ку грла или опре -
ме. Држа ва у неким слу ча је ви -
ма вра ћа и до 50 одсто уло же -
них сред ста ва. Али одно си цена
про из во да и, реци мо, гори ва
су у дис про пор ци ји. Уз то, опа -
ла је потро шња сто чар ских про -
из во да, тре ба ло би сти му ли са -
ти потро ша че да купу ју ква ли -
тет но дома ће месо или мле ко
– Стој са вље ви ћев је став.

Нико ла жели да нагла си да је
сто чар ство посао за дуге ста зе.

– Тако саве ту је мо људе. Даље,
вели ка су ула га ња, а у гове дар -
ској про из вод њи тек након две
годи не се, пре ко мле ка, пола ко
вра ћа ју сред ства. Про блем је што
су нам сит на газдин ства: у про -
се ку се држи од пет до десет грла
круп не сто ке, а тре ба ло би да
буде, опти мал но, од 20 до 50
музних грла. Већих про из во ђа -
ча има вео ма мало. Сви њар ство
јако лоше сто ји: нема крма ча, а
мало ко се бави товом. Чини ми
се да се у послед ње вре ме пове -
ћа ва инте ре со ва ње за сто чар ство,
што је добро за поче так – опти -
ми сти чан је, ипак, Стој са вље вић.

Ствар је јед но став на: док је
одга ји ва ча, биће и саве то да ва -
ца, агро но ма, вете ри на ра и дру -
гих струч них слу жби. У сто -
чар ству је све пове за но.

С. Трај ко вић

имао сам акци ју током које сам
оби шао два де се так инди ви ду -
ал них про из во ђа ча на тери то -
ри ји Опо ва и Кова чи це. Посто -
ји мето да лине ар не оце не прво -
тел ки, одно сно кра ва из одга -
ји вач ког про гра ма које се теле
први пут: оне тре ба да доби ју
ха-бе број, тј. да буду упи са не
у глав ну матич ну књи гу, која
се нала зи у Новом Саду. С обзи -
ром на то да сам овла шће ни
оце њи вач, зајед но с про из во -
ђа чи ма на тере ну спро во дим
одга ји вач ки про грам – при ча
Стој са вље вић.

Ради се оце на кон фор ма ци је
тру па од пет на ест дана до пет
месе ци након теље ња. То под -
ра зу ме ва Нико ли ну субјек тив -
ну оце ну, а он је један од два -
на е сто ро у Вој во ди ни који су
обу че ни за овај посао. Дода је:

– Субјек тив на оце на под ра -
зу ме ва лини ју леђа, дуби ну тру -
па, шири ну кар ли це, виси ну
крста, поло жај пред њих и зад -
њих ногу, облик папа ка... Затим,
гле да се да ли је виме подиг ну -
то или спу ште но, виси на... Има
укуп но девет на ест осо би на које
тре ба испра ти ти. Уз то, на тере -
ну посма тра мо да ли посто је
екс те ри јер не гре шке. Јед на од
мана могла би да буде дефект -
на доња вили ца. Дакле, гле да -
мо општу гра ђу орга ни зма, одно -
сно да ли је живо ти ња ису ви ше

Руде рал на ста ни шта су
непо љо при вред не повр ши -
не које су наста ле под
директ ним или инди рект -
ним ути ца јем чове ка. То су,
нај че шће, повр ши не поред
путе ва и пру га, дво ри шта;
међе, сме тли шта, наси пи...

Руде рал на ста ни шта нај -
че шће насе ља ва ју две гру пе
биља ка. Прву гру пу чине
коров ско-руде рал не биљ ке,
а дру гу оне које су типич не
за та ста ни шта, тзв. руде -

рал не биљ ке или ваган ти. У
првој гру пи су биљ не врсте
које се ско ро под јед на ко
могу нала зи ти на обра ди -
вим повр ши на ма као и на
руде рал ним ста ни шти ма.
Међу овим врста ма се сре -
ћу јед но го ди шње и више го -
ди шње биљ ке, а обич но се
нала зе на ста ни шти ма са
сла би јим интен зи те том
агро тех нич ких мера. У дру -
гој гру пи су биљ ке које се
углав ном сре ћу на руде рал -
ним ста ни шти ма. То су биљ -
ке које су карак те ри стич не
за руде рал на ста ни шта и
рет ко се сре ћу у њив ским
усе ви ма, а чешће у воћ ња -
ци ма и вино гра ди ма, на
лива да ма и пашња ци ма.
Међу њима су доми нант не
више го ди шње врсте.

У вези с тим, већ дужи
пери од наша руде рал на ста -
ни шта у вели ком про цен ту
наста њу је инва зив на коров -
ска врста амбро зи ја (Ambro-
sia artemissifolia L.), коју би
у скла ду са Уред бом о мера -
ма за сузби ја ње и уни шта ва -
ње коров ске биљ ке амбро зи -
је тре ба ло сузби ја ти при ме -
ном неке од сле де ћих мера:

1) агро тех нич ке мере –
обра да земљи шта (ора ње,
тањи ра ње), нега усе ва (око -
па ва ње, кул ти ви са ње, пле -
вље ње) и др.;

2) меха нич ке мере –
коше ње, чупа ње, спа љи ва -
ње биља ка и др.;

3) хемиј ске мере – упо -
ре ба хер би ци да с кон такт -
ним и тотал ним дело ва њем.

Нажа лост, у наве де ној
уред би нису обу хва ће на
руде рал на ста ни шта, што
додат но оте жа ва уни шта ва -
ње ове изра зи то алер ге не
биљ ке.

Нерет ко се деси да при -
ли ком пре во за разно ра зних
сиро ви на (нпр. семе уља не
репи це, сун цо кре та, беле
сла чи це...) семе испад не из
пре во зног сред ства на руде -
рал на ста ни шта и као такво
поста је део веге та ци је тих

ста ни шта. Како би се ума -
њио нега ти ван ути цај тих
само ни клих биља ка, али и
оста лих штет них коров ских
биља ка које се нала зе на
овим повр ши на ма, тре ба их
уни шта ва ти коше њем и
спре ча ва њем пло до но ше -
ња, раз о ра ва њем, ако је
могу ће и упо тре бом пла ме -
на, као и при ме ном тотал -
них хер би ци да. Одр жа ва -
њем руде рал них ста ни шта
сма њу је се коров ски потен -
ци јал у гаје ним усе ви ма,
као и кон та ми на ци ја алер -
ге ним поле ном (нпр. само
јед на биљ ка кисе ља ка доне -
се 393 мили о на поле но вих
зрна, што је чини јед ним
од нај ве ћих алер ге на), а
могу се ство ри ти погод ни
усло ви за раст и раз ви так
кори сних леко ви тих, медо -
но сних и крм них биљ них
врста.

Да руде рал на ста ни шта
могу има ти дале ко већи зна -
чај од зате че ног, наве де но
је у Стра те ги ји пољо при вре -
де и рурал ног раз во ја Репу -
бли ке Срби је за пери од
2014–2024. годи не, где су
руде рал на ста ни шта озна -
че на као пољо при вред на
под руч ја висо ке при род не
вред но сти (High Nature
Value Farming – HNVF), која
се кори сте за испа шу сто ке
као номад ски пашња ци.

У наред ном бро ју наве -
шће мо неке од „ново при до -
шлих” (инва зив них) коро ва
који насе ља ва ју руде рал на
ста ни шта.
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Руде рал на ста ни шта

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ВРЕД НИ САГО ВОР НИ ЦИ: НИКО ЛА СТОЈ СА ВЉЕ ВИЋ, 

СТРУЧ НИ САРАД НИК ЗА СТО ЧАР СТВО У ИНСТИ ТУ ТУ „ТАМИШ”

ДЕСЕТ КО ВА НО БРОЈ НО СТА ЊЕ ЖИВО ТИ ЊА
Вео ма дина ми чан
посао

Некад била 
засту пље ни ја 
гове дар ска про из вод ња
у инди ви ду ал ном 
сек то ру

Држа ва вра ћа и до
50 одсто уло же них
сред ста ва

Пан че вац је од 1963. Рођен је
три годи не пре тога. Нико ла
Стој са вље вић је завр шио Пољо -
при вред ни факул тет у Зему ну,
одсек за сто чар ство, 1985. Годи -
ну дана касни је запо слио се у
тада шњем „Агро за во ду”, пред -
у зе ћу које је било део моћ ног
СОУР-а ПИК „Тамиш”. Тамо
ради и данас, с тим што се фир -
ма сада зове Инсти тут „Тамиш”.

– Моји први дани на послу
били су веза ни за ауто мат ску
обра ду пода та ка одно сно за уво -
ђе ње систе мат ског пра ће ња ста -
ња у сто чар ству у окви ру вели -
ких фар ми ПИК-а, са акцен -
том на сви њар ству и гове дар -
ству, што се касни је про ши ри -
ло и на ратар ство. Огром ну базу
струч них пода та ка тре ба ло је
ком пју те ри зо ва ти. С тим смо
ушли у деве де се те – почи ње
при чу Стој са вље вић.

Мето да лине ар не оце не
Цен тар те слу жбе био је у Ули -
ци Мак си ма Гор ког. Нико ла за
коле ге и себе каже да су терен -
ци: нису веза ни за кан це ла ри -
ју, већ мно го вре ме на про во де
на тере ну, на пољо при вред ним
газдин стви ма. Обја шња ва:

– Вео ма дина ми чан посао.
Зажи ве ла је иде ја о цен трал -
ној бази пода та ка, али је тај
кон цепт с вре ме ном, како је
тех но ло ги ја напре до ва ла и како
се вели ки СОУР рас па дао, напу -
штен: уве де ни су рачу на ри на
има ња, еко но ми је и фар ме, па
је ана ли за била јед но став ни ја.
Уче ство вао сам у ства ра њу про -
гра ма за пра ће ње пода та ка на
малим и вели ким фар ма ма,
посеб но сви њар ским. Тај про -
грам ради и данас, нарав но с
моди фи ка ци ја ма. Али ја имам
дру ге оба ве зе: послед њих пет -
на е стак годи на сам у гове дар -
ству и, мањим делом, у овчар -
ству и козар ству.

вен ци ја у пољо при вре ди; ту
имам саве то дав ну уло гу. Рад -
ни дан је про шао брзо пошто
сам га про вео на тере ну. Сутра -
дан тре ба сабра ти ути ске, сре -
ди ти изве шта је, завр ши ти папи -
ро ло шки посао у кан це ла ри ји
– јасан је Стој са вље вић.

Три де сет годи на је у овом
послу, па је логич но да може да
пра ви пара ле ле изме ђу вре ме на
про шлог и дана шњи це. Каже:

– У почет ку сам се више
бавио орга ни за ци јом рада на
фар ма ма, мање сам био везан
за инди ви ду ал не про из во ђа че
и сарад њу с њима, али упра во
на томе је акце нат послед њих
два де се так годи на. Рани је је
била засту пље ни ја гове дар ска
про из вод ња у инди ви ду ал ном
сек то ру. Када погле да мо број -
но ста ње сточ ног фон да, раз -
ли ка изме ђу оног нека да и сада
је вели ка: дошло је до сма ње -
ња од барем четр де сет одсто.
Уга ше не су број не сви њар ске,
па и гове дар ске фар ме, које су
посто ја ле у вре ме ПИК-а
„Тамиш”. Ипак, посто ји тренд
пове ћа ња про из вод ње код
инди ви ду ал них одга ји ва ча, који
су поче ли да се инте ре су ју и
да узга ја ју живо ти ње. Ради се
на про из вод њи мле ка, у овчар -
ству се гаји нај ви ше аутох то на
раса цига ја, као и раса коза
алпи на. И поред тога, десет -

мрша ва; обич но након теље ња
кра ве изгу бе мно го теч но сти и
осла бе. Обич но види мо гру бу
кон сти ту ци ју као општу сли ку.

Цига ја и алпи на
Током јед но днев ног оби ла ска
два де се так газдин ста ва у Сеф -
ке ри ну, Саку ла ма, Идво ру,
Само шу и Цре па ји одга ји ва чи
су, нарав но, има ли пита ња за
Нико лу.

– Инте ре су ју се, поред здра -
вља живо ти ња, и за дру ге ства -
ри, попут реги стра ци је газдин -
ста ва, пра ва пре чег заку па, суб -

ко ва но је број но ста ње живо -
ти ња.

Нико ла има ути сак да је изо -
ста ла стра те ги ја у овој обла -
сти, одно сно рејо ни за ци ја у сто -
чар ству.

– Инди ви ду ал ни сек тор није
био спре ман да при хва ти иза -
зо ве и да се при ла го ди новој
ситу а ци ји. И инфла ци ја и лош
стан дард ста нов ни штва ути ца -
ли су на сма ње ње про из вод ње.
Уз то, маса људи што се бави ла
пољо при вред ном про из вод њом
у гра до ви ма пола ко је неста ја -

Тре нут но ради као струч ни
сарад ник за сто чар ство и саве -
то да вац у Инсти ту ту „Тамиш”.
Гове дар ство му је ужа спе ци -
јал ност.

– Пошто је вели ка попу ла -
ци ја ква ли тет них при плод них
грла код нас на тере ну, ради -
мо кон тро лу и орга ни зу је мо
смо тре. Инсти тут као саве то -
дав на слу жба покри ва чети ри
општи не: Кова чи цу, Али бу нар,
Опо во и Пан че во. Дани на
послу нису исти. Реци мо, првог
дана у неде љи било је напор но:



ЕНЕРГИЈА И
ЕНТУЗИЈАЗАМ НА
ПОСЕТИТЕЛИТЕ
» страница II

КАРИЕРИТЕ НА
ИЗВОНРЕДНИТЕ
МУЗИЧАРИ СЕ МОЈ
ГОЛЕМ УСПЕХ
» страница VII

УМЕТНОСТ ВО
ПРЕКРШЕННИОТ
РИТАМ 
» страница VIII

СО ЗАДОВОВОЛСТВО
ДАВА СОВЕТИ НА
КУПУВАЧИТЕ
» страница VIII

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику 

ВО ПАНЧЕВО,  ВО ПЕТОК,  17  НОЕМВРИ 2017 / У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  17.  НОВЕМБРА 2017.
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Постои нешто што се вика
компентенција

Јазикот и неговата
афирмација се уште на
маргина

Пред повеќе од 12 години во рамките
на проектот на неделникот „Либерта-
теа“ „Мултикултуралност – различи-
тост“ е одржана тркалезна маса на те-
ма „Национални заедници помеѓу
желби, можноста и стварноста“. Во
работата на тркалезната маса учест-
вуваа претставници од повеќе мал-
цински заедници, но значајни имиња
од интелектуалната свера, како што
се академикот Јулијан Тамаш, д-р Ад-
риан Негру, Драгољуб Живковиќ,
универзитетски професор, Никола
Шанта, писател и новинар, Нику Чо-
бану, директор НИУ „Либертатеа“.

Посебно внимание е посветено
на значајот на мултикултуралност
во мешовити средини, како што е и
Панчево, каде што живеат припад-
ници на 26 малцински заедници.
Разговарано е и за иднината на на-
ционалните совети, образованието
на јазиците на малцинските заедни-
ци, информирањето, традицијата,
перспективите во европска интег-
рација, нетрпеливост...

Покрај другото констатирано е
дека унгарското малцинство, како
најбројно и најорганизирано, во
споредба со положбата на малите
малцинства во Војводина (Словаци,
Русини, Украинци, Македонци...),
знае што сака и како сака. За нацио-
налните совети и електорскиот сис-
тем и тогаш е нагласено дека тој вид
на избор на електори е подложен на
разни манипулации бидејќи за елек-
тор може да биде подржана личност
без оглед на квалитет на кандидатот.

Не се осудуват да го иритират
„шефот“
Академикот Јулијан Тамаш потсети
дека ако за наука и обрзование се
одлучува со дигање на раце, тогаш
мнозинството не е никаков крите-
риум, бидејки постои нешто што се
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вика професионална компентен-
тност. Значи, не треба да се подржу-
ва принцип штетен за организира-
ње на квалитетот на животот на са-
мите малцинства.

Зборувајки за приципите кои мо-
жат да ја подобрат положбата на мал-
цинските заедници, (пред многу годи-
ни), сериозни препораки упати и Ни-
кола Шанта. Ке потсетиме на некои од
нив: националните совети треба да ги
водат елити, да се промени изборниот
систем (тоа е веќе направено), да се
врши контрола во работата на нацио-
налните совети, значи да се донесуват
добри одлуки и да се проверува како
се трошат парите издвоени од држав-
ната каса за финансирање на актив-
ности на заедниците...

Замислено е тоа да го работат ме-
диумите, но тие се во власта на на-
ционлните совети, бидејки основач-
кото право е пренесено на советите.
Едноставно, никој не се осудува да
го иритира својот шеф, односно
претседателот на советот, беше кате-
горичен Никола Шанта.

да го почитува сето она што постои
во мнозинското школување или да
има право на автентичност.

Според мислењето на Иван Ни-
колов излишно е да се трошат збо-
рови колку е битно обрзованието
на јазиците на малцинските заедни-
ци за зачувување на идентитет, тра-
диција и култура и токму поради
тоа Бугарите на оваа проблематика
потрошиле најмногу време.

Прашањата за кои е разговарано
пред повеќе од една деценија се акту-
елни и денес, посебно образованието.
Може да се стекне и впечаток како да
е оваа тркалезна маса одржана пред
неколку дена. Односно, оние што зна-
ат што сакат и како сакат, исчекориле
напред, а некои се уше тапкаат во мес-
то. И по десеттина години поединци-
те кои треба да се грижат за идентите-
тот на една заедница го негуват прин-
ципот послушност искажана со дига-
ње на два прста. Меѓу нив се уште се-
дат некомпетентни луѓе кои се грижат
за свој личен интерес. 

» Страница II

Од друга страна, од покраинскиот
буџет за списанијата и весниците на
јазиците на малцинските заедници
за оваа година се издвоени 264,8 ми-
лиони динари и тоа за девет изда-
вачки куќи.

Ромите уште тогаш, посакуваа доб-
ра соработка со невладини организа-
ции, пред се во сферата на образова-
нието, но ретко кој може да биде задо-
волен со постигнатите резултати. На
оваа тема е посветено најголемо вни-
мание, бидејки повеќето малцински
заедници се соочуваат со бројни про-
блеми, почнувајќи од недостаток на
квалификувани просветни работни-
ци, учениците и по неколку години
работат без учебници. За некои нас-
тавници и ученици и технички пома-
гала се само сон.

Послушност искажана со дигање
на два прста
Драгољуб Живковиќ потстакна на
дискусија за повеќе значајни праша-
ња, почнувајки од тоа дали образ-
ованието на јазиците на малцински-
те заедници треба да се прилагоди и
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Mожности за заеднички
истражувања на полето
на науката за јазикот

Гостите од Македонија
го посетија Качарево

Вработените од Институтот за ма-
кедонски јазик „Крсте Мисирков“
од Скопје, на 25 и 26 октомври

Бројни учесници
прикажаа повеќе од
500 прогами од кои
дест изложби. 

Неколку македонски
издавачи се
претставиа 
со над 400
репрезентативни дела

Годинешниот 62  Меѓунаро-
ден саем на книга во Белград,
одржан при крајот на мина-
тиот месец, беше прлика на
едно место да се согледа дел
од годинешниот пресек на
издавачката продукција во
нашата замја, но и да се пред-
стават писатели и издавачи
од странство. Повеќе од
илјада учесници прикажаа
525 програми од кои десет
изложби. За вкупниот број
на изложените книги многу е
тешко да се зборува. Но, едно
е сигурно, од година во годи-
на саемот привлекува се по-
веќе публика. Годинава е за-
бележан голем број на млади
посетители. 

По неколку години и Репуб-
лика Македонија се претстави
на саемот на кига, со избор од
над 400 репрезентативни дела
од македонската издавачка
сцена, превод на истакнати
книжевници и атрактивни
наслови, речиси од сите жан-
рови. Саемската публика има-
ше можност да се запознае со
македонските автори: Винка
Саздова, Јана Мишо, Румена
Бужаровска,  Јагода Ми-
хајловска – Георгијева, Алек-
сандар Прокопиев, Венко Ан-
доновски и Сашо Димоски. 

Со детска продукција
пријатно изненадија 

На 26 октомври посетите-
лите и издавачите имаа при-
лика да се сретнат со писател-
ката Јана Мишо, автор на ро-
маните „Скоро Парижанка“и
„Анаис од Монмартр“, но и со
неколкумина македонскио

НА 62 САЕМ НА КНИГАТА ВО БЕЛГРАД 

ЕНЕРГИЈА И ЕНТУЗИЈАЗАМ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

писатели, чии дела се превде-
ни на српски јазик.

Застапени сме со занимли-
ва литература која што, веру-
вам,  не е интересна само за
Македонците кои што живе-
ат во Република Србија, туку
и за српските издавачи, кои
веќе покажаа интерес за до-
бар дел од она што го пред-
ставивме во Белград. Пријат-
но изненадување приредив-
ме со промоцијата на детскта
продукција и едукативните
изданија, рече писателката
Јана Мишо.

Како што дознвме како ин-
спирација за делата на Мишо
и послужиле млади луѓе, но и
таа се пронаоѓа во своите де-
ла и тоа со доза на хумор, за
да на крајот пронајде мир со
самата себеси.

Како и Јана Мишо и нејзи-
ните колеги, задоволни се од
она што го доживеале на сае-
мот, почнувајки од концеп-
цијата, гостопримството, па
се до позитивната енергија на
посетителите.

Меморандум за соработка
Во текот на саемската неде-

ла  свои  продукции  предста-
виа македонските издавчи
„Култура„, „Арс Ламина пуб-
ликации“, „Издавачки центар
„ТРИ“  , „КСЦ Полица“ и дру-
ги. Тие организираа серија
промоции, наменети за поши-
роката читателска публика.

Организатор на македон-
скиот настап на саемот во
Белград е Македонската асо-
цијација на издавачи (МАИ).
Представници на Асоција-
цијата во текот на саемските

Продолжение од стр. I

За јазиците на народите
најмногу се зборува , и тоа по-
зитивно, кога во фебруари се
одбележува Меѓународен ден
на мајчиниот јазик. Иваново
овој ден го слави на домашен
начин така што со години до-
чекува бројни гости со песни,
игри и рецитации. 

Во почетокот на учебните
години приказната за  образ-
ованието на јазиците на мал-
цинствата оди во друг правец.
Кај Македонците во Србија на
брзина се формираат одделе-
нија. За да се формира една
група потребно е да се
пријават најмалку 15 ученици.
Ако веќе не се од иста возрат
во група можат да бидат и деца

од прво до четврто одделение
или од петто до осмо. Некои ја
занемаруват и оваа можност и
формират групи со ученици од
прво до осмо оделение.

Само по себе се наметнува
прашањето да ли наставниците
по македонски јазик на сите уче-
ници треба да им објаснуват де-
ка во македонскиот јазик постои
и буквата ѕ или да предават гра-
диво според возрасност. 

Уште еден проблем за образ-
ованието на припадниците на
малцинските заедници заслу-
жува внимание. Едно е со по-
мош на законските можности
да го браните и негувате сопст-
вениот идентитет, а друго е да
имате потреба да се интегрира-
те во средина во која живеете.
Тоа значи треба да го совладате

она што се нарекува сопствен
идентитет, но мора да се совла-
да јазикот и културата на по-
широката заедница.

Состојбата за вакви и слич-
ни реакции најдобро ја знаат
самите припадници на мал-
цинските заедници. 

Што се однесува до начинот
на изборот на националните
совети, и овој пат ќе потсети-
ме дека од 20 национални со-
вети на претходните избори
во 2014 година , само Маке-
донците, Хрватите и Црногор-
ците советите ги бираа со
електори, а останатите 17 со-
вети бирани се на непосреден
начин. За очекување е и наве-
дените три малцински заедни-
ци идните совети да ги бираат
на непосрдни избори. 
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Македонскиот премиер
Зоран Заев по покана од
премиерката на Република
Србија Ана Брнабиќ, наско-
ро ќе го посети  Белград. На
оваа средба и претходеа и
политички консултации на
министерствата за надво-
решни работи, минатиот
месец одржани во Белград.
На консултациите, кои по-
минаа во пријателска ат-
мосвера, беа разгледани по-
голем број прашања од за-
емен интерес  со акцент на
развивањето на добросо-
седски односи, регионална
соработка, како и соработ-
ка во евроинтеграциските
процеси. Констатирана е и
потребата од унапредување
на меѓуресорската соработ-

ка во сите останати области
од заемен интерес, како
што се земјоделието, разви-
ток на инфраструктура и
заеднички настапи на трети
пазари. Разгледана  и дого-
ворената рамка меѓу двете
земји и можноста за усогла-
сување на некои билатерал-
ни договори кои би биле
потпишани на самата сед-
ница. 

Оваа прва средба со Заев
и домаќините ќе биде иско-
ристена и за договор за за-
едничка седница на двете
влади. Подолго време се во-
дат разговори за јакнње на
добрососедки односи и иск-
рен и отворен дијалог за да
се надминат сите отворени
прашања.

ЗОРАН ЗАЕВ НАСКОРО ВО БЕЛГРАД

СРЕДБА НА ПРЕМИЕРСКО 
И МИНИСТЕРСКО НИВО

Министерот за култура во
Македонија м-р Роберт Алаѓо-
зовски во втората половина на
изминатиот месец го посети
Нови Сад и се запозна детално
со иницијативата за отварање
на македонски културен цен-
тар. Алаѓозовски го разгледа и
поранешниот простор на из-
давачката куќа „Прометеј“, во
сопственост на  Матицата
српска, каде што според пред-
логот на иницијаторите би
бил сместен центарот.

Гостинот од Македонија
разговараше и со представ-
ници на Матицата српска и

со новосадските уметници и
доби детални информации за
просториите, нивната наме-
на, потребите за преуредува-
ње и адаптација. Можниот
простор би створил услови за
подобра активност на Маке-
донците во Војводина, пред
се за луѓето од Нови Сад.
Оваа иницијатива е поврзана
и со можностите за претста-
вување на Македонија на зна-
чајните културни настани
што се случуваат во Нови
Сад, кој е проглсен за европс-
ка престолнина на културата
во 2021 година.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТВАРАЊЕ 
МАКЕДОНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

НОВИ САД НУДИ ГОСТОПРИМСТВО

ГОСТУВАЊЕ НА НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ОД ИНСТИТУТОТ „КРСТЕ МИСИРКОВ“  ОД СКОПЈЕ

ВО РАБОТНА ПОСЕТА КАЈ КОЛЕГИТЕ ВО БЕЛГРАД
ње на меморандум за соработ-
ка, со што сите понатамошни
заеднички активности на двата
Института би имале официјал-
на правна рамка и можности за
финансиска поддршка на двете
држави. Со тоа во иднина ќе се
овозможи поголема размена на
научни и стручни потенцијали
меѓу двете сродни институции,
и поголемо зближување и на
ова поле меѓу двата братски
народа, македонскиот и
српскиот.

Вработените од Институтот
за македонски јазик ја искорис-
тија посетата на Белград и за по-
сета на годинешниот 62 Меѓуна-
роден белградски саем на книга-
та, каде што имаа прилика за на-
бавка на литература од нивното
научно поле на интерес: разни
речници, монографии од лин-
гвистика и слично.

Гостите од Македонија на 26
октомври го посетија ОУ „Жар-
ко Зрењанин„ во Качарево, До-
мот на културата во истото мес-
то и здружението Вардар. Дирек-
торката на Институтот „Крсте
Мисирков„, д-р Елена Јованова
Грујовска  им подари на домаќи-
ните книги коишто се изданија
на Институтот. Со директорката
на училиштето Слободанка Ѓу-
киќ  е  договорено Институтот за
македонски јазик да помогне и
во обезбедување на потребната
детска литература за библиоте-
ката во училиштето во Качарево
каде што се одвива и настава на
македонски јазик. 

гостуваа во Белград, каде што ост-
варија работна посета на Инсти-
тутот за српски јазик при САНУ.

-Посетата на научните работ-
ници од Институтот за маке-
донски јазик кај нашите колеги
од Институтот за српски јазик
при САНУ е прва ваква офи-
цијална посета по долги години,
и со самото тоа од големо значе-
ње не само за двата Института,
туку и за продлабочување на на-
учна соработка. Сакам посебно
да ја истакнам иницијативата и
организацијата на нашата ди-
ректорка, професор д-р Елена
Јованова Грујовска, којашто ја
организира целата посета на
Белград и секако, ангажманот и
гостопримството на директор-
ката на Институтот за српски
јазик, д-р Јасна Влајиќ Поповиќ,
којашто беше наш прекрасен

домаќин заедно со своите сора-
ботници. Во текот на едночасов-
ната средба во зградата на Ин-
ститутот за српски јазик, се ис-
такнаа насоките за идната сора-
ботка на двата Института, мож-
ностите за заеднички истражу-
вања на полето на науката за
јазикот, можностите за заеднич-
ки проекти во изучувањето на
македонскиот и на српскиот
јазик, организирање на заеднич-
ки научни конференции и други
настани, како и комплетна раз-
мена на научна и стручна лите-
ратура, рече Веселинка Лаброс-
ка, научен советник – редовен
професор во Институтот за ма-
кедонски јазик „Крсте Мисир-
ков“ од Скопје.

На средбата во Белград дого-
ворено е официјализирање на
соработката преку потпишува-

денови потпишаа Меморан-
дум со Здружението на
српските издавачи и книжари.
Меморандумот предвидува
интезивирање на соработка
помеѓу српските и македон-
ските издавачки куќи, со цел
да се збогати и подобри разме-
на на книжевни и други дела.

Според зборовите на Бојан
Саздов, претседател на Маке-
донската асоцијација на изда-
вачи (МАИ),на писателите и
издавачите од  Македонија ќе
им остане во сеќавање еден
од најпосетените книжевни
саеми на Балканот.
Посебен впечаток на нив ос-

тави  и тоа што посетителите
покажаа  голем итерес за она
што го прикажаа, особено за
детските и едукативните из-
данија. 

ВОЈВОДИНА ПОВЕЌЕ ОД КНИГА
На годинешниот Меѓународен саем на книга во Белград на заедничкиот штанд на
Покраинскиот секретаријат за образование, прпоиси и управа на малцинските заедници
„Војводина повеќе од книга“, се претставиа издавачи на нациналните заедници, кои живеат
и работат во Војводина. Предност им е дадена на малцинствата кои имаат заводи за култура.
До сега се формирани седум вакви установи. Но и оние што немаат заводи за кутура, имаа
можност да излагат  на заедничкиот штанд. 

На овој штанд повеќе од дваесет години се промовираат изданија на малцинските
заедници со цел и на ваков начин Војводина да се претстави како мултиетничка средина.
Меѓу книгите на унгарски, романски, словачки, хрватски, буњевски, русински,  украински и
други јазици, беа изложени и најновите наслови на НИУ „МИИЦ“.
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ЕНЕР ГИ ЈА И
ЕНТУ ЗИ ЈА ЗАМ
ПОСЕ ТИ ЛА ЦА
» страна IV

КАРИ ЈЕ РЕ ВРСНИХ 
МУЗИ ЧА РА СУ 
И МОЈ ВЕЛИ КИ
УСПЕХ
» страна V

УМЕ ЋЕ У 
ИЗЛО МЉЕ НОМ
РИТ МУ
» страна V

РАДО ДАЈЕ 
САВЕ ТЕ КУП ЦИ МА
» страна VI

Посто ји нешто што се зове
ком пе тен ци ја

Језик и њего ва 
афир ма ци ја су још увек
на мар ги ни

Пре више од два на ест годи на, у окви -
ру про јек та недељ ни ка „Либер та теа”
под нази вом „Мул ти кул ту рал ност –
раз ли чи тост”, одр жан је окру гли сто
на тему „Наци о нал не зајед ни це изме -
ђу жеље, могућ но сти и ствар но сти”.
У раду окру глог сто ла уче ство ва ли су
пред став ни ци више мањин ских зајед -
ни ца, као и зна чај на име на инте лек -
ту ал не сфе ре, као што су ака де мик
Јули јан Тамаш, др Адри јан Негру,
Дра го љуб Жив ко вић, уни вер зи тет ски
про фе сор, Нико ла Шан та, писац и
нови нар, Нику Чоба ну, дирек тор
НИУ „Либер та теа”.

Посеб на пажња посве ће на је зна ча -
ју мул ти кул ту рал но сти у мешо ви тим
сре ди на ма, какво је и Пан че во, где
живе при пад ни ци 26 мањин ских зајед -
ни ца. Раз го ва ра ло се и о будућ но сти
наци о нал них саве та, инфор ми са њу,
тра ди ци ји, пер спек ти ви у европ ским
инте гра ци ја ма, нетр пе љи во сти...

Поред оста лог, кон ста то ва но је да
мађар ска мањи на, као нај број ни ја и
нај ор га ни зо ва ни ја, у поре ђе њу с
поло жа јем мањих мањин ских зајед -
ни ца у Вој во ди ни (Сло ва ци, Руси ни,
Укра јин ци, Маке дон ци...) зна шта и
како жели. У вези с наци о нал ним
саве ти ма и елек тор ским систе мом
нагла ше но је да је тај вид избо ра
елек то ра под ло жан разним мани пу -
ла ци ја ма, буду ћи да елек тор може
бити и подр жа на осо ба без обзи ра на
ква ли тет кан ди да та.

Не усу ђу ју се да ири ти ра ју
„шефа”
Ака де мик Јули јан Тамаш под се тио
је да ако се за нау ку и обра зо ва ње
одлу чу је диза њем руке, онда већи на
није ника кав кри те ри јум, буду ћи да
посто ји нешто што се зове про фе си -

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗМЕЂУ ЖЕЉЕ, МОГУЋНОСТИ И СТВАРНОСТИ

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ У МЕШОВИТИМ СРЕДИНАМА

о нал на ком пе тен ци ја. Зна чи, не тре -
ба да се подр жа ва систем ште тан за
орга ни зо ва ње ква ли те та живо та
самих мањи на.

Гово ре ћи о прин ци пи ма који могу
да побољ ша ју поло жај мањин ских
зајед ни ца, (пре мно го годи на), Нико -
ла Шан та. је иста као да наци о нал не
саве те тре ба да воде ели те, да се про -
ме ни избор ни систем (то је већ ура ђе -
но), да се врши кон тро ла рада наци о -
нал них саве та, зна чи да се доно се добре
одлу ке и да се про ве ра ва како се тро -
ши новац издво јен из држав не касе за
финан си ра ње актив но сти зајед ни ца...

– Зами шље но је да то раде меди ји,
али они су у вла сти наци о нал них саве -
та, буду ћи да је осни вач ко пра во пре -
не се но на саве те. Јед но став но, нико
се не усу ђу је да ири ти ра свог шефа,
одно сно пред сед ни ка саве та – био је
кате го ри чан Нико ла Шан та.

С дру ге стра не, из покра јин ског
буџе та је за часо пи се и нови не на јези -

што посто ји у већин ском шко ло ва њу
или да има пра во на аутен тич ност.

По мишље њу Ива на Нико ло ва,
изли шно је тро ши ти речи на то коли -
ко је обра зо ва ње на јези ку мањин ских
зајед ни ца важно за очу ва ње иден ти -
те та, тра ди ци је и кул ту ре, и упра во
због тога су Буга ри на ову про бле ма -
ти ку утро ши ли нај ви ше вре ме на.

Пита ња која су раз ма тра на пре
више од јед не деце ни је акту ел на су и
данас, посеб но обра зо ва ње. Може се
сте ћи ути сак да је овај окру гли сто
одр жан пре неко ли ко дана. Запра во,
они што зна ју шта и како хоће иско -
ра чи ли су напред, док неки још увек
тап ка ју у месту. И након десе так
годи на поје дин ци који тре ба да бри -
ну о иден ти те ту јед не зајед ни це, негу -
ју прин цип послу шно сти иска зан
диза њем два прста. Међу њима још
увек седе неком пе тент ни људи који
бри ну о лич ном инте ре су.

» Наставак на страни IV

ци ма мањин ских зајед ни ца за ову
годи ну издво је но 264,8 мили о на
дина ра, и то за девет изда вач ких кућа.

Роми су још тада, поже ле ли добру
сарад њу с невла ди ним орга ни за ци -
ја ма, пре све га у сфе ри обра зо ва ња,
али рет ко ко може бити задо во љан
постиг ну тим резул та ти ма. Овој
теми је посве ће но нај ви ше пажње,
јер се већи на мањин ских зајед ни ца
суо ча ва с број ним про бле ми ма, као
што су недо ста так ква ли фи ко ва них
про свет них рад ни ка и то што уче -
ни ци и по неко ли ко годи на уче без
уџбе ни ка. За неке настав ни ке и уче -
ни ке и тех нич ка пома га ла су само
сан.

Послу шност иска за на диза њем
два прста
Дра го љуб Жив ко вић је под ста као на
диску си ју за већи број зна чај них пита -
ња, почев од тога да ли обра зо ва ње на
јези ци ма мањин ских зајед ни ца тре ба
да се при ла го ди и да пошту је све оно



Могућност заједничких
истраживања на 
плану науке о језику

Гости из Македоније
посетили Качарево

Запослени из Института за
македонски језик „Крсте
Мисирков” из Скопља гостова-
ли су у Београду 25. и 26. окто-

Петак, 17. новембар 2017.
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Број ни уче сни ци 
при ка за ли више 
од 500 про гра ма, од
чега десет изло жби

Неко ли ко 
маке дон ских изда ва ча
пред ста ви ло се са 400
репре зен та тив них
дела

Ово го ди шњи, шезде сет дру ги
Међу на род ни сајам књи га у
Бео гра ду, одр жан кра јем про -
шлог месе ца, био је при ли ка да
се на јед ном месту сагле да пре -
сек ово го ди шње изда вач ке про -
дук ци је у нашој земљи, али и
да се пред ста ве писци и изда -
ва чи из ино стран ства. Више од
хиља ду уче сни ка при ка за ло је
525 про гра ма, од којих десет
изло жби. О укуп ном бро ју изло -
же них књи га заи ста је тешко
гово ри ти. Јед но је сигур но – из
годи не у годи ну сајам при вла -
чи све већи број посе ти ла ца.
Ове годи не је запа жен вели ки
број мла дих људи.

После неко ли ко годи на и
Репу бли ка Маке до ни ја се
пред ста ви ла на Сај му књи га и
то са избо ром од 400 насло ва
репре зен та тив них дела маке -
дон ске изда вач ке сце не, пре во -
ди ма истак ну тих кни жев ни ка
и атрак тив ним насло ви ма, без -
ма ло свих жан ро ва.. Сајам ска
публи ка има ла је при ли ку да
се упо зна с маке дон ским ауто -
ри ма: Вин ком Саздо вом, Јаном
Мишо, Руме ном Бужа рев ском,
Јаго дом Михај лов ском Геор ги -
је вом, Алек сан дром Про ко пи -
је вим, Вен ком Андо нов ским и
Сашом Димо ским.

При јат но изне на ди ли
деч јом про дук ци јом
Посе ти о ци и изда ва чи има ли
су могућ ност 26. окто бра да се
срет ну с књи жев ни цом Јаном
Мишо, аутор ком рома на „Ско -
ро Пари жан ка” и „Ана ис од
Мон мар тра”, и с неко ли ко
писа ца чија су дела пре ве де на
на срп ски.

НА 62. САЈ МУ КЊИ ГА У БЕО ГРА ДУ

ЕНЕР ГИ ЈА И ЕНТУ ЗИ ЈА ЗАМ ПОСЕ ТИ ЛА ЦА

– Засту пље ни смо зани мљи -
вом лите ра ту ром, за коју веру -
јем да није инте ре сант на само
за Маке дон це који живе у
Репу бли ци Срби ји, већ и за
срп ске изда ва че, који су већ
пока за ли инте ре со ва ње за већи
део оног што смо пред ста ви ли
у Бео гра ду. При јат но изне на -

ђе ње при ре ди ли смо про мо ци -
јом деч је про дук ци је и еду ка -
тив ним изда њи ма – рекла је
књи жев ни ца Јана Мишо.

Како сазна је мо, као инспи ра -
ци ја за њена дела послу жи ли су
јој мла ди људи, али се и она
сама про на ла зи у сво јим дели -
ма, и то с дозом хумо ра, да би

на кра ју про на шла мир сама са
собом.

Као и Јана Мишо, и њене
коле ге задо вољ не су оним што
су дожи ве ли на сај му, почев од
сајам ске кон цеп ци је и госто -
прим ства, па све до пози тив не
енер ги је посе ти ла ца.

Мемо ран дум о сарад њи
Током сајам ске неде ље сво је
про дук ци је пред ста ви ли су
маке дон ски изда ва чи „Кул ту -
ра”, „Арс Лами на публи ка ци је”,
Изда вач ки цен тар „Три”, КСЦ
„Поли ца” и дру ги. Орга ни зо ва -
ли су сери ју про мо ци ја наме ње -
них широј чита лач кој публи ци.

Орга ни за тор маке дон ског
насту па на сај му у Бео гра ду је
Маке дон ска асо ци ја ци ја изда -
ва ча (МАИ). Пред став ни ци те
асо ци ја ци је током сајам ских
дана пот пи са ли су мемо ран -
дум са Удру же њем срп ских
изда ва ча и књи жа ра. Мемо -
ран ду мом је пред ви ђе но про -
ду бља ва ње сарад ње срп ских и
маке дон ских изда вач ких кућа
с циљем да се обо га ти и
побољ ша раз ме на књи жев них
и дру гих дела.

Пре ма мишље њу Боја на
Саздо ва, пред сед ни ка Маке -
дон ске асо ци ја ци је изда ва ча,
писци ма и изда ва чи ма из
Маке до ни је оста ће у сећа њу
један од нај по се ће ни јих књи -
жев них сај мо ва на Бал ка ну.

Посе бан ути сак на њих је
оста ви ло и то што су посе ти о -
ци пока за ли посеб но инте ре со -
ва ње за оно што су Маке дон ци
при ка за ли, наро чи то за децу и
еду ка тив на изда ња.

» Наставак са стране III

О јези ци ма наро да нај ви ше се
гово ри, и то пози тив но, када се
у фебру а ру обе ле жа ва Међу на -
род ни дан матер њег јези ка. Ива -
но во сла ви тај дан на дома ћин -
ски начин, тако што годи на ма
доче ку је број не госте песма ма,
игра ма и реци та ци ја ма.

Почет ком школ ске годи не
при ча о обра зо ва њу на јези ци -
ма мањи на иде у дру гом прав -
цу. Код Маке до на ца у Срби ји
на брзи ну се фор ми ра ју оде ље -
ња. Да би се фор ми ра ла јед на
гру па, потреб но је да се при ја -
ви нај ма ње пет на ест уче ни ка.
Ако нису истог узра ста, могу
да буду зајед но деца од првог
до четвр тог раз ре да или од

петог до осмог. Неки зане ма -
ру ју ову могућ ност и фор ми ра -
ју гру пе са уче ни ци ма од првог
до осмог раз ре да.

Само по себи наме ће се
пита ње да ли настав ни ци маке -
дон ског јези ка тре ба свим уче -
ни ци ма да обја шња ва ју да у
маке дон ском јези ку посто ји и
сло во ѕ, или да пре да ју гра ди -
во при ла го ђе но узра сти ма.

Још један про блем за обра -
зо ва ње при пад ни ка мањин ских
зајед ни ца заслу жу је пажњу.
Јед но је да уз подр шку закон -
ских могућ но сти бра ни те и
негу је те соп стве ни иден ти тет ,
а дру го је да има те потре бу да
се инте гри ше те у сре ди ну у
којој живи те. То зна чи да тре -
ба да савла да те оно што се

нази ва соп стве ним иден ти те -
том, али мора да се савла да и
језик и кул ту ра и шире зајед -
ни це.

Ситу а ци ју о ова квим и слич -
ним реак ци ја ма нај бо ље зна ју
сами при пад ни ци мањин ских
зајед ни ца. 

Што се тиче начи на избо ра
наци о нал них саве та, и овог
пута ћемо под се ти ти на то да
од 20 наци о нал них саве та на
прет ход ним избо ри ма, 2014.
годи не, само Маке дон ци,
Хрва ти и Црно гор ци саве те су
бира ли са елек то ри ма, а оста -
лих 17  на непо сре дан начин.
За оче ки ва ње је да и наве де не
три мањин ске зајед ни це сле -
де ће избо ре бира ју на непо -
сред ним избо ри ма.

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗМЕЂУ ЖЕЉЕ, 

МОГУЋНОСТИ И СТВАРНОСТИ

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ У МЕШОВИТИМ СРЕДИНАМА

ВОЈ ВО ДИ НА ВИШЕ ОД КЊИ ГЕ

На Међу на род ном сај му књи га у Бео гра ду на зајед нич ком штан ду Покра јин ског секре та ри ја та

за обра зо ва ње, про пи се и упра ву мањин ских зајед ни ца „Вој во ди на више од књи ге” пред ста -

ви ли су се изда ва чи наци о нал них зајед ни ца које живе и раде у Вој во ди ни. Пред ност је дата

мањи на ма које има ју заво де за кул ту ру. До сада је фор ми ра но седам ова квих уста но ва. Али и

зајед ни ца ма које нема ју заво де за кул ту ру омо гу ће но је да изла жу на зајед нич ком штан ду.

На овим штан до ви ма више од два де сет годи на про мо ви шу се изда ња мањин ских зајед -

ни ца с циљем да се Вој во ди на и на ова кав начин пред ста ви као мул ти ет нич ка сре ди на. Међу

изда њи ма на мађар ском, румун ском, сло вач ком, хрват ском, буњев ском, русин ском, укра -

јин ском и дру гим јези ци ма нашли су се и нај но ви ји насло ви НИУ МИИЦ.

Зае ву је позив упу ти ла
Ана Брна бић

Маке дон ски пре ми јер Зоран
Заев, на позив пре ми јер ке
Репу бли ке Срби је Ане Брна -
бић, уско ро ће посе ти ти Бео -
град. Овом сусре ту су прет хо -
ди ле поли тич ке кон сул та ци је
мини стар ста ва за спољ не
посло ве, одр жа не про шлог
месе ца у Бео гра ду. На кон сул -
та ци ја ма, које су про те кле у
при ја тељ ској атмос фе ри, раз -
мо тре но је више пита ња од
зајед нич ког инте ре са, са
акцен том на раз во ју добро су -
сед ских одно са, реги о нал не
сарад ње, као и сарад ње у
евро ин те гра циј ским про це си -
ма. Кон ста то ва на је и потре -

ба за уна пре ђе њем међу ре -
сор ске сарад ње у свим оста -
лим обла сти ма од зајед нич -
ког инте ре са, као што су
пољо при вре да, раз вој инфра -
струк ту ре и насту пи на тре -
ћим тржи шти ма. Раз мо трен
је и дого во рен оквир две ју
зема ља и могућ ност за уса вр -
ша ва ње неких била те рал них
дого во ра, који тре ба да буду
пот пи са ни на самој сед ни ци.

Овај први сусрет са Зае вим
и дома ћи ни ма биће иско ри -
шћен и за дого вор о зајед -
нич кој сед ни ци две ју вла да.
Већ дуже вре ме воде се раз -
го во ри о уна пре ђе њу добро -
су сед ских одно са, искре ним
и отво ре ним дија ло гом, како
би се пре ва зи шла сва отво ре -
на пита ња.

ЗОРАН ЗАЕВ УСКО РО У БЕО ГРА ДУ

СУСРЕТ НА ПРЕ МИ ЈЕР СКОМ
И МИНИ СТАР СКОМ НИВОУ

Министар културе у Маке-
донији мр Роберт Алађозов-
ски посетио је Нови Сад у
другој половини прошлог
месеца и детаљно се упознао
са иницијативом за отварање
македонског културног цен-
тра. Алађозовски је погледао
и претходни простор изда-
вачке куће „Прометеј”, у вла-
сништву Матице српске, у
којем би, према предлогу
иницијатора, био смештен
центар.

Гост из Македоније разго-
варао је и с представницима

Матице српске и новосад-
ским уметницима и добио
детаљне информације о про-
стору, његовој намени,
потреби за преуређењем и
адаптацији. Могући простор
створио би услове за бољу
активност Македонаца у Вој-
водини, пре свега људи из
Новог Сада. Ова иницијати-
ва је повезана с могућности-
ма представљања Македони-
је на значајним културним
дешавањима у Новом Саду,
који је проглашен за престо-
ницу културе у 2021. години.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТВАРАЊЕ

МАКЕДОНСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

НОВИ САД НУДИ ГОСТОПРИМСТВО

ГОСТОВАЊЕ НАУЧНИХ РАДНИКА ИНСТИТУТА „КРСТЕ МИСИРКОВ” ИЗ СКОПЉА

У РАДНОЈ ПОСЕТИ КОД КОЛЕГА У БЕОГРАДУ
тута истакнуте су смернице за
будућу сарадњу ових двају
института и најављена је
могућност заједничких истра-
живања на плану науке о јези-
ку, заједничких пројеката у
изучавању македонског и срп-
ског језика, организовања
заједничких научних конфе-
ренција и других догађаја, као
и комплетна размена научне и
стручне литературе – рекла је
Веселинка Лаброска, научно-
стручни сарадник – редован
професор у Институту за маке-
донски језик „Крсте Мисирков”
у Скопљу.

Запослени из Института за
македонски језик посетили су
овогодишњи, шездесет други
Међународни сајам књига у
Београду и имали су могућност
да набаве литературу из свог
научног поља интересовања:
речнике, монографије из лин-
гвистике и слично.

Гости из Македоније посети-
ли су 26. октобра Основну шко-
лу „Жарко Зрењанин” у Кача-
реву, Дом културе у том селу и
удружење „Вардар”. Директор-
ка Института „Крсте Мисирков”
др Елена Јованова Грујовска
поклонила је домаћинима књи-
ге издате у Институту. Са Сло-
боданком Ћукић, директорком
школе, договорено је да Инсти-
тут за македонски језик помог-
не у обезбеђивању потребне
дечје литературе за библиотеку
школе, где се одвија и настава
на македонском језику.

бра и остварили радну посету
у Институту за српски језик
при САНУ.

– Посета научних радника из
Института за македонски језик
нашим колегама у Институту за
српски језик при САНУ прва је
официјелна посета после мно-
го година и од великог је зна-
чаја не само за ова два инсти-
тута већ и за продубљивање
научне сарадње. Желим посеб-

но да нагласим иницијативу и
организацију наше директорке,
професорке др Елене Јованове
Грујовске, која је организатор
посете Београду. За похвалу су
и ангажман и гостопримство
директорке Института за срп-
ски језик др Јасне Влајић
Поповић, која је била изврстан
домаћин, заједно са својим
сарадницима. Током једноча-
совног сусрета у згради Инсти-



У орке стру „Undectet” је
једа на е сто ро мла дих
музи ча ра из пет
европ ских зема ља

Јуби ла ран, два де се ти џез
фести вал, одр жан од 2. до 5.
новем бра у Кул тур ном цен тру
Пан че ва, оку пио је свет ске зве -
зде и позна те дома ће музи ча -
ре. Љуби те љи џеза ужи ва ли су
у насту пи ма сак со фо ни ста Џоа
Лова на и Тима Бер на и тру ба -
ча Ави ша ја Кое на. Насту пи ли
су и џез дива Чај на Мозис,
састав „Canarrо” из Мађар ске,
„Fish in Oil” из Срби је...

Пре ми јер ним про гра мом
„Уме ће у изло мље ном рит му”
пред ста вио се састав „Undec-
tet”. Фор ми ра ли су га бал кан -
ски музи ча ри мла ђе гене ра ци -
је – пија ни ста и ком по зи тор
Вла ди мир Нико лов и буб њар
Срђан  Ива но вић. Нико лов се
иста као у раду са свет ским
орке стри ма и ансам бли ма и на

Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

V

Прве јав не насту пе
имао током шко ло ва ња

С четр на ест годи на
при кљу чио се орке стру
„Мак сис”

Карак те ри стич но и инте ре -
сант но за Нико лу Гру јев ског,
про фе со ра кла ри не та, јесте то
што су десе ти не њего вих нека -
да шњих уче ни ка из Музич ке
шко ле „Јован Бан дур” у Пан -
че ву ква ли тет ни кла ри не ти сти
и ван гра ни це наше земље.
Довољ но је само да се под се -
ти мо на неко ли ко име на: Вељ -
ко Клен ков ски, Огњен Попо -
вић, Роберт Бор шош, бра ћа
Иле ши, Киш Шаму, Алберт
Алфел ди, Дар ко Армен ски...
По завр шет ку Факул те та
музич ке умет но сти неки од
њих поче ли су да раде у фил -
хар мо ниј ским или сим фо ниј -
ским орке стри ма. Роберт Бор -
шош кари је ру гра ди у Јапа ну,

а бра ћа Иле ши су у Немач кој
и Мађар ској. Дар ко Армен ски
и Киш Шаму су про фе со ри у
музич кој шко ли у Пан че ву, али
и за ове добре музи ча ре су гра -
ни це увек отво ре не.

Њихо ве успе хе Гру јев ски
дожи вља ва као сво је. Због тога
су му пуни и срце и душа. У
кон так ту је с већи ном и зна
како се ко сна шао и коли ко је
пре по зна тљив на дома ћој и
стра ној музич кој сце ни.

Маги ја за публи ку
– Није довољ но само пре по зна -
ти тале нат. Већи на ће вам рећи
да је за успех пре су дан труд, чак
деве де сет пет посто, а оста так се
при пи су је тален ту. По мени,
успех је ком плет на при ча, почев
од ста ња духов но сти и емо ци ја,
па све до тога како музи чар пре -
но си емо ци је и како помо ћу њих
„купу је” публи ку. Музи чар и
музи ка тре ба да буду нека маги -
ја за публи ку. Онда је задо вољ -
ство зајед нич ко – каже позна ти
педа гог Нико ла Гру јев ски.

НИКО ЛА ГРУ JЕВ СКИ, ПРО ФЕ СОР КЛА РИ НЕ ТА У ПЕН ЗИ ЈИ

КАРИ ЈЕ РЕ ВРСНИХ МУЗИ ЧА РА СУ И МОЈ ВЕЛИ КИ УСПЕХ

НА ЏЕЗ ФЕСТИ ВА ЛУ У ПАН ЧЕ ВУ НАСТУ ПИО САСТАВ НИКО ЛО ВА И ИВА НО ВИ ЋА

УМЕ ЋЕ У ИЗЛО МЉЕ НОМ РИТ МУ

Наш сугра ђа нин, дуго го ди -
шњи педа гог и музи чар, сада
већ пен зи о нер, рођен је пре 65
годи на у Пан че ву. У Бео гра ду
је завр шио основ ну и сред њу
музич ку шко лу „Мокра њац”.
Упо ре до је завр шио и гим на -
зи ју, а потом и Факул тет
музич ке умет но сти. У сво јој
матич ној шко ли у Бео гра ду
радио је као про фе сор. Сва ко -
днев но путо ва ње из Пан че ва у
Бео град у то вре ме није било
лако, буду ћи да су пре поно ћи
рет ко сао бра ћа ли ауто бу си ка
Пан че ву, и он се опре де лио да
оста не у нашем гра ду. Постао
је спо на изме ђу све та музи ке и
мла дих људи који су све сно
ушли у тај свет да би пока за ли
шта могу. Мно ги од њих су већ
пре по зна тљи ва име на. Као и
писци или сли ка ри, сва ко на
свој начин допи ре до људ ске
душе, али упе ча тљи вим музич -
ким јези ком.

Роди те љи Нико ле Груј ев ског
су поре клом из стру шког кра -
ја. Дале ке 1946. годи не досе -
ли ли су се међу првим коло -
ни сти ма у Јабу ку. Његов отац
је пре тога радио у Бео гра ду и
био је заду жен за при пре му
досе ља ва ња људи из стру шког
кра ја у Вој во ди ну. Они су нови
живот прво запо че ли у Бео гра -
ду, а потом у Јабу ци.

Гру јев ски се с посеб ним
задо вољ ством при се ћа где све
у све ту има рођа ке из поро ди -
це мај ке Будим ке, из фами ли -
је Мен ки нов ски из Вев ча на, и
то успе шне људе, док то ре нау -
ка, маги стре, факул тет ски
обра зо ва не, а пре све га вред не
људе. Како каже, живе и у Аме -
ри ци, Кана ди, Немач кој, Швед -
ској... И његов брат и јед на
сестра живе у ино стран ству, а
дру га сестра је у Бео гра ду. Син
Миљан је изгле да пову као
нешто на Мен ки нов ске. Живи

и ради у Аустри ји, где је сте као
факул тет ску дипло му. По про -
фе си ји је еко но ми ста.

Музич ки расад ник
Док је радио као настав ник, а
касни је и као про фе сор, овај
вели ки енту зи ја ста желео је да
се њего ви уче ни ци про на ђу у
про фе си ји за коју су се опре -
де ли ли, али и да се сна ђу у све -
ту музи ке. Сво је прве јав не
насту пе имао је током шко ло -
ва ња. Са четр на ест годи на, као
заме на за јед ног Јабу ча ни на,
који је у то вре ме оти шао у вој -
ску, при кљу чио се орке стру
„Мак сис”, који је добио име по
музи ча ру Мили во ју Мак си мо -
ви ћу из Јабу ке. Док је сту ди -
рао, радио је и као настав ник
у ОШ „4. окто бар” у Гло го њу.
Још тада је открио да је пред -
о дре ђен за про све ту. За то
банат ско село га везу ју лепе
успо ме не и без бри жни про све -
тар ски дани.

На инстру мен ту ква ли тет ног
и инте ре сант ног зву ка, који је
заво лео од раног детињ ства,
сви рао је у „Ска дар ли ји” и
насту пао с позна тим орке стри -
ма у кон церт ним дво ра на ма у
више гра до ва нека да шње Југо -
сла ви је, као и у ино стран ству.

То што су Пан чев ци истин -
ски љуби те љи музи ке, веро ват -
но је тесно пове за но и са успе -
хом музич ке шко ле, која је
пра ви расад ник музи ча ра свих
пра ва ца – кла си ке, рока, џеза...
Мно ги из вој во ђан ског под не -
бља не при хва та ју фра зу да низ
Маке до ни ју не тре ба ни да
играш ни певаш, зато што ће
неко да те над и гра и нат пе ва.
Пан чев ци су спрем ни на тако
нешто, и то не само као кла ри -
не ти сти.

Пан че во има заи ста врсне
музи ча ре. Неки од њих сви ра -
ју по два, три, па чак и десет
инстру ме на та. Један од њих је
и про фе сор Дар ко Армен ски.
С њим ћемо раз го ва ра ти у
некој од сле де ћих при ли ка.

филм ским про јек ци ја ма, попут
добит ни ка „Оска ра” The Artist.
Ива но ви ћа овда шња публи ка
позна је као лиде ра бен да „Bla-

zin’ Quartet”, који је више пута
госто вао у Срби ји, пред ста вља -
ју ћи ори ги нал ну аутор ску визи -
ју спа ја ња модер ног европ ског
џеза с бал кан ским ути ца јем.

Сања ју музич ку фан та зи ју
Има ли смо при ли ку да раз го -
ва ра мо с глав ним акте ри ма
саста ва „Undectet” – Вла ди ми -
ром Нико ло вим и Срђа ном
Ива но ви ћем.

„Undectet” је ансамбл мла -
дих музи ча ра из пет европ ских
зема ља – Аустри је, Бугар ске,
Холан ди је, Маке до ни је и
Срби је. Мно ге је спо ји ла музи -
ка за вре ме сту ди ја у Холан ди -
ји, јер је Холан ди ја мека за џез
музи ча ре из раз ли чи тих дело -
ва све та. Сама име на саста ва
гово ре ко су и шта су. Поред

Нико ло ва и Ива но ви ћа, пан че -
вач кој публи ци су  се пред ста -
ви ли и Лука Игња то вић (алт
сак со фон), Кри сти јан Мла чак
(тенор сак со фон), Бојан Цве -
ти нов (бари тон сак со фон),
Вла ди мир Крне тић (туба,
флиглхор на), Милош Буди ми -
ро вић (тру ба), Миха ил Ива нов
(бас) и Мар ко Жива ди но вић
(хар мо ни ка). Већи на их је из
Бео гра да и око ли не, а буб њар,
баси ста и хар мо ни каш су из
ино стран ства.

– С буб ња ром и баси стом се
зна мо са сту ди ја из Холан ди је,
joш од 2003. годи не. Kaсније је
сва ко кре нуо сво јим путем, али
смо оста ли при ја те љи и пре све -
га коле ге. Није било тешко да
се орга ни зу је мо и да напра ви -

мо зајед нич ки про грам. Нај пре
смо осми сли ли музи ку, а онда
смо се дого во ри ли о саста ву бен -
да. Ком би но ва ли смо Срђаново
и моје уме ће. Про је кат је мало
посве ћен тра ди ци о нал ном џезу
с нека квом ком би на ци јом
модер ног рит ма. У том рит му
има и еле ме на та маке дон ског.
Као музи ча ри нешто смо све сно
упо тре би ли, а нешто је део
нашег кул тур ног насле ђа, наш
језик. Ми смо људи који сања ју
зајед нич ку музич ку фан та зи ју.
Нави кли смо да ради мо, да се
сна ла зи мо и да напра ви мо
нешто посеб но и добро – каже
Нико лов.

Спа ја ју их ква ли тет ни 
про јек ти
Позна ва о ци при ли ка кажу да
је успе шност ових музи ча ра и
при ја те ља и у томе што је у
њихо вим аран жма ни ма засту -
пљен вели ки број инстру мен -
та, али сви они функ ци о ни шу
као један.

– Задо во љан сам нашим нас-
ту пом, а и публи ком. Мислим

да смо оправ да ли пове ре ње које
нам је ука зао Воји слав Пан тић,
орга ни за тор џез фести ва ла. За
сва ког дома ћи на ова кав наступ
је вели ки иза зов. Сва ка част
Пан чев ци ма, успе ли су да оку -
пе свет ска име на џез сце не.
Госто вао сам и рани је у Срби -
ји, али с дру гим бен до ви ма. Сви
ми смо има ли кон цер те о који -
ма има мо шта да каже мо.
Нисам насту пао у Маке до ни ји,
волео бих да нас неко позо ве да
нас слу ша ју и Маке дон ци.
Мислим да ће им се допа сти
оно што ради мо, јер се тру ди -
мо да дамо мак си мум – нагла -
ша ва Ива но вић.

Дома ћа публи ка је са усхи -
ће њем доче ка ла Пан чев ца
Кри сти ја на Мач ка, као и Луку
Игња то ви ћа, Мило ша Буди ми -
ро ви ћа и оста ле музи ча ре отво -
ре не за нове види ке. Неки од
њих живе у Аустри ји, Фран цу -
ској и Ита ли ји, али их поне кад
оку пе ква ли тет ни про јек ти,
попут „Уме ћа у изло мље ном
рит му”.



че ти факул тет и да се бави
нови нар ством – исти че наш
саго вор ник.

Ипак, поро ди ци Крстев је
пуно срце, јер има ју тро је деце
који су музи ку заво ле ли од
малих ногу. Ста ри ја ћер ка Ели
је про фе сор вио лон че ла, са
завр ше ном спе ци ја ли за ци јом.
Тре нут но ради на заме ни у
Музич кој шко ли за тален те у
Ћупри ји. При хва та ла се и дру -
гих оба ве за. Она и још две,
тако ђе музич ки обра зо ва не
девој ке фор ми ра ле су гру пу
„Трио Але гро”. Како наш саго -
вор ник каже она сада нема вре -
ме на за свир ку у „Але гру”, али
и мла ђа ћер ка Анђе ла је вич на
том послу. Она је, наи ме, сту -
дент Музич ке ака де ми је и њен
избор је тако ђе вио лон че ло.
Већ је бора ви ла у Аме ри ци и
има пред ста ву какви су усло ви
за бавље ње музи ком овде и у
ино стран ству.

Ту при чи није крај, јер је и
Елин и Анђе лин брат Слав ко
вио лон че ли ста. Он је завр шио
сред њу музич ку шко лу. Није
наста вио шко ло ва ње, јер је
схва тио да се у стру ци за коју
су се опре де ли ле сестре и он,
тешко дола зи до посла. Као и
његов тата, брже-боље се пре -
стро јио и од роди те ља је пре -
у зео про дав ни цу „Афи он”.
Али ако наста ви оче вим сто -
па ма, барем када се ради о
избо ру зани ма ња, тешко је
рећи шта би могло да му буде
про фе си о нал ни избор у
будућ но сти.

Јед но је сигур но – када су
сви зајед но, у њихо вом дому је
увек весе ло, јер су уку ћа ни
спрем ни за свир ку, али и за
песму. Роди те љи ово тро је деце
засад нема ју вели ке пла но ве.
Важно им је да им се деца про -
на ђу у стру ци или у послу за
који ће се опре де ли ти.

Бла жо Крстев је у сло бод но
вре ме и стра стве ни љуби тељ
дво точ ка ша и с дру га ри ма бај -
ке ри ма оби ла зи земље у окру -
же њу и у Евро пи већ гото во
деце ни ју. Где год да се нађе,
инте ре су је се за ново сти из
обла сти про из вод ње здра ве
хра не.
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па ло Акти ву жена из Опо ва.
Прво место за нај бо љи штанд
осво ји ле су „Пан чев ке”. Њихов
„Лала” био је пра ва маско та
„Купу си ја де”. Са уку сном
питом од купу са избо ри ле су
се за тре ће место. У вели ким
лон ци ма у Гло го њу се крч као
купус. Гости из окол них места,
као и из Пан че ва и Бео гра да
нису про пу сти ли при ли ку да
про ба ју ово уку сно јело.

– Задо вољ ни смо бро јем
посе ти ла ца на ово го ди шњој
тра ди ци о нал ној мани фе ста -
ци ји Дани повр та ра. Про да ја
пољо при вред них про из во да је
солид на. На зајед нич ком руч -
ку дома ћи ни и гости ини ци -
ра ли су кори сне пред ло ге.

Поред оста лог, раз го ва ра ли
смо о томе да за сле де ћу „Гло -
гоњ ску јесен” при пре ми мо
више јела од купу са – сар ме,
под ва рак од кисе лог купу са,
раз не врсте пита, сала те...
Дру гим речи ма, све што може
да се при пре ми од кисе лог
или слат ког купу са – каже
Дана ил Вуч ков ски, пред сед -
ник Удру же ња повр та ра.

Гло гоњ ци су позна ти и по
про из вод њи кром пи ра, затим
мла дог лука, кар фи о ла, бро ко -
ли ја и кеља, а у послед ње вре -
ме посто ји тен ден ци ја пре ла -
ска на кул ту ре кра ће
веге та ци је, као што су спа наћ,
рот кви ца, бора ни ја...

Лет ње жеге су ути ца ле и на
род купу са. Неки про из во ђа чи
нису задо вољ ни у пот пу но сти
родом, али већи ни њих цена
одго ва ра. И на ово го ди шњој
„Купу си ја ди” потвр ђе но је да
је Гло гоњ један од повр тар ских
цен та ра у Бана ту. То нам је
потвр дио и Мило ван Рај ков ски
Мане, који од 2003. годи не
про из во ди купус, кар фи ол,
бро ко ли, кром пир... По стру ци
је машин бра вар и радио је у
„Скро ба ри”. Када су га про гла -
си ли за тех но ло шки вишак,
није имао избо ра. Као и број -
ни Гло гоњ ци који су се нашли
у слич ној ситу а ци ји, посве тио
се пољо при вре ди. Купус про -
из во ди на хек та ру плод не гло -
гоњ ске земље. За потре бе сво је
фами ли је гаји и дру ге повр тар -
ске кул ту ре.

Нај те же гла ви це, од
око пет кило гра ма,
про из ве ли су Дра ган
Лаза ре вић, Сто јан
Крстев ски и Бора
Спа сић

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци -
ја Дани повр та ра „Гло гоњ ска
јесен” ове годи не је одр жа на 29.
окто бра. Ову мани фе ста ци ју
Гло гоњ ци нази ва ју и „Купу си -
ја да” и с посеб ним задо вољ -
ством нагла ша ва ју да је купус
њихов бренд. За нај ве ћу гла ви -
цу купу са прво место је осво јио
Дра ган Лаза ре вић, дру го Сто јан
Крстев ски, а тре ће Бора Спа -
сић. Они су про из ве ли купус
тежак око пет кило гра ма.

У орга ни за ци ји Удру же ња
про из во ђа ча повр тар ских кул -
ту ра из Гло го ња пред ста ви ло се
25 про из во ђа ча купу са. Овај
про из вод је про да ван по цени
од 25 дина ра по кило гра му, а у
попо днев ним часо ви ма и јеф -
ти ни је. Инсти тут „Тамиш” је
побед ни ци ма за осво је но прво,
дру го и тре ће место покло нио
семен ски куку руз.

Поред повр та ра из села, сво -
је про из во де пла си ра ли су удру -
же ња жена, пче ла ри, вина ри и
дру ги вред ни про из во ђа чи.

У кон ку рен ци ји за нај бо љу
питу од купу са побе ди ле су
„Долов ке”. Дру го место је при -

Бла жо Крстeв је као врло при -
ла го дљив човек више пута
током мину лих годи на мењао
посло ве. Зани ма ња за која се
опре де љу је су разно ли ка, а он
се лако и брзо ухо да ва и сна -
ла зи на новим послов ним иза -
зо ви ма. Отва ра њем про дав ни -
це здра ве хра не испу нио је
жељу супру зи Ради ци, која
води рачу на о здра вој исхра -
ни. Њихо во тро је деце су музи -
ча ри, сви опре де ље ни за вио -
лон че ло.

Непи са но је пра ви ло лепог
пона ша ња да ника ко не тре ба
да „држи те пре да ва ње” дома -
ћи ни ма о здра вој исхра ни кад
вас доче ка ју гастро ном ским
ђако ни ја ма и ква ри те шти мунг
за све ча ном трпе зом. С дру ге
стра не, када се нађе те у про -
дав ни ци здра ве хра не, као што
је на при мер „Мали шпајз” у
Ули ци Лава Тол сто ја у Пан че -
ву, тема здра ве исхра не наме -
ће се сама по себи. У тој при -
чи уче ству ју Бла жо Крстев и
њего ва супру га Ради ца, вла -
сни ци про дав ни це, а ујед но и
кон зу мен ти про из во да који ма
тргу ју. Овај пар зна мно го
нутри ци о ни стич ких тај ни, али
се не устру ча ва да затра жи
савет струч ња ка о новим про -
из во ди ма који се сва ко днев но
поја вљу ју на тржи шту уко ли ко
је то потреб но.

– Због све већег инте ре со ва -
ња за здра ву хра ну тру ди мо се
да увек пону ди мо нешто ново,

БЛА ЖО КРСТЕВ: СПРЕМАН ЗА НОВЕ ИЗАЗОВЕ

РАДО ДАЈЕ САВЕ ТЕ КУП ЦИ МА

ДАНИ ПОВР ТА РА „ГЛО ГОЊ СКА ЈЕСЕН”

ПРЕД СТА ВИ ЛО СЕ ДВА ДЕ СЕТ ПЕТ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА КУПУ СА

Сва ког 20. окто бра обе ле жа ва
се Свет ски дан јабу ке, који је
посве ћен јесе ни и здра вом
воћу. Са истим моти вом, већ
неко ли ко годи на, и ОШ „Гоце
Дел чев” у Јабу ци на тра ди ци о -
на лан начин обе ле жа ва тај
међу на род ни пра зник.

Ове годи не Дан јабу ке су
про сла ви ли 23. окто бра. Тим
пово дом су у Дому кул ту ре
„Кочо Рацин” при ре ди ли кул -
тур но-умет нич ки про грам у

којем су уче ство ва ла деца свих
раз ре да, као и деца укљу че на у
сло бод не актив но сти. Они су
пева ли, игра ли, реци то ва ли и
глу ми ли. На њихо вим црте жи -
ма заслу же но место при па ло је
здра вом воћу – јабу ци.

И овог пута актив ност уче -
ни ка су подр жа ли њихо ви
роди те љи, који су у шко лу
доне ли кола че, пите и пића од
јабу ке, чиме су се сви зајед но
засла ди ли.

ДАН ЈАБУ КЕ У ЈАБУ ЦИ

ПАЖЊА ПОСВЕ ЋЕ НА ЈЕСЕ НИ И ВОЋУ
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а ујед но и да се фоку си ра мо на
про из во де који се нај ви ше тра -
же. Људи су схва ти ли да је
при ро да извор здра вља и окре -
ну ли су се леко ви тим биљ ка -
ма, зрна стој хра ни, при род ним
соко ви ма, бла го твор ној кур ку -
ми, коре ну чароб ног ђум би ра
и мно гим дру гим про из во ди -
ма – каже Крстев.

Стр пље ње му је јача стра на
Нашем саго вор ни ку не пред -
ста вља ника кав про блем да
при пре ми 100 гра ма меша ви -
не чаја од десе так леко ви тих
биља ка, и то пре ма рецеп ту -
ри купа ца. Овај мар љи ви
човек нао ру жао се стр пље њем
у вој ним шко ла ма у Сара је ву
и Загре бу. По завр шет ку шко -
ле радио је пуних два на ест
годи на у јед ној пан че вач кој
касар ни, све до 1995. годи не.
Тада је одлу чио да вој нич ку

про фе си ју оста ви иза себе и
кре не у пред у зет ни штво.
Један је од осни ва ча „Вај ферт
так си ја”, где је јед но вре ме и
радио као так си ста. Опро бао
се и као вул ка ни зер, а нешто
касни је отво рио је про дав ни -
цу здра ве хра не „Афи он”, која
се нала зи у Ули ци Жар ка Зре -
ња ни на. Назив про дав ни це
пома ло га асо ци ра на род ни
Штип и про из во ђа че мака из
Маке до ни је, али и на вој во -
ђан ске штру дле с маком.
Годи не 2010. отво рио је и
„Мали шпајз”, тако ђе про дав -
ни цу здра ве хра не. Отва ра њем
нове про дав ни це пру жио је
могућ ност супру зи, која је
вели ки побор ник здра ве хра -
не, да се и она актив но укљу -
чи у посао. Поред већ набро -
ја них намир ни ца, у про-
дав ни ци се могу купи ти и јаја

од пре пе ли це, масли но во или
коко со во уље, урме, боза,
паху љи це од про са.

Вла сни ци про дав ни це су
срећ ни што су им број ни
потро ша чи из Пан че ва и окол -
них места ука за ли пове ре ње.
Асор ти ман робе бри жљи во
бира ју. Углав ном се снаб де ва -
ју у веле про да ја ма у Бео гра ду.

Код куће је увек весе ло
Ево овог момен та ми нуде

књи ге о здра вој хра ни, али где
то да изло жим. Иако се посао
раз ви ја и захук та ва, про стор је
остао исти. Све је крца то, али
се нека ко сна ла зи мо. Од самог
стар та се руко во ди мо иде јом
да ква ли тет нема цену. О томе
је, запра во, супру га машта ла
годи на ма. Дра го ми је што се
про на шла у овом послу. Исти -
ни за вољу, оста ла јој је неис -
пу ње на жеља да завр ши запо -
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Во оркестрот 
„Undectet“ се
вклучени единаесет
млади музичари од
пет европски земји

Јубилејниот дваесетти џез
фестивал, одржан од втори до
пети ноември во Културен цен-
тар во Панчево, доведе светски
ѕвезди и познати домашни му-
зичари. Обожавателите на џе-
зот уживаа во нстапите на сак-
софонистите Džo Lovano и Tim
Bern, трубачот Avišaj Koen. Нас-
тапи и џез дивата China Moses,
составот  „Canarrо“ од Унгарија,
„Fish In Oil„ од Србија...

Со премиерна програма
„Уметност во прекршениот ри-
там“ се представи составот
„Undectet“. Го формирале бал-
кански музичари од помладата
генерација, пијанистот и ком-
позиророт Владимир Николов
и тапанарот Срѓан Ивановиќ.
Николов е истакнат во работа-

Први јавни настапи
имал во текот на
школувањето

Со четиринаесет години
се приклучил во
оркестарот „Максис“

Карактеристично и интересно за
Никола Груејвски, професор по
кларинет е тоа што  десеттина не-
гови некогашни ученици од Му-
зичкото училиштето „Јован Бан-
дур“ во Панчево  се квалитетни
кларинетисти и  надвор од  грани-
ците на нашата земја.  Доволно е
само да потсетиме на неколку
имиња: Вељко Кленковски, Огњен
Поповиќ,Роберт Боршош, браќа-
та Илеши, Киш Шаму, Алберт Ал-
фелди, Дарко Арменски...  По за-
вршување на Факултет за музичка
уметност некои од нив добиле ра-
бота во филхармониски или син-
фонијски оркестри, Робер Бор-

шош, кариера гради во Јапнија,
браќата Илеши во Германија и Ун-
гарија. Дарко Арменски и Киш
Шаму се професори во матичното
музичко училиште во Панчево,
но и за овие добри музичари гани-
ците се секогаш отворени.

Ниивните успеси Грујевски ги
доживува  како свои. Поради тоа
полно му е и срцето и душата. Во
контакт е со многумина и знае кој
како се снашол и колку е препоз-
натливи на домашна и странска
музичка сцена.

Магија за публиката
- Не е доволно само да се пре-

познае талент. Многумина ќе ви
речат дека за успех пресуден е
труд, дури девеесет и пет отсто, а
останатото се припишува на та-
лентот. Според мене успехот е
комплексна приказна,почнувајк
од состојбата на духовноста и
емоциите, па се до тоа како музи-
чарот ги пренесува емоциите и
како со помош на нив ја „купува„
публиката. Музичарот и музиката
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треба да бидат некаква магија за
публиката. Тогаш задоволството е
заедничко -  вели познатиот му-
зички педагог Никола Грујевски.

Нашиот сограѓанин, долгого-
дишен педагог и музичар, сега ве-
ќе пензионер, пред 65 години е
роден во Панчево, но во Белград
во „Мокрањац“ завршил основно
и средно музико училиште. Пара-
лелно завршил и гимназија, а по-
тоа  и Факултетот за музичка
уметност. Во своето матично
училиште во Белград работел и
како професор. Секојдневно па-
тување од Панчево за Белград , но
во тоа време не било лесно да се
патува бидејки пред полноќ ретко
сообраќале автобуси  кон Панче-
во и то јсе определил да остане  во
нашиот град. Постанал спона по-
меѓу светот на музиката и млади
луѓе кои свесно влегле во тој свет
за да покажат што можат. Многу-
мина веќе покажаа дека се пре-
познатливи имиња. Како и писа-
телите или сликарите секој на

свој начин допира до човечката
душа, но со впечатлив музички
јазик.

Инаку, родителите на Никола
Грујевски  по потекло се од стру-
шиот крај .Во далечната 1946 годи-
на меѓу првите колонисти се досе-
лиле во Јабука. Татко му пред тоа
работел во Белград и бил задолжен
за подготовките околу доселува-
њето  во Војводина на луѓе од
струшкиот крај. Тие нов живот за-
почнале најпрвин во Белград, а по-
тоа во Јабука.

Грујевски со посебно задовол-
ство се присеќа каде се во светот
има роднини од семејството на
мајка му Будимка, од Менкиновс-
ки, од Вевчани и тоа успешни лу-
ѓе, доктори на наука, магистри,
факултетски образовани, а пред
се вредни луѓе. Како вели живеат
и во  Америка, Канада, Германија,
Шведска...  И неговиот брат и една
сестра живеат во странство, а
другата сестра е во Белград. Син
му Миљан  изгледа повлекол неш-

то на Менкиновски. Живее и ра-
боти во Австрија, каде што стек-
нал и  факултетска диплома. По
професија е економист.

Музички расадник
Овој голем ентузијаст додека ра-
ботел како наставник, а подоцна
и како професор, сакал неговите
учеинците да се пронајдат во
професијата за која што се
определиле, но и  да се снајде во
светот на музиката. Свои први
јавни настапи имал во текот на
школувањето. Со 14 години, ка-
ко замена на еден Јабучанин, кој
во тоа време отишол во војска, се
приклучил во оркестарот „Мак-
сис“, кој го добил името по музи-
чарот Миливој Максимовиќ од
Јабука. Додека студирал работел
и како наставник во ОУ „4 ок-
томври“ во Глогоњ. Уште тогаш
открил дека е предодреден за
просвета. За ова банатско село го
врзуваат убави спомени и без-
брижни просветарски денови.

Тој со квалитетен и интересен
звук  од инструмент што го заса-
какл од рано детство свирел  во
„Скадарлија“ и настапувал со
познати оркестри во концертни
сали во повеќе градови во неко-
гашна Југославија, но и во стран-
ство. 
Тоа што Панчевци знаат да ја до-
живеат и уживат во музиката,
веројатно е  тесно поврзано и со
успехот на музичкото учили-
лиште, кое е прав расадник за
музичари од сите правци -  кла-
сика, рок, џез... Ммногумина од
оваа војводинско поднебје не ја
прифаќат фразата дека низ Ма-
кедонија не треба да играш и да
пееш, бидејки некој ќе те надигра
и натпее. Панчевци се спремни и
на такво нешто и тоа не само ка-
ко кларинетисти.

Панчево има навистина врсни
музичари. Некои од нив свират
по два, три па дури и десет ин-
струменти. Еден од нив е и про-
фесорот Дарко Арменски. Со не-
го ќе разговараме во некоја од
наредните прилики.

та со светски оркестри и ансам-
бли  и на филмската проекција,
по пат на добитникот на Оскар
„he Artist“. Ивановиќ на ов-
дешната публика е познат како

лидер на бендот „Blayin Quar-
tet“, со кој повеќе пати гостувал
во Србија, представувајки оре-
гинална авторска визија со
спојување на модерен европс-
ки џез со балканско влијание. 

Сонуваат музичка
фантазија

Имавме можност да разгова-
раме со главните актери на сос-
тавот „Undectet“, Владимир
Николов и Срѓан Ивановиќ.

„Undectet“ е ансамбл на мла-
ди музичари од пет европски
земји – Австрија, Бугарија, Хо-
ландија, Македонија и Србија.
Многумина ги споила музиката
за време на студиите во Холан-
дија, бидејки Холандија е мека
за џез музичари од различни де-
лови на светот. Самите имиња

на составот зборуват кои се и
што се: Покрај Николов и Ива-
новиќ на панчевачката публика
се претставија и Лука Игњато-
виќ, алт саксофон, Кристијан
Млачак, тенор саксофон, Бојан
Цветинов, баритон саксофон,
Владимир Крнетќ, труба флигл-
хорна, Милош Будимировиќ,
труба, Михаил Иванов, бас,
Марко Живадиновиж, хармо-
ника. Повеќето од нив се од
Белград и околината, а тапана-
рот, басистот и хармоникашот
се од странство.

-Со тапанарот и басистот  се
знаеме од студии од Холандија,
уште од 2003 година. Подоцна
секој тргна по свој пат, но оста-
навме пријатели и пред се коле-
ги. Не беше тешко да се органи-

зираме и да направиме заед-
ничка програма. 

Најпрвин ја создадовме му-
зиката, а потоа се договоривме
за составот на бендот. Го ком-
биниравме моето и искуството
на Срѓан. Проектот малку е
посветен на традиционалниот
џез со некаква комбинација на
модерен ритам. Во тој ритам
има и елементи на нешто маке-
донско, а тоа е дел од нашето
културно наследство, нашиот
јазик. Ние сме луѓе кои сонуват
заедничка фантазија. Навикна-
ти сме да работиме , да се снао-
ѓаме и да направиме нешто по-
себно и добро, вели Николов.

Ги спојуват квалитетни
проекти

Познавачите на приликите
велат дека успешноста на овие
музичари и пријатели е и во
тоа што во нивниот аранжман
се застапени голем број на ин-
струменти, сите тие функцио-
нирараат како еден..

-Задоволен сум со нашиот
настап и со публиката. Мислам

дека ја оправдавме довербата
што ни ја укажа Војислав Пан-
тиќ, организаторот на џез фес-
тивалот. За секој домаќин ва-
ков настан е голем предизвик.
Секоја чест на Панчевци. Успе-
аа да доведат имиња од светска-
та џез сцена. Гостував и порано
во Србија, но со други бендови.
Сите ние сме имале концерти за
кои имаме што да кажеме. Не
сум настапувал во Македонија.
Би сакал некој да не повика да
не чујат и Македонците. Мис-
лам дека ќе им се допадне она
што го работиме, бидејки се
трудиме да дадеме максимално,
нагласи Ивановиќ.

Домашната публика со вооду-
шевување го дочека Кристијан
Млачак од Панчево , како и Лука
Игњатовиќ, Милош Будимиро-
виќ и останатите музичари
отворени за нови погледи. Не-
кои од нив живеат во Австрија,
Франција, Италија, но по неко-
гаш ги спојуват квалитетни про-
грами, како што е овој „Умет-
ност во прекршениот ритам“.



Постарата ќерка Ели е профе-
сор по виолончело  со за-
вршена специјализација. Мо-
ментално работи како замена
во Музичко училиште за та-
ленти во Ќуприја. Прифаќа и
други обврски. Таа и уште
две, исто така музички образ-
овани девојки, ја формираа
група „Трио Алегро“. Како
што вели нашиот соговор-
ник, таа сега нема време за
свирка во „Алегро“, но и пом-
ладата ќерка Анѓела е способ-
на за таква работа. Таа е ,
всушност, студент на Музич-
ка академија и нејзин избор е
исто така виолончело. Таа ве-
ќе претстојувала во Америка
и има претстава какви се
можностите за музичари кај
нас и во странство.

Тука не е крај на приказна-
та, бидејки и Славко, братот
на Ели и Анѓела е виолонче-
лист. Тој, всушност, завршил
Средно музичко училиште.
Не го продолжил школува-
њето бидејки сфатил дека со
професија за која се опред-
елиле неговите сестри и тој,
тешко се доѓа до работа. Како
и неговиот татко веќе се пре-
строил и од родителите ја
првзел продавницата „Афи-
он“. Но, ако продолжи по па-
теките на татко му, барем ко-
га се работи за избор на зани-
мања, тешко е да се каже што
би можело да му биде профе-
сионален избор во иднината.

Едно е сигурно. Кога се си-
те заедно во нивниот дом се-
когаш е весело, бидејки се-
мејството секогаш е подгот-
вено за свирка, но и за песна.
Родителите на овие три деца
немат големи планови. Важно
им е децата да им се про-
најдат во струка или во рабо-
та за која ќе се определат.

Блажо Крстев во слободно
време е и страствен љубител
на мотори и со другарите
бајкери патува по соседните
земји и во Европа, веќе деце-
нија. Каде и да се најде се ин-
тересира за новини во облас-
та на производство на здрава
храна.  

ки“. Второ место му припадна на
Активот на жените од Опово.
Прво место за најдобар штанд
освоија „Панчевки“. Нивниот
„Лала“ беше права маскота на
„Зелкијадата „“. Со вкусна пита
од зелка тие се избориа за трето
место. Во големи садови во Гло-
гоњ се крчкаше и зелка. Гости од
околните места,  од Панчево и
од Белград не пропуштиа при-
лика да го пробаат јадењето.

-Задоволни сме со бројот на
посетителите на годинешната
традиционална манифестација
Денови на градинарите. Продаж-
бата на земјоделските производи
беше солидна. На заедничкиот
ручек домаќините и гостите ини-
цираа корисни предлози. Покрај

другото разговаравме за наред-
ната „Глогоњска есен“ да подгот-
виме многу повеќе јадења од зел-
ка: сарми, подварок од кисела
зелка, повеќе врсти пити, сала-
ти... Со други зборови се што мо-
же да се направи од зелка, кисела
или слатка, рече Данаил Вуч-
ковски, претседател на Здруже-
нието на производители на гра-
динарски култури. 

Глогоњци се познати и по
производство на компири, по-
тоа следи млад лук карфиол,
брокула, кељ, а во последно вре-
ме тенденција е се повеќе да се
произведува зеленчук со пок-
ратка вегетација, како што е
спанаќ ротквици или боранија... 

Летните горештини имаа
влијание и на родот на зелката.
Некои производители не се за-
доволни во целост со родот, но
повеќето се задоволни со цена-
та. И на годишната „Зелкијада“
е потврдено дека Глогоњ е еден
од градинарските центри во Ба-
нат. Тоа ни го потврди и Мило-
ван Рајковски – Мане, кој од
2003 година произведува зелка,
карфиол, брокула, компири...
По струка е машинбравар. Рабо-
тел во „Скробара“.  Кога го про-
гласиле за технолошки вишок
немал избор. Како и многумина
Глогоњци што се нашле во слич-
на состојба, му се посветил на
земјоделството. На хектар гло-
гоњска плодна земја одгледува
зелка. За потребите на своето
семејството поизведува и други
градинарски култури.

Најтешки зелки од
околу пет килограми
произведоа Драган
Лазаревиќ, Стојан
Крстевски и Бора
Спасиќ

Годинешната традиционална ма-
нифестација  Денови на градина-
рите „Глогоњска есен“ е одржана
на 29 октомври. Оваа манифеста-
вија Глогоњци популарно ја наре-
куваат „Зелкијада“ и со посебно
задоволство нагласуваат дека зел-
ката е нивен бренд. За најголеми
примероци зелка прво место ос-
вои Драган Лазаревеќ, второ
Стојан Крстевски, а трето Бора
Спасиќ.  Тие произведоа зелки
тешки околу пет килограми. 

Во организација на Здруже-
нието на производители на гра-
динарски култури  од Глогоњ се
претставија 25 производители
на зелка. Овој производ е прода-
ван  по цена од 25 динари за ки-
лограм, а во попладневните ча-
сови и поевтино. Институтот
„Тамиш“ на победниците за ос-
воено прво, второ и трето место
им подари семенска пченка.

Покрај градинарите, од село-
то свои производи пласираа
здруженијата на жени, пчелари,
винари и други вредни произво-
дители.

Во конкуренција за најдобра
пита од зелка победија „Долов-

Блажо Крстев како прилагод-
лив човек повеќе пати во те-
кот на изминатите години
ги менувал работните об-
врски. Занимањата за кои се
определува се различни, а Бла-
жо лесно и брзо се навикнува и
снаоѓа на нови работни пред-
извици. Со отварањето на
продавницата на здава хра-
на, ја исполнил и желбата на
сопругата Радица, која води
сметка и стреми кон здрава
исхрана. Нивните три деца
се музичари, сите се определе-
ни за виолончело.

Како непишано правило за
убаво однесување, никако не
треба на домаќините да „држи-
те предавање“ за здрава исхра-
на, кога ве дочекуваат со гаст-
рономски ѓаконии и им го ра-
сипувате расположението на
свечената маса. Од друга стра-
на пак, кога ќе се најдете во
продавница на здрава храна,
како што е на пример „Мал
шпајз“, во Улица Лав Толстој во
Панчево, темата здрава исхра-
на се намтнува сама по себе. Во
таа приказна учествуваат Бла-
жо Крстев и неговата сопруга
Радица, сопственици на про-
давницата, а воедно и конзу-
менти на производите со кои

БЛАЖО КРСТЕВ: ПОДГОТВЕН ЗА НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ

СО ЗАДОВОВОЛСТВО ДАВА СОВЕТИ НА КУПУВАЧИТЕ

ДЕНОВИ НА ГРАДИНАРИТЕ „ГЛОГОЊСКА ЕСЕН“ 

СЕ ПРЕТСТАВИЈА ДВАЕСЕТ И ПЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  НА ЗЕЛКА

Секој 20 октомври се одбеле-
жува Светски ден на јаболко-
то, дата посветена на есента и
на  здравото овошје. Со исти-
от мотив веќе неколку години
и ОУ „Гоце Делчев“ во Јабука
на традиционален начин го
одбележува овој  меѓунаро-
ден празник. 

Годинава, Денот на јаболко-
то  го прославија на 23 октом-
ври. По тој повод во Домот на
културата „Кочо Рацин“ при-
редија културно-уметничка

програма во која учествуваа
ученици од сите одделенија,
како и деца вклучени во сло-
бодни активности. Пееа, играа,
рецитираа, глумеа. Во сето тоа,
а и на нивните цртежи заслу-
жено место му припадна на
здравото овошје - јаболкото.

И овој пат активноста на
учениците ја подржаа нивните
родители кои во училиштето
донесоа колачи, пити и пијало-
ци од јаболки со кои децата и
нивните гости се засладија.  

„ДЕН НА ЈАБОЛКОТО“ ВО ЈАБУКА

ВНИМАНИЕ ПОСВЕТЕНО НА ЕСЕНТА 
И ОВОШЕТО

тргуваат. Овој  брачен пар знае
за многу нутриционистички
тајни, при тоа не се срамат да
побарат совет од стручњаци за
нови производи кои секојднев-
но се појавуваат на пазар, во
колку тоа е потребно. 

Поради зголемено интере-
сирање за здрава исхрана се
трудиме да понудиме нешто
ново, а воедно да се фокуси-
раме на производи кои се ба-
раат најмногу. Народот сфати
дека природата е извор на
здравје и се свртеа кон леко-
витите билки, зрнеста храна,
природни сокови, благотвор-
на куркума, коренот на ма-
гичниот ѓумбир и многу дру-
ги производи, вели Крстев.

Сртпливоста му е јака страна
На нашиот соговорник не

му претставува никаква по-

тешкотија да подготви 100
грама мешавина чај од десе-
тина лековити билки и тоа
според рецептурата на купу-
вачот. Овој внимателен човек
со трпение се наоружал во
војните училишта во Сараево
и Загреб. По завршуваето на
школувањето работел полни
дванаесет години во една
панчевачка касарна, се до
1995 година. Тогаш одлучил
војната професија да ја оста-
ви зад себе и појде во пред-
узимаштво. Еден е од основа-
чите на „Вајферт“ такси, каде
што едно време работел како
таксиста. Се пробал и како
вулканизер, а нешто подоцна
отворил продавница на
здраава храна „Афион“, која
се наоѓа во улица „Жарко
Зрењанин“. Името на продав-

ницата по малку го асоцира
на роден Штип и производи-
телите на афион од Македо-
нија, но и на војводински
штрудли со афион. Во 2010
гпдина тој го отвара и „Мал
шпајз“, исто така продавница
за здрава храна. Со отварање
на новата продавница пру-
жил можност и на сопругата,
која е голем поборник на
здрава храна, и таа активно
да се вклучи во работа. Пок-
рај веќе наброените  артикли
во продавницата можат да се
купат и јајца од препелица,
маслиново или кокосово мас-
ло, урми, боза, и снегулки од
просо.

Сепак, на семејството
Крстев му е полно срце, би-
дејки имат три деца кои музи-
ката ја засакале од мали нозе.

Петок, 17 ноември 2017

pancevac@pancevac-online.rs
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Нафтна индустрија Србије је
другу годину заредом понела
титулу апсолутног шампио-
на на такмичењу „Оскар ква-
литета”. Руско-српски нафт-
ни гигант освојио је призна-
ње за пословну изврсност с
највећим бројем поена у исто-
рији доделе ове престижне
пословне награде. У име НИС-а,
титулу за 2017. годину при-
мио је Горан Стоjилковић,
заменик генералног директо-
ра компаније.

Награду „Оскар квалитета”
додељује Фондација за кул-
туру квалитета и изврсност,
уз подршку Привредне комо-
ре Србије и под покровитељ-
ством Министарства привре-
де Србије. Национално при-
знање за пословну изврсност
додељује се профитним и
непрофитним организација-
ма за врхунске резултате
постигнуте на унапређењу и
развоју квалитета у Србији.
При избору добитника струч-
ни жири је оцењивао резул-

тате организације у чак девет
области, а то су: лидерство,
стратегија, људски ресурси,
партнерство и ресурси, про-
цеси, производи и услуге,
резултати код корисника,
резултати код људских ресур-
са, резултати код друштвене
заједнице и пословни резул-
тати.

„Оскар квалитета” додељу-
је се у оквиру Светског дана
квалитета и Европске недеље
квалитета. Добијањем при-

знања НИС је постао прва
компанија која је за 23 годи-
не, колико се награда доде-
љује, два пута понела титулу
апсолутног шампиона, чиме
је још једном потврдио ста-
тус једне од најуспешнијих
компанија не само у Србији
већ у овом делу Европе.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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У ПАН ЧЕ ВУ ОТВО РЕН ПАРК ПРИ МЕ ЊЕ НИХ ЗНА ЊА „СПАР ТА КУС”

НАУЧ НО О БРА ЗОВ НИ ПОЛИ ГОН 

МАШИН СКЕ ШКО ЛЕ ПАН ЧЕ ВО

Покрајински секретаријат за
образовање недавно је доде-
лио награду која носи име др
Ђорђа Натошевића, просвет-
ног радника, једног од првих
српских педагога и оснивача
учитељских школа у више гра-
дова. Свечаност је одржана у
Новом Саду, у згради Бано-
вине. Реч је о признању које
се сваке године додељује вој-
вођанским васпитно-образов-
ним установама и просвет-
ним радницима за резултате
остварене у претходној школ-
ској години.

Честитајући добитницима
на престижном признању,
Михаљ Њилаш, покрајински
секретар задужен за образо-
вање, том приликом је рекао
да се од просветних радни-
ка понекад очекује готово
немогуће, али да професо-
ри, наставници и васпитачи
свакодневно доказују да је
све могуће и да је све оствар-
љиво.

– Бити просветни радник
значи имати општа и струч-
на знања, владати педагошко-
психолошким и дидактичко-
методичким дисциплинама,
бити оспособљен за правил-
ну комуникацију, једном реч-
ју – бити компетентан про-
фесионалац, а истовремено
бити и особа која разуме, води
и учествује у одрастању сва-
ког ученика – рекао је Њилаш
и додао да се ово престижно
признање додељује већ два-
десет година.

Том приликом покрајин-
ски секретар је честитао Дан
просветних радника радни-
цима у просвети из целе Вој-
водине и пожелео им успех у
– како је рекао – напорном и
тешком послу, као и то да
још дуго буду успешни на путу
образовања.

Да подсетимо, прошле
године међу лауреатима је
била Основна школа „Бран-
ко Радичевић” из Панчева.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ

Најуспешније школе 
у Војводини

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

У неко ли ко пан че вач ких основ -
них и сред њих шко ла од ове
школ ске годи не уче ни ци има -
ју при ли ку да факул та тив но
уче кине ски језик. Реч је о
пилот-про јек ту „Уче ње кине -
ског јези ка у шко ла ма у Репу -
бли ци Срби ји” који зајед но реа -
ли зу ју Мини стар ство про све те,
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Срби је и Мини стар ство про -
све те Народ не Репу бли ке Кине,
а носи лац про гра ма је Инсти -
тут Кон фу чи је.

Заин те ре со ва ни уче ни ци јед -
ном недељ но током школ ске
2017/2018. годи не поха ђа ју часо -
ве који су при ла го ђе ни узра сту

и спо соб но сти ма пола зни ка, а
пре да ва чи су про фе со ри кине -
ског јези ка. У Пан че ву се факул -
та тив на наста ва одр жа ва у ОШ
„Јован Јова но вић Змај”, ОШ
„Миро слав Антић”, Машин ској
шко ли Пан че во, Гим на зи ји
„Урош Пре дић” и Елек тро тех -
нич кој шко ли „Нико ла Тесла”.
Пре ма пла ну и про гра му, пола -
зни ци ће на кра ју школ ске годи -
не пола га ти тест, а нај бо љи међу
њима, они који буду саку пи ли
нај ве ћи број бодо ва, има ће при -
ли ку да сту ди ра ју у Кини.

Инсти тут Кон фу чи је је непро -
фи та бил на обра зов на инсти ту -
ци ја коју зајед но осни ва ју НР

Кина и дру ге земље, с наме ром
да се задо во љи потре ба за уче -
њем кине ског јези ка људи из
свих зема ља и реги о на све та и
да се побољ ша њихо во раз у ме -
ва ње кине ског јези ка и кул ту ре.
Глав ни циље ви овог инсти ту та
су да се оја ча кул тур но-обра -
зов на сарад ња, да се под стак не
раз вој при ја тељ ских одно са
изме ђу НР Кине и дру гих зема -
ља, те да се на тај начин да
допри нос изград њи мул ти кул -
тур ног и хар мо нич ног све та.
Глав не делат но сти и актив но -
сти су под у ча ва ње кине ског јези -
ка, орга ни зо ва ње обу ке за
настав ни ке кине ског јези ка и

пру жа ње потреб них настав них
сред ста ва и настав ног кадра,
орга ни зо ва ње испи та кине ског
јези ка и вери фи ко ва ње ква ли -
фи ка ци ја настав ни ка кине ског
јези ка, пру жа ње кон сал тинг
услу га и инфор ма ци ја о обра -
зов ним и кул тур ним деша ва -
њи ма у НР Кини, као и орга ни -
зо ва ње мани фе ста ци ја из обла -
сти језич ко-кул тур не раз ме не
НР Кине и све та. Кори сте ћи
мак си мал но сво је пред но сти,
Инсти тут Кон фу чи је орга ни зу -
је бога те и разно вр сне кул тур -
но-обра зов не актив но сти и пре -
по зна тљив је по спе ци фич ним
обра зов ним моде ли ма.

КИНЕ СКИ ЈЕЗИК У НАШЕМ ГРАДУ

Орга ни зо ва на факул та тив на наста ва

Зајед нич ки рад 
уче ни ка и про фе со ра

Жив ко вић: „Иде ал
струч ног обра зо ва ња
је упра во оно што се
деси ло у Пан че ву”

Уче ни ци и про фе со ри Машин -
ске шко ле Пан че во про сла ви -
ли су у петак, 10. новем бра, 71.
годи шњи цу посто ја ња те зна -
чај не пан че вач ке струч не шко -
ле и тог дана је у школ ском
холу при ре ђе на све ча ност на
којој су запо сле ни пред ста ви -
ли широј јав но сти свој нови
про је кат – „Парк при ме ње них
зна ња и вешти на ’Спар та кус’”.
Реч је о науч но о бра зов ном
поли го ну који је настао захва -
љу ју ћи кре а тив но сти и зала га -
њу уче ни ка и про фе со ра
Машин ске шко ле и он пред -
ста вља збир ку реа ли зо ва них

или уз подр шку локал не само -
у пра ве и пан че вач ке при вре де
и тиме пока за ли да наши про -
фе со ри и ђаци има ју зна ња, да
посе ду ју кре а тив ност и вешти -
не које су нео п ход не у ери тех -
но ло шког раз во ја – иста као је
Илић.

Ино ва ци је и иде је
Ветро ге не ра тор, солар ни систем
за доби ја ње елек трич не енер -
ги је, спра ва за вежба ње на отво -
ре ном, моди фи ка ци ја поје ди -
них учи ла – само су неки у
низу про је ка та које су про фе -
со ри у сарад њи са уче ни ци ма
реа ли зо ва ли у прет ход ном
пери о ду. Иде ја је била да се

поздрав ног гово ра мр Мило -
рад Илић.

У свом обра ћа њу зва ни ца ма
гра до на чел ник Саша Павлов
изра зио је задо вољ ство што је
јед на пан че вач ка шко ла пока -
за ла шта и како тре ба да се
ради у скла ду с про ме на ма које
наме ћу нове тех но ло ги је. Он
је иста као да Град Пан че во раз -
у ме, усме ра ва и подр жа ва ова -
кве про јек те.

– Када посто ји зна ње и воља
да се зна ње усво ји, када се дода -
ју машта и кре а тив ност, уз посве -
ће ност настав ни ка и упор ност и
труд уче ни ка, онда се као резул -
тат јавља ју ова кве вред но сти.

ПРИЗНАЊЕ НИС-у

Најбољи у Србији

Машин ске шко ле Пан че во. Он
је изра зио вели ко задо вољ ство
због тога што та пан че вач ка
струч на шко ла поста је дао наци -
о нал ног про гра ма раз во ја науч -
них пар ко ва. На Ади Циган ли -
ји је 2011. годи не отво рен први
науч ни парк у Срби ји, место
осми шље но тако да се на отво -
ре ном, јав но доступ ном зеле -
ном про сто ру при ка жу аутен -
тич ни при ме ри науч них фено -
ме на и да се посе ти о ци, пре
све га они нај мла ђи, упо зна ју с
нау ком на интер ак ти ван начин.
Након Бео гра да усле ди ло је
отва ра ње пар ко ва нау ке у Шап -
цу и Кикин ди, а сада и у Пан -
че ву. Пре ма Или ће вим речи ма,
у Машин ској шко ли у послед -
њих неко ли ко годи на кре и ра но
је десе так екс по на та по који ма
су пан че вач ки машин ци позна -
ти широј јав но сти.

– Реч је о нашим про јек ти -
ма које смо зајед нич ким сна -
га ма реа ли зо ва ли само стал но

Апе лу јем на омла ди ну да се акти -
ви ра, да пре по зна и изра зи сво је
тален те, да стек не зна ње и то
зна ње при ме ни. Парк при ме ње -
них зна ња и вешти на „Спар та -
кус” настао је захва љу ју ћи спо ју
кре а тив но сти зна ња и вешти на
које су уче ни ци ма Машин ске
шко ле пре не ли про фе со ри и ујед -
но је пока за тељ тога коли ко зна -
ња сте че на у сред њој шко ли могу
бити при ме њи ва у прак си. Ова -
кви и слич ни про јек ти увек су
има ли подр шку локал не само у -
пра ве. На овај начин доби ја мо
пра ву димен зи ју нече га што већ
више годи на ма заго ва ра мо, а то
је дуал но обра зо ва ње. Виде ли
смо мно штво неких изу ма про -
фе со ра и уче ни ка који су врло
при мен љи ви и вео ма ино ва тив -
ни на јед ном тех но ло шки зах -
тев ном и висо ком нивоу. Искре -
но се надам да се Машин ска
шко ла на ово ме неће зау ста ви -
ти. Ова кав вид сарад ње сред ње
шко ле и потен ци јал них инве -
сти то ра и дома ће при вре де је
кључ успе ха – рекао је, изме ђу
оста лог, гра до на чел ник Саша
Павлов.

Шко ла за при мер
При сут ни ма се обра тио и Радо -
ван Жив ко вић, држав ни секре -
тар Мини стар ства про све те,
нау ке и тех но ло шког раз во ја,
који је иста као да је Машин -
ска шко ла Пан че во оства ри ла
импре сив не резул та те који су
рет кост у Срби ји. Похва лио је
колек тив јер је допри нео да
иде ја о важно сти струч ног обра -
зо ва ња поста не реал ност.

– Ово што се деша ва у пан -
че вач кој Машин ској шко ли,
пра ви је при мер како школ -
ство у будућ но сти тре ба да
изгле да у Срби ји. Спој тео ри је
и прак се, спој обра зов них
инсти ту ци ја и парт не ра из при -
вре де јесте оно чему тежи мо у
Мини стар ству. Мислим да је
иде ал струч ног обра зо ва ња
упра во оно што се деси ло у
Пан че ву, у овој шко ли – рекао
је Жив ко вић.

У настав ку све ча ног про гра -
ма усле ди ла је вир ту ел на шет -
ња пан че вач ким пар ком вешти -
на и пре зен та ци ја новог про -
јек та – „3Д штам па ча вели ких
габа ри та”, који се ради у сарад -
њи с коле џом „Киса ра зу” из
Јапа на. Потом је про чи та на и
честит ка покра јин ског секре -
та ра за обра зо ва ње Миха ља
Њила ша упу ће на колек ти ву
Машин ске шко ле, а про фе со -
ру Сини ши Рад ма но ви ћу уру -
че на је награ да про фе со ра годи -
не. Парк „Спар та кус” зва нич -
но је отво рио гра до на чел ник
Саша Павлов фор мал ним пре -
се ца њем тра ке, а потом је усле -
дио јав ни час који је водио про -
фе сор физич ког вас пи та ња
Небој ша Влат ко вић са уче ни -
ци ма.

ухва ти корак с раз ви је ним све -
том, а оса вре ме ња ва ње шко ле
напред ним учи ли ма и новим
тех но ло ги ја ма један је од нај -
ва жни јих фак то ра за пости за -
ње зацр та ног циља. У овој шко -
ли уве ли ко раде на уна пре ђи -
ва њу настав ног про це са, на уво -
ђе њу напред них мето да рада
са уче ни ци ма, али и на при ла -
го ђа ва њу гра ди ва и раз ви ја њу
вешти на које су нео п ход не на
тржи шту рада.

– Дошли смо на иде ју да све
то упа ку је мо у јед ну цели ну
која може послу жи ти за обра -
зо ва ње не само наших уче ни ка
него за уче ни ке из целе Срби -
је. Тако је настао „Спар та кус”,
парк при ме ње них зна ња и
вешти на, који ће бити уцр тан
у тури стич ку мапу Пан че ва, и
оче ку је мо да ћемо у наред ном
пери о ду уго сти ти основ це и
сред њо школ це и пред ста ви ти
им оно што смо ура ди ли и шта
пла ни ра мо – рекао је на кра ју

про је ка та шко ле, али и напред -
них тех но ло ги ја који ма шко ла
рас по ла же.

Отва ра њу сво је вр сног науч -
ног пар ка у Пан че ву при су ство -
ва ли су мно го број ни гости:
пред став ни ци вла ди ног Сек то -
ра за ино ва ци је и тех но ло ги ју,
Мини стар ства обра зо ва ња, нау -
ке и тех но ло ги је, Уни вер зи те -
та у Бео гра ду, Мини стар ства
зашти те живот не сре ди не,
покра јин ске вла сти, локал не
само у пра ве, при вре де и јав ног
живо та.

У име колек ти ва и уче ни -
ка шко ле госте је поздра вио
мр Мило рад Илић, дирек тор



У свим болницама у Србији у
току је спровођење великог
истраживања под називом
„Четврта национална студијa
преваленције болничких ин-
фекција и потрошње антибио-
тика”, које организује Мини-
старство здравља у сарадњи с
Републичком стручном коми-
сијом за надзор над болнич-
ким инфекцијамa, Институтом
за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут” и мре-
жом института и завода за јав-
но здравље.

Како је саопштило Мини-
старство здравља, циљеви ове
студије су да се сагледа учеста-
лост болничких инфекција, али
и да се утврди шта их узрокује
и колика је притом потрошња
антибиотика. Такође, кажу у
поменутом министарству, доби-
јени подаци користиће се и за

планирање даљих активности
на превенцији инфекција.

Истраживање на терену од 1.
до 30. новембра спроводи 170
анкетара у свим болницама у
Србији, а очекује се да ће њиме
бити обухваћено око 15.000
пацијената. Иначе, ова студија
се први пут изводи у сарадњи и
координацији са Европским
центром за превенцију и кон-
тролу болести, што значи да ће
резултати наше националне сту-
дије бити упоредиви с резулта-
тима из целе Европе.

Оно што је такође новина,
јесте да се ове године у Србији
паралелно спроводи и студија
потрошње антибиотика, што је
у складу са иницијативом
Министарства здравља, нацр-
том Националног програма за
контролу антимикробне рези-
стенције и рационалне употре-
бе антибиотика. Студија се реа-
лизује у оквиру „Другог про-
јекта развоја здравства Србије”
Министарства здравља, који се
финансира из кредита Светске
банке.

Жене у фоку су 
ово го ди шње кам па ње

У Срби ји шећер ну
болест има око
750.000 осо ба

Свет ски дан бор бе про тив
шећер не боле сти обе ле жа ва се
14. новем бра с циљем да се
скре не пажња јав но сти на
могућ ност при мар не пре вен -
ци је тог обо ље ња, као и на сло -
же ност после ди ца које дија бе -
тес са собом носи.

Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Мини-вал и трајна маскара
су одлично решење за жене
које желе да имају лепе, увек
дотеране трепавице, а да не
губе време на увијање и ста-
вљање пуно слојева класич-
не маскаре. Ова два третма-
на не само да штеде време
већ имају дуготрајан ефекат,
а трепавице су водоотпорне,
па им киша и сузе не могу
ништа. Третмани се могу ура-
дити одвојено, али је много
ефектније и лепше ако се
ураде један за другим.

Мини-вал трепавица се ради
тако што се на горњи капак,
тик уз трепавице, ставља мали
виклер, а потом се трепавице
премазују специјалном без-
бедном киселином. Након
кратког деловања киселине
уради се неутрализација и
наноси се регенератор. Да би
ефекат био потпун, требало би
урадити и трајну маскару. Ефе-
кат мини-вала траје два-три
месеца. Након исправљања

трепавица третман се може
одмах поновити.

Трајна маскара се ради тако
што се специјална, безбедна
црна боја наноси на трепа-
вице у танким слојевима и
рашчешљава. Мора се нане-
ти више слојева да би трепа-
вице изгледале као да сте на
њих ставили најбољу маска-
ру, али сваки слој се мора
добро рашчешљати. Након
тога ставља се фиксатор. Трај-
на маскара има ефекта око
месец дана, јер трепавице
добијају израстак како при-
родно расту. Потом треба
поновити поступак.

Ови третмани су одлично
решење за запослене жене и
све оне које желе да уштеде
на времену а да добију зано-
сне, природне и прелепе тре-
павице. Супстанце су тести-
ране за безбедно и сигурно
коришћење.

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

Како до савршених
трепавица

ЗДРАВА ИСХРАНА

Кру шке су позна те по томе
што се од њих спре ма врло
ква ли тет на раки ја, а кори сте
се и у ком по ти ма и џемо ви ма.

Ипак, нај бо ље је јести их све -
же. Зато вам пре по ру чу је мо
да се осве жи те и осна жи те уз
овај јед но ста ван напи так.

Потреб но: јед на кру шка, пола бана не, 100 мили ли та ра хлад ног мле -

ка, кафе на каши чи ца меда и пола кафе не каши чи це циме та.

При пре ма: кру шку и бана ну ољу шти ти и очи сти ти. Поме ша ти са

оста лим састој ци ма и ста ви ти у блен дер. Мик са ти док маса не

поста не ујед на че на. Слу жи ти одмах.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Смућ ко од кру шке

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ДИЈА БЕ ТЕ СА

НАШЕ ПРА ВО НА ЗДРА ВУ БУДУЋ НОСТ
Мето хи је) од дија бе те са болу -
је при бли жно 750.000 осо ба
или 13,2% одра слог ста нов ни -
штва, од чега је 52-53% обо ле -
лих жен ског пола. Пре ма про -
це на ма дома ћих екс пе ра та и
на осно ву резул та та међу на -
род них сту ди ја, 39% осо ба с
типом 2 дија бе те са нема поста -
вље ну дијаг но зу и не зна за сво -
ју болест.

Током 2016. годи не Заво ду
за јав но здра вље Пан че во при -
ја вље но је 970 ново о бо ле лих
од дија бе те са мели ту са с тери -
то ри је Јужно ба нат ског окру га.
Ако посма тра мо послед њих пет
до десет годи на, инци ден ци је
пока зу ју да у Јужно ба нат ском
окру гу од дија бе те са мели ту са
типа 2 чешће обо ле ва ју жене
него мушкар ци. У 2016. годи -
ни од укуп ног бро ја при ја вље -
них ново о бо ле лих од дија бе те -
са 54,9% биле су осо бе жен -
ског пола. У нашем окру гу нај -
ве ћи број ново о бо ле лих од дија -
бе те са типа 2 реги стру је се у
узра сту 50–64 годи не, а први
ново о бо ле ли реги стру ју се већ
у узра сту од три де сет годи на.

Боље спре чи ти...
Како исти чу у Пре вен тив ном
цен тру Дома здра вља, шећер -
на болест се може назва ти обо -
ље њем савре ме ног доба, буду -
ћи да наста је услед недо вољ не
физич ке актив но сти, непра вил -
не исхра не, гоја зно сти и изло -
же но сти стре су. Ипак, на њену
поја ву може ути ца ти и генет -
ски фак тор. Због бла ге симп -
то ма то ло ги је дија бе тес често
годи на ма про ти че нео па же но,
а откри ва се слу чај но, када су
већ при сут не ком пли ка ци је као
што су боле сти срца и крв них
судо ва, боле сти ока, бубре га и
нер вног систе ма.

Нај ва жни ји симп то ми шећер -
не боле сти су: поја ча на жеђ,
често мокре ње (посеб но ноћу),
нагли губи так теле сне тежи не,
умор и малак са лост, губи так
енер ги је, смет ње у виду, спо ро
зара ста ње рана, сува уста и пове -
ћа на глад. Ако се ова кви симп -
то ми јаве, вре ме је за посе ту
лека ру. Усва ја њем здра вих сти -
ло ва живо та као што су пра -
вил на исхра на, дози ра на физич ка
актив ност, одр жа ва ње нор мал не
теле сне тежи не, кон тр о ла стре -
са, као и живот без дуван ског
дима, болест се може избе ћи
или се бар може спре чи ти наста -
нак ком пли ка ци ја у слу ча ју да
је осо ба већ обо ле ла.

„Збри ња ва ње”. Том при ли ком
је др Дра га на Мар ко вић кори -
сни ци ма Дома одр жа ла пре да -
ва ње на тему „Пра вил на исхра -
на и шећер на болест”. Пре вен -
тив ни цен тар је још један еду -
ка тив ни скуп на тему шећер не
боле сти при ре дио и у сре ду,
15. новем бра, у малој сали Дома
здра вља. Паци јен ти ма обо ле -
лим од ове боле сти, као и они -
ма који су под висо ким ризи -
ком за наста нак дија бе те са
више о овом обо ље њу и начи -
ни ма пре вен ци је и лече ња
откри ла је др Ана Митић.

желе ли да ура де ову кон тро лу,
могу то учи ни ти у субо ту, 18.
новем бра, од 9 до 12 сати, у
„Авив пар ку”.

Лоша прог но за
Као што је већ спо ме ну то,
ово го ди шња кам па ња наме -
ње на је свим жена ма које су
под ризи ком да обо ле или
обо ле лим од дија бе те са и има
циљ да про мо ви ше зна чај јед -
на ке доступ но сти нео п ход них
леко ва, меди цин ске тех но ло -
ги је, еду ка ци је и инфор ма -
ци ја потреб них за пости за ње
опти мал ног исхо да лече ња и

Дру штво за бор бу про тив
шећер не боле сти одлу чи ло је
да 14. новем бар обе ле жи акци -
ја ма бес плат ног мере ња шеће -
ра у крви, а акти ви сти ма Дру -
штва подр шку су пру жи ли уче -
ни ци Меди цин ске шко ле. Прва
је реа ли зо ва на у четвр так, 16.
новем бра, од 8 до 11 сати, у
про сто ри ја ма удру же ња. Уко -
ли ко сте свој при ме рак „Пан -
чев ца” наба ви ли у четвр так код
кол пор те ра, има те вре ме на да
оде те до про сто ри ја Град ске
упра ве у петак, 17. новем бра,
где се акци ја наста вља од 8 до
11 сати. Сви оста ли који би

Зака зи ва ње лекар ских пре -
гле да пре ко Наци о нал ног
кол-цен тра и наја ва елек -
трон ског рецеп та за хро нич -
не паци јен те умно го ме ће
раци о на ли зо ва ти и рас те ре -
ти ти рад иза бра ног лека ра и
меди цин ског осо бља при мар -
не меди ци не. Ово је при ли -
ка да се пажња више посве -
ти пре вен тив ним актив но -
сти ма и паци јен ти ма који
дола зе због неког акут ног
про бле ма код свог лека ра.

Чини се, ипак, да реше ње
није нађе но за можда кључ -
ни про блем како би здрав -
стве ни систем боље функ ци -
о ни сао. Бољи рад, веће зала -
га ње, ини ци ја ти ва на послу,
хума ност и љуба зност ни на
који начин нису вред но ва ни
и сти му ли са ни. Док се с јед -
не стра не толе ри ше „седе ње
на две сто ли це” и зло у по тре -
ба рад них места у држав ном
здрав ству, с дру ге стра не
арми ја људи који свој посао
раде часно и поште но пот -
пу но се мар ги на ли зу је и ста -
вља у пози ци ју „узми или
оста ви”. А онда се чуди мо
што здрав стве ни рад ни ци, и
не само они, тра же при ли ку
да сво је про фе си о нал не и
егзи стен ци јал не потре бе
реша ва ју „тамо дале ко”.

Адекват ним вред но ва њем
здрав стве ног рад ни ка дошло би
се и до оног толи ко жеље ног, а

још увек има ги нар ног циља
– паци јен та у цен тру здрав -
стве ног систе ма. Мно ге бољ -
ке поста ју беза зле не или се
пот пу но откло не ако за саго -
вор ни ка има мо лека ра или
меди цин ску сестру који ће
нам пру жи ти речи охра бре -
ња и упу ти ти нас како да се
избо ри мо с боле шћу, а да
соп стве но здра вље оја ча мо.
И бор ба с нај те жим боле -
сти ма поста је мно го лак ша
ако кроз њу не про ла зи мо
сами. Чини се да би хума -
ни за ци ји и непо сред но сти
одно са паци јент – здрав стве -
ни рад ник још више допри -
не ла ини ци ја ти ва да се
здрав стве на зашти та не
спро во ди искљу чи во уну тар
про сто ри ја домо ва здра вља
или бол ни ца. Ово би било
од изу зет ног зна ча ја за све
већи број паци је на та веза -
них за кре вет или тешко
покрет них. Хте ли ми то да
при зна мо или не, поста је -
мо све ста ри ја наци ја, а
себич ност и само жи вост
поста ју цење ни ји од поро -
дич них вред но сти.

Како у све му овом про ла -
зе уста но ве и слу жбе које оба -
вља ју делат ност ургент не
меди ци не? Чини се да смо
засад сун ђер који упи ја све
неса вр ше но сти здрав стве ног
систе ма. Ако су нам деца
окре ну ла леђа, ту је Хит на
помоћ, ако нас је нељу ба зна
сестра вра ти ла са шал те ра,
ту је Хит на помоћ, ако нам
посло да вац бра ни да оде мо
на лекар ски пре глед, ту је
Хит на помоћ, ако нема мо
тран спорт но сред ство или
новац, ту је Хит на помоћ,
ако... Мно го је таквих ако, а
тако мало жеље и воље да се
помог не уста но ва ма које су
на „првој лини ји фрон та”.
Сум ња мо да је то жеља и
воља обич ног гра ђа ни на коме
је здра вље можда и нај ве ћи
при о ри тет.

Сун ђер за про бле ме

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

уна пре ђе ње пре вен ци је дија -
бе те са типа 2.

О томе зашто су баш жене у
фоку су ове кам па ње довољ но
гово ри пода так да тре нут но
пре ко 199 мили о на жена
широм пла не те живи с дија бе -
те сом. Про це њу је се да ће до
кра ја 2040. годи не број обо ле -
лих жена пора сти на 313 мили -
о на. Дија бе тес је деве ти воде -
ћи узрок уми ра ња жена у све ту
и одго во ран је за 2,1 мили он
смрт них слу ча је ва годи шње.

Пре ма про це ни Инсти ту та за
јав но здра вље Срби је, у Репу -
бли ци Срби ји (без Косо ва и

ИСТРАЖИВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

О болничким инфекцијама
и потрошњи антибиотика

Ове годи не се кам па ња посве -
ће на том дану реа ли зу је под
сло га ном „Жене и дија бе тес –
наше пра во на здра ву будућ -
ност”, а у нашем гра ду су се
актив но у њу укљу чи ли Завод
за јав но здра вље, Дом здра вља,
Меди цин ска шко ла „Сте ви ца
Јова но вић” и Дру штво за бор -
бу про тив шећер не боле сти.

Бес плат не кон тро ле
Тако је Пре вен тив ни цен тар
Дома здра вља нај пре у поне -
де љак, 13. новем бра, орга ни -
зо вао акци ју пре вен тив них пре -
гле да за запо сле не у Дому за
лица са оште ће ним видом

Про ме ни те нездра ве живот не нави ке на вре ме
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Два читаоца који до среде, 22. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Какве покло-
не носите када идете на славе?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Слоница која је изгубила срећу” Ађана Брама. 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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас како се при-
премате за период слава.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „Сада сам сасвим
О. К.” Гејл Ханимен за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније
одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Поучен ранијим искустви-
ма, до слава и других пра-
зника држим дијету. А онда
– нема тог прасенцета које
ће мене избећи!” 065/5285...

„Припремам се само дан
уочи славе – не једем ништа,
да сутрадан више стане у сто-
мак. Шта ћу кад волем сар-
мице и месенце и руске сала-
тице и ситне колаче и торте
и... не могу даље, огладнех.”
064/5293...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреа-
тивнијих одговора на питање

које место у нашем граду је
најромантичније у јесен. Они
ће освојити по један приме-
рак књиге „Хајдук на Дуна-
ву” Градимира Стојковића.

То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори сле-
дећих одговора:

„Била би ми и сама бодљи-
кава жица романтична ако
би мој драги био романтич-
на душа!” 063/8434...

„Свака улица, дрво, трав-
ка, сваки златни лист, сваки
делић сваке стазе којом зајед-
но пролазимо и сваки кома-
дић неба које сведочи нашој
љубави – то су најромантич-
нији делови нашег града, већ
много јесени уназад, ове јесе-
ни и сваке наредне, док нас
има.” 064/3656...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потра-
жите на страницама овог бро-
ја „Панчевца”.

Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Прасићи, спаса вам нема!

ХУМА НИ ТАР НА ТРКА ЉИЉА НЕ ТАСИЋ И ЖЕЉ КА ЗЕЉ КО ВИ ЋА

ПРЕ ТР ЧА ЛИ СРБИ ЈУ ЗА ВЛА ДУ

Два читаоца који до среде, 22. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта најче-
шће поклањате пријатељима за рођендан?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Судбине плешу танго” Младена Стевано-
вића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчев-
ца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Атлет ски клуб Дина мо про сла -
вио је седам де се ти рођен дан.
Вели ки јуби леј обе ле жен је тра -
ди ци о нал ном улич ном трком
која се одр жа ва сва ке годи не
пово дом Дана гра да Пан че ва.
На ово го ди шњој атлет ској
мани фе ста ци ји у нашем гра ду
уче ство ва ли су спор ти сти из
десе так клу бо ва, а трка је има -
ла међу на род ни карак тер.

Чла но ви Дина ма били су вео -
ма успе шни и осво ји ли су чак
девет на ест меда ља. Нај вред ни -
је тро фе је у сво јим кон ку рен -
ци ја ма заслу жи ли су: Дани ло
Була то вић, Стра хи ња Стев шић,
Ана ста си ја Мрке ла, Мио на
Бркић, Миља на Тодо ро вић и
Сара Авра мо вић. Сре бром су се
оки ти ли Ива Анђе лов ски, Мари -
ја Мрке ла и Алек са Дој чи но -
вић, а брон зе су заслу жи ли: Ари -
ја на Ста но јев ски, Нико ла Хасан,
Алек са Вујић, Бог дан Бје ла јац,
Огњен Топић, Дија на Тодо ро -
вић, Еле на Бог да но вић, Ксе ни ја

Мрке ла, Мари ја Раки џић и Неда
Недељ ко вић. Запа же ни су били
и: Мари ја Гајић, Нико ли на
Кораћ, Иван Божа нић, Лука
Вуји чић, Ана Нау мов ски, Маг -
да ле на Стан ко вић, Мари ја Авра -
мо вић, Ана Мари ја Попо вић и
Лана Анђе лов ски.

Одлич ни су били и спор ти -
сти АК-а Пано ни ја из наше га

гра да, који ма је при па ло шест
тро фе ја. Злат не меда ље су
осво ји ли Ана Дра го је вић и
Урош Осто јин. Сре бром су се
оки ти ли Дамјан Чикић, Хана
Јара маз и Ката ри на Њари, а
брон зу је зара дио Нико ла
Добрић. Уче ство ва ли су и Новак
Маг да, Вла ди мир Мир ков, Ена
Шола ја и Вален ти на Мир ков.

АК Тамиш се пред ста вио са
пет так ми ча ра, који су осво ји -
ли три одлич ја.

Сања и Сте фан Марић оки -
ти ли су се злат ним меда ља -
ма, а Алек сан дар Манић осво -
јио је сре бро. Насту пи ли су и
Тере за Кова че вић и Сте фан
Лазић.

А. Ж.

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА УЛИЧ НА ТРКА

Седам деценија за понос

Брак Марије и Богдана се
распада зато што Богдан одби-
ја да прихвати промене које
је донео породични живот,
доживљавајући супругу као
неадекватну верзију девојке
од пре десет година. Огорчен
лута између свог дома и посла,
који, иако траћи његово вре-
ме, знање и таленат, ипак
постаје врста уточишта у бегу
од породичне свакодневице.

Веза између Јелене и Миро-
слава, одоцнеле али младо-
лике студенткиње и власни-
ка проблематичне маркетин-
шке агенције, снажна је оно-
лико колико и Јеленина спо-
собност самозаваравања коју
Мирослављева прошлост и
жеља за брзом зарадом непре-
кидно искушавају.

И једна и друга веза опста-
јаће у варљивој равнотежи

између лицемерја и дужно-
сти и кукавичлука и рутине
све док случај не уреди да
Богдан постане херој дана и
ТВ лице, а Јелени буквално
на главу стровали сав терет
потискиване прошлости...

„Судбине плешу танго” 
Младена Стевановића

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Про бу ди ли свест 
гра ђа на

Бит ка се наста вља

Наши сугра ђа ни, чла но ви удру -
же ња „Мара тон ци”, али пре
све га људи са огром ним срцем,
Љиља на Тасић и Жељ ко Зељ -
ко вић, зади ви ли су Срби ју. Ово
дво је одва жних, хра брих, али
пре све га хума них Пан че ва ца
недав но је окон ча ло вели ку
хума ни тар ну трку, од Пре ше -
ва до Субо ти це, како би упо -
зна ли Срби ју с боле шћу једа -
на е сто го ди шњег Пан чев ца Вла -
ди ми ра Ђор ђе ви ћа, коме пред -
сто ји опе ра ци ја цисте на мозгу
у Тур ској.

У оства ри ва ње вели чан стве -
ног и несва ки да шњег под ви га
Љиља и Жељ ко кре ну ли су 3.
новем бра и после девет дана
трча ња сти гли су на циљ, у
Субо ти цу, након што су пре -
шли 581 кило ме тар! Овај одва -
жни тан дем пан че вач ких ултра -
ма ра то на ца истр чао је јед ну од
нај ва жни јих трка у живо ту, јер
је то била трка за живот малог
Вла де.

Прва ета па трке кроз Срби ју
била је од Пре ше ва до Вра ња,
па су онда за Љиљом и Жељ ком
оста ја ли кило ме три и кило ме -
три, али и Суви Дол, Вла ди чин
Хан, Пре де ја не, Леско вац, Ниш,
Алек си нац, Дели град, Ражањ,
Пара ћин, Ћупри ја, Јаго ди на,
Лапо во, Вели ка Пла на, Лозо -
вик, Крње во, Мала Крсна, Ковин,
Бава ни ште, Пан че во, Цре па ја,
Кова чи ца, Уздин, Тома ше вац,
Орло ват, Ечка, Зре ња нин,

Мелен ци, Нови Бечеј, Бечеј,
Бач ка Топо ла, Зоб на ти ца, Мали
Бео град и Ста ри Жед ник, све
до конач ног одре ди шта, до севе -
ра Бач ке, до Субо ти це!

Од самог стар та ове вели -
чан стве не трке Љиља и Жељ ко
има ли су подр шку гра ђа на
широм Срби је, који су их доче -
ки ва ли раши ре них руку и пуног
срца. Неко је оста вљао новац,
неко је давао окре пу, воду и
воће... Од целе ета пе, можда
су сто ти нак кило ме та ра пре -
тр ча ли сами, а у већем делу
овог хума ног пута при дру жи -
ва ли су им се трка чи из места
и гра до ва кроз које су про ла -

зи ли. То је Љиљи и Жељ ку дава -
ло додат ну сна гу...

Кроз сво је Пан че во ово дво -
је људи огром ног срца про шло
је баш 8. новем бра, за Дан гра -
да, када су им сугра ђа ни при -
пре ми ли срда чан дочек, а сам
финиш овог хума ни тар ног дога -
ђа ја био је пре пун емо ци ја.

Наше ултра ма ра тон це на
самом кра ју трке доче као је и
Вла да Ђор ђе вић, па је зајед но
с Љиљом и Жељ ком про шао
кроз циљ, где их је доче ка ла
девој чи ца Биља на Стој ко вић,
која је због кар ци но ма оста ла
без пот ко ле ни це, и уру чи ла им
је пеха ре захвал но сти.

Вла да се већ шест годи на бори
с боле шћу. Нај пре му је дијаг -
но сти ко ва на епи леп си ја, а потом
је утвр ђе но да има цисту на
мозгу и тумор у бубре гу. Пре
чети ри годи не је опе ри сан у Бео -
гра ду, усле ди ле су хемо те ра пи -
је, али је на пре гле ду у Москви
утвр ђе но да има про блем и са
срцем. Вла да је опе ри сан 2014.
годи не, али овом хра бром деча -
ку пред сто ји опе ра ци ја цисте на
мозгу у Тур ској, за коју је нео п -
ход но ску пи ти 35.000 евра.

Током овог хума ни тар ног
мара то на при ку пље но је око
150.000 дина ра.

А. Жив ко вић

Од 10. до 12. новем бра у
Новом Саду је одр жа но прво
Бал кан ско школ ско првен ство
у кара теу, на коме су мно го
успе ха има ли и наши мла ди
сугра ђа ни.

Из КК-а Дина мо је уче ство -
ва ло осам бора ца, који су осво -
ји ли три злат не меда ље. Шам -
пи о ни Бал ка на поста ли су кадет
Дар ко Спа сков ски, јуни ор Урош
Петро вач ки и кадет Алек сан -
дар Зде шић у ката ма.

На корак до тро фе ја заста ли
су јуни ор ка Јана Кој чић и кадет
Нико ла Ива но вић, који су се
пла си ра ли на четвр та места.
Добро су ради ли и Милош Сте -
фа но вић, Сте фан Стој ко вић и
Мар ко Пуља ре вић.

За школ ску репре зен та ци ју
Срби је насту пи ли су и чла но -
ви КК-а Мла дост: Тара Ђур ђе -
вић, Срђан Јокић, Сара Жунић
и Ана ста си ја Јаре дић.

Нај у спе шни ја је била Сара
Жунић, која се оки ти ла брон -
зом, а Тара Ђур ђе вић се пла си -
ра ла на пето место. А. Ж.

БАЛ КАН СКО ШКОЛ СКО ПРВЕН СТВО У КАРА ТЕУ

Добри ђаци – добри борци

Банане су веома важне. Толи-
ко су уобичајене да мислимо
како знамо све о њима. А
заправо не знамо чак ни који
је прави начин љуштења бана-
не! Већина људи почиње од
краја где је петељка. Међу-
тим, мајмуни, стручњаци за
банане, увек држе крај с
петељком, а банану љуште од
другог краја. Покушајте јед-
ном тако. Видећете да је мно-
го једноставније послужити
се „мајмунском методом”.

Будистички монаси и мона-
хиње су стручњаци за одваја-
ње ума од тешкоћа које нас
окружују. Послужите се и ви
„монашком методом“ изла-
жења на крај са животним
проблемима. Баш као и код
љуштења банане, видећете да

је тада живот много једно-
ставнији. Аутор бестселера
„Крава која је плакала” доно-
си нове приче које ће вас
насмејати и научити да на
живот гледате другим очима.

„Слоница која је изгубила срећу” 
Ађана Брама



СВЕЧАНОСТ У КОМАНДИ ЈЕДНЕ ОД НАЈВЕЋИХ ВОЈНИХ ЈЕДИНИЦА

Прва бригада прославила празник

Уколико посланици Народне
скупштине усвоје измене и
допуне Закона о безбедности у
саобраћају, о којима треба да
расправљају ових дана, биће
знатно пооштрена правила која
важе за младе возаче – објави-
ле су „Вечерње новости”. Однос
према њима ће се променити
јер је на основу саобраћајних
статистика утврђено да су због
недовољног возачког искуства
често били изазивачи саобра-
ћајних несрећа.

Када положе возачки испит,
они ће као и до сада добијати
пробну возачку дозволу и мора-
ће да на аутомобилу имају
видљиву ознаку да су почетни-
ци. Међутим, више неће смети
да управљају аутомобилима у

интервалу од 23 сата до 6 ују-
тру, јер је утврђено да најче-
шће изазивају саобраћајне
несреће у то време.

Док возе током дана, с њима
ће у аутомобилу морати да буде
и пратилац. Обавезан услов је
да то буде неко лице које нај-
мање пет година има возачку
дозволу. Задатак те особе биће
да контролише да ли млади
возач вози безбедно, у складу с
прописима.

Поред пратиоца, с младим
возачима ће у колима смети
да се возе још само две особе.

За разлику од њихових ста-
ријих колега, које саобраћајна
полиција не кажњава уколико
их ухвати са 0,2 промила алко-
хола у крви, млади возачи неће

моћи да рачунају на то. Саобра-
ћајци ће се исто односити пре-
ма њима као и према возачима
професионалцима, према који-
ма се примењује нулта толеран-
ција када је реч о алкохолу.

Неискусни возачи ће по све-
му судећи убудуће морати да
се стриктно придржавају и пра-
вила о максимално дозвоље-
ним брзинама. На ауто-путу
неће смети да возе брже од 110
километара на час, а на оста-
лим саобраћајницама биће
кажњавани ако премаше 90
одсто брзине прописане за ту
деоницу.

Младим возачима ће убуду-
ће бити забрањено и да користе
мобилне телефоне док су у ауто-
мобилу. За разлику од других

возача, којима је дозвољено да
обављају позиве преко уређаја
„хендс фри” и „блу тут”, за мла-
де то неће важити.

Важно је напоменути и то да
млади возачи убудуће неће сме-
ти да управљају аутомобили-
ма који су јачи од 107 коњ-
ских снага. Ово правило је уве-
дено због тога што се до сада
често дешавало да су саобра-
ћајне несреће изазивали мла-
ди и неискусни возачи за вола-
нима снажних аутомобила.

Прва бригада, једна од најве-
ћих формација Војске Србије,
чија је команда у Новом Саду,
а јединице су у Панчеву, Бач-
кој Тополи, Сремској Митро-
вици и Зрењанину, прославила
је ових дана десетогодишњицу
од формирања. Празник те
јединице обележава се 9. новем-
бра, у знак сећања на улазак
српских трупа у Нови Сад 1918.
године.

Koмандант Прве бригаде је
бригадни генерал Жељко
Петровић, а део те јединице,
11. пешадијски батаљон, ста-
циониран је у Панчеву, у
касарни „Стевица Јовановић”.
Главни задаци ове јединице
су оспособљавање и увежба-
вање команди и јединица за
извршавање различитих зада-
така, обезбеђивање Копнене

зоне безбедности, која одваја
Србију и Косово, припрема
за одласке у међународне
мировне мисије и помоћ угро-
женом цивилном становни-

штву у случају елементарних
непогода.

У команди и у јединицама
Прве бригаде обучавају се при-
падници извиђачких јединица,

посаде оклопних возила, као и
послужиоци у артиљеријским,
ракетним и инжењеријским
јединицама.

Подсећамо, старији водник
Иван Ристић, који је недавно
спасао нападнуту жену преко
пута касарне „Стевица Јовано-
вић”, припадник је Прве брига-
де. Њему и његовим колегама,
заставнику Горану Васићу и десе-
тару Јовану Ђокићу, прошле
недеље је приређен свечани при-
јем у Министарству одбране.

Жена коју су спасли опора-
вља се у једној од београдских
болница, а против њеног напа-
дача, иначе румунског држа-
вљанина, поднета је кривична
пријава. На основу наредбе
Основног јавног тужилаштва
одузет му је пасош до завршет-
ка кривичног поступка.

ХРОНИКА
Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Душан 
Арсе но вић
Пре десе так дана у Нор ве шкој
је пре ми нуо наш сугра ђа нин
Душан Дуле Арсе но вић. Био је
нон кон фор ми ста у вре ме када
је кон фор ми зам био опште при -
хва ће ни живот ни стил. Био је
бун џи ја и опо нент, али онај од
рет ких уз чију је побу ну увек
ишло обра зло же ње иска за но бира ним речи ма, лепим
јези ком, савр ше ним сти лом.

У сво јим усме ним иска зи ма пазио је на сва ку реч и
водио рачу на и о нај ми нор ни јој логич кој рела ци ји.
Коли ко је то било важно, мно ги су уви де ли у вре ме
општег рас па да, када је уз про паст зајед нич ке држа ве
поче ло и руше ње послед њих басти о на циви ли зо ва ног
међу људ ског одно са и језич ки угла ча ног изра за.

Његов бун тов ни дух није могао без поли ти ке. У пра -
ско зор је више стра нач ја при дру жио се Демо крат ској
стран ци и у Пан че ву био један од њених истак ну ти јих
чла но ва, да би се након прве њене део бе опре де лио за
фрак ци ју која је касни је реги стро ва на као ДСС.

Соп стве ним при ме ром сле дио је свој живот ни прин -
цип који је нала гао да јав но дело ва ње мора бити засно -
ва но на макар мини му му морал но сти и да без њега јав -
ни живот пре ста је да посто ји у оној фор ми коју су још
ста ри грч ки фило зо фи назва ли демо крат ском. Пред крај
деве де се тих при дру жио се Гра ђан ском саве зу сма тра ју -
ћи да би апсти нен ци ју од поли ти ке у окол но сти ма када
се нази ра ла послед ња шан са да се нешто учи ни за општу
добро бит, себи тешко могао да опро сти. Свој допри нос
посток то бар ским про ме на ма поку шао је да оства ри као
члан Извр шног одбо ра општин ске скуп шти не, заду жен
за инфор ми са ње.

Човек који је био уве рен да без Пан че ва не може да
живи наста нио се на крај њем севе ру Нор ве шке, али веза
с род ним гра дом је оста ла. Коме мо ра ци ја Душа ну Арсе -
но ви ћу биће упри ли че на у петак, 17. новем бра, у 15
сати, у сали дру штва „Пете фи Шан дор”.

IN ME MO RI AM

Оду зе то нај ви ше
мари ху а не, 
амфе та ми на, 
херо и на и кока и на

Уско ро почи њу 
кон тро ле воза ча 
на нар ко ти ке

Од почет ка ове годи не поли -
ци ја је запле ни ла 3,44 тоне раз -
ли чи тих нар ко ти ка, као и
342.303 пилу ле разних син те -
тич ких дро га – саоп шти ло је
про шле неде ље Мини стар ство
уну тра шњих посло ва.

Од пре про да ва ца дро ге оду -
зе то је 3,27 тона мари ху а не,
50,5 кило гра ма амфе та ми на,
14,5 кило гра ма херо и на, исто
толи ко екста зи ја, 12,4 кило гра -
ма кока и на и 3,2 кило гра ма
хаши ша. Нај ви ше нар ко ти ка
запле ње но је на тери то ри ји Бео -
гра да, Сом бо ра и Срем ске
Митро ви це, а ухап ше не су 432
осо бе због осно ва не сум ње да
су почи ни ле кри вич но дело
нео вла шће на про из вод ња и ста -
вља ње у про мет опој них дро га.

Под се ћа мо, у тер мо е лек тра -
ни „Нико ла Тесла” у Обре нов -
цу недав но је спа ље но 1.160
кило гра ма мари ху а не и херо -
и на, а наја вље но је да ће уско -
ро на сли чан начин на том
месту бити уни ште но још 4.000
кило гра ма. Нови на ри ма је том
при ли ком саоп ште но да су при -
пад ни ци Мини стар ства уну тра -
шњих посло ва Срби је у прет -
ход не три годи не оду зе ли више
од десет тона раз ли чи тих врста
нар ко ти ка.

ПРЕ МА ПОДА ЦИ МА МИНИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

У СРБИ ЈИ ЗАПЛЕ ЊЕ НО 
ПРЕ КО ТРИ ТОНЕ ДРО ГЕ

На тери то ри ји Срби је су ове
годи не откри ве не и 32 иле гал -
не лабо ра то ри је за про из вод -
њу мари ху а не, а на тери то ри ји
Бео гра да и прва лабо ра то ри ја
за про из вод њу екста зи ја.

Ина че, сао бра ћај на поли ци -
ја ће уско ро поче ти да кон тро -
ли ше воза че и на нар ко ти ке.
То ће се ради ти због сум ње да
је, поред алко хо ла, и вожња
под деј ством раз ли чи тих врста
дро га један од узроч ни ка сао -
бра ћај них несре ћа.

Те контро ле ће се оба вља ти
помо ћу апа ра та „drug test” који
ће ана ли зи ра ти пљу вач ку воза ча.

За нај ви ше пет мину та моћи
ће поу зда но да се утвр ди да ли
је возач узи мао неку од чак
шест раз ли чи тих врста дро га
(кока ин, херо ин, бен зо ди ја зе -
пин, кана бис, метам фе та мин
и амфе та мин).

Они код којих се откри је нека
од тих дро га, биће задр жа ни
12 сати у поли циј ским про сто -
ри ја ма, пла ти ће казну у распо -
ну од 15.000 до 30.000 дина ра и
на шест месе ци ће им бити оду -
зе та возач ка дозво ла. Казна за
одби ја ње тести ра ња обу хва та
пла ћа ње изно са од 100.000 до
120.000 дина ра, 14 казне них

Три особе су погинуле, а јед-
на је тешко повређена у суда-
ру аутомобила „фолксваген
бора” и камиона који се дого-
дио 12. новембра у Ковачи-
ци, на раскрсници улица ЈНА
и Братства–јединства.

Као највероватнији узрок
овог удеса помиње се непо-

штовање првенства прола-
за, а да ли је то заиста тач-
но, показаће истрага. Једи-
но што се засад зна, јесте да
је судар ових возила био
толико јак да је возач ками-
она изгубио контролу над
воланом, а онда ударио нај-
пре у оближње аутобуско
стајалиште, потом и у дрво
иза њега и након тога се
преврнуо.

У „фолксвагену” су на лицу
места погинуле Милица
Беслаћ (16), фитнес-шампи-
онка, и њена мајка Тања
Беслаћ (37). Трећа путница
у аутомобилу била је чувена
српска боди-билдерка Бра-
нислава Јовановић (47).

Она је најпре била тешко
повређена и у критичном ста-
њу је пребачена у Панчево,
где је преминула на Пријем-
ном одељењу Опште болни-
це. Возач „фолксвагена” је у
тешком стању пребачен у
Ургентни центар у Београду
и лекари се боре за његов

живот. Аутомобил у коме су
они били потпуно је уни-
штен, па су ватрогасци мора-
ли да га секу како би изву-
кли њихова тела.

Возач и настрадале путни-
це у аутомобилу су из Апа-
тина, а пре трагичног сао-
браћајног удеса враћали су
се кући из Румуније, где је
Бранислава Јовановић осво-
јила четврто место на Свет-
ском првенству у фитнесу.
Друга жртва, шеснаестогоди-
шња Милица Беслаћ, такође
је била изузетно позната у
свету фитнеса. Овог пролећа
је на такмичењу у Бару осво-
јила титулу шампионке Бал-
кана до шеснаест година.

ТРАГИЧАН САОБРАЋАЈНИ УДЕС

Три особе погинуле
у Ковачици

пое на и оду зи ма ње дозво ле на
осам месе ци.

Кон тро ли са ње при су ства нар -
ко ти ка код воза ча обра зло же -
но је тиме да је утвр ђе но да је
вожња под ути ца јем пси хо ак -
тив них суп стан ци под јед на ко
опа сна, ако не и опа сни ја од
вожње под деј ством алко хо ла.
Утвр ђе но је да воза чи који су
под деј ством нар ко ти ка спо ри -
је реа гу ју, да им је сма ње но
вид но поље и оте жа на коор ди -
на ци ја покре та, а да им дро га
даје лажан осе ћај само по у зда -
ња. Резул та ти спро ве де них
истра жи ва ња пока за ли су да је
посеб но опа сно ком би но ва ње
дро га и алко хо ла.

Пово дом почет ка кон тро ле
воза ча на нар ко ти ке реа го вао
је Неза ви сни поли циј ски син -
ди кат Срби је. Та орга ни за ци ја
је обја ви ла саоп ште ње у којем
пише да је ових дана оба вље но
проб но тести ра ње на тери то -
ри ји Поли циј ске упра ве Кру -
ше вац. Њиме је било обу хва -
ће но 40 воза ча, а резул та ти су
пока за ли да је њих два де сет
дво је било под ути ца јем неке
од шест врста дро га чије ће
при су ство убу ду ће бити кон -
тро ли са но на ули ца ма и путе -
ви ма. Неза ви сни поли циј ски
син ди кат Срби је саоп штио је
и да је кон тро ла воза ча на дро -
ге уоби ча је на у већи ни европ -
ских држа ва и да они који возе
под деј ством нар ко ти ка пла -
ћа ју казне и по неко ли ко хиља -
да евра. Због тога би било добро,
како је закљу чио НПСС, када
би све поли циј ске упра ве у
Срби ји доби ле апа ра те за откри -
ва ње нар ко ти ка код воза ча.

ПЉАЧКА УСРЕД ДАНА

Покрадена 
продавница играчака

Страну припремио
Михајло

Глигорић

Засад неидентификовани
лопов је 13. новембра у
подневним часовима почи-
нио разбојништво у продав-
ници играчака „Пертини”,
која се налази у Улици Нико-
ле Тесле. Претећи продава-
чици, натерао ју је да му да
новац, а онда је побегао.

Поводом овог разбојништва
интервенисале су полиција и
дежурна екипа Хитне помоћи,

која је позвана на место дога-
ђаја зато што је лопов повре-
дио продавачицу.

Након доласка полицајаца
и представника тужилаштва,
који су обавили увиђај, прода-
вачица им је дала изјаву о све-
му што се десило, а потом је
превезена у Општу болницу.
Тамо ју је прегледао ортопед и
превио јој повређену руку, после
чега се вратила у продавницу.

АКО ПОСЛАНИЦИ УСВОЈЕ ДОПУЊЕНИ ЗАКОН О САОБРАЋАЈУ

Биће теже возачима почетницима



„Кон церт при ја те ља” упри ли чен
је 3. новем бра у ново се љан ској
спорт ској хали, а том при ли ком
насту пи ли су Срп ско кул тур но-
-умет нич ко дру штво „Пон тес –
мосто ви” из Трста, КУД „Једин -
ство” из Пан че ва и све гру пе
фол клор не сек ци је Дома кул ту -
ре, зајед но с вели ким народ ним
орке стром и соли сти ма.

Плод на сарад ња људи из пан -
че вач ког места са Ита ли ја ни -
ма тра је непре кид но већ пет
годи на. Све је поче ло захва љу -
ју ћи Биља ни Кле пић, акту ел -
ном пред сед ни ку СКУД-а „Пон -
тес – мосто ви”, која је нека да,
док се пре зи ва ла Бого је вић,
игра ла за Дом кул ту ре из свог
род ног Новог Села.

Око три ста гле да ла ца на
пре пу ним три би на ма пом но
је пра ти ло богат деве де се то -
ми нут ни про грам. При ка за не
су коре о гра фи је из свих кра -
је ва Срби је, а играч ко уме ће
пока за ло је пре ко две ста уче -
сни ка, с обзи ром на то да су
уче ство ва ле и све дома ће деч -
је гру пе.

Након завр шет ка зва нич ног
про гра ма при ре ђе на је жур ка
за чла но ве свих три ју ансам -
ба ла, након чега су се они тешка
срца рас та ли у ишче ки ва њу
новог сусре та у мају 2018. годи -
не у Трсту. Ина че, у том гра ду
су насту па ли и чла но ви КУД-а
„Једин ство”, код којих су гости
овог пута сме ште ни.

Важно је иста ћи да се СКУД
„Пон тес – мосто ви” међу први -
ма укљу чио у хума ни тар ну
акци ју за изград њу куће поро -
ди ци Крај њан, за шта је у
рекорд ном року при ку пље но
800 евра помо ћи. С дру ге стра -
не, ново се љан ски орке стар вео -
ма често насту па као подр шка
ита ли јан ском ансам блу.

Већ неко ли ко годи на немач -
ка ком па ни ја за про из вод њу
и пре ра ду повр ћа отку пљу је
кра став це кор ни шо не мно гих
пољо при вред ни ка у Срем ској
Митро ви ци и окол ним мести -
ма. Недав но су пред став ни -
ци те успе шне фир ме пока -
за ли инте ре со ва ње и за овај
реги он, па су сту пи ли у кон -
такт с пан че вач ком локал ном
само у пра вом.

Тим пово дом запо сле ни у
град ском Секре та ри ја ту за
пољо при вре ду одр жа ће пре-
лиминарнe ску по ве у два села.

Нај пре су заин те ре со ва ни
Гло гоњ ци позва ни у Дом кул -
ту ре у петак, 17. новем бра,
од 17.30, како би им биле
пре до че не основ не инфор -
ма ци је о усло ви ма потен ци -

јал не сарад ње са ино стра ним
инве сти то ри ма. Исто то биће
учи ње но наред ног дана, у
субо ту, од 11 сати, у бре сто -
вач кој месној зајед ни ци.

То је само увер ти ра за пре -
зен та ци ју на тему „Пону да
малим газдин стви ма за уго -
во ре ну про из вод њу и откуп
кор ни шо на на повр ши на ма до
јед ног хек та ра по газдин ству”,
коју ће немач ка ком па ни ја
одр жа ти у дру гој неде љи
децем бра у Град ској упра ви.

ЗВА НИЧ НИ ЦИ МАКЕ ДО НИ ЈЕ И СРБИ ЈЕ ПОСЕ ТИ ЛИ ЈАБУ КУ

Акце нат на него ва њу добрих међу људ ских одно са
Амба са дор ка Маке до ни је у
Срби ји Вера Јова нов ска Тип ко
и мини стар за рад, запо шља -
ва ње, соци јал на и борач ка пита -
ња Зоран Ђор ђе вић у субо ту,
11. новем бра, у скло пу оби ла -
ска јужно ба нат ског реги о на,
посе ти ли су и Јабу ку. Тамо су
их доче ка ли зва нич ни ци Гра -
да Пан че ва и Наци о нал ног
саве та маке дон ске наци о нал -
не мањи не, као и пред став ни -
ци Месне зајед ни це, у чијим
про сто ри ја ма је потом одр жа -
на три би на на тему род не рав -
но прав но сти и поло жа ја етнич -
ких зајед ни ца.

Висо ки гости сма тра ли су да
би било вео ма свр сис ход но да

њихо ве држа ве зајед нич ки
насту па ју про це су евро ин те -
гра ци ја, наро чи то када је реч
о уна пре ђи ва њу пра ва гра ђа на
и међу људ ских одно са. Они су,
тако ђе, кон ста то ва ли да у Јабу -
ци, и у Пан че ву уоп ште, посто -
ји одлич на сарад ња изме ђу
пред став ни ка локал не само у -
пра ве и маке дон ске зајед ни це,
те да су кул ту ра и тра ди ци ја
тог наро да засту пље ни на висо -
ком нивоу.

На три би ни је било речи и о
тако зва ном дело твор ном уче -
шћу. С тим у вези поста вље но
је пита ње коли ко је Маке до -
на ца на витал ним мести ма у
инсти ту ци ја ма у који ма се одлу -

чу је, попут пра во суд них или
без бед но сних, а како ства ри
сто је, тре нут но нема никог.
Уче сни ци ску па сло жи ли су се
да би то тре ба ло попра ви ти,
као и да сва ко има пра во да се
кан ди ду је.

Пред сед ник Наци о нал ног
саве та маке дон ске наци о нал -
не мањи не Бор че Велич ков ски
навео је да ће на то бити ста -
вљен акце нат при ли ком отва -
ра ња Погла вља 23 у поступ ку
при дру жи ва ња Европ ској уни -
ји, што је апо стро фи ра но у
недав но изра ђе ном акци о ном
пла ну.

– Дру штво суди ја и јав них
тужи ла ца већ је поче ло да орга -

ни зу је окру гле сто ло ве на ту
тему, на који ма сам више пута
уче ство вао зајед но са заме ни -
ком Ива ном Митров ским, нека -
да шњим суди јом. Засад је ура -
ђе на ана ли за о томе коли ко је
пред став ни ка мањин ских наро -
да засту пље но у поме ну тим
инсти ту ци ја ма и на који начин
се то може попра ви ти. „Акци -
о ни план 23” већ дефи ни ше
неке меха ни зме, а у јед ном
делу се чак пре по ру чу је да
након неких наред них избо ра
сва ка наци о нал на зајед ни ца
доби је пред став ни ке на истак -
ну тим пози ци ја ма у сво јим сре -
ди на ма – иста као је Велич ков -
ски.

Банатски Брестовац: Заврше-
на је пешачка стаза код пор-
те цркве у Змај Јовиној ули-
ци. Пољопривредници и други

грађани заинтересовани за
производњу корнишона уз
гарантовани пласман код јед-
не немачке компаније могу
доћи у суботу, 18. новембра,
у 11 сати, у просторије Месне
заједнице, када ће на ту тему
говорити запослени у град-
ском Секретаријату за пољо-
привреду.

Банатско Ново Село: Књига
Синише Којића под насло-
вом „Ко је био Никола Зега”
биће представљена у петак,
17. новембра, у 18 сати, у про-
сторијама Српско-цинцарског
друштва у Београду, у Улици
мајке Јевросиме 21. Концерт
ансамбла „Бело платно”, на
којем ће бити интерпретира-
на музика с Косова и Мето-
хије и из околине, биће одр-
жан у недељу, 19. новембра,
од 19 сати, у Дому културе.

Долово: Журка с музиком из
деведесетих година прошлог
века биће приређена у петак,
17. новембра, у Дому култу-
ре. У случају повољних вре-
менских услова у плану је
санација просторија Удруже-
ња жена „Доловке”.

Глогоњ: Награђивани аутор-
ски филмови Радована Ђери-
ћа приказани су у среду, 15.
новембра, у Дому културе.
Пољопривредници и други гра-
ђани заинтересовани за про-
изводњу корнишона уз гаран-
товани пласман код једне
немачке компаније могу доћи
у петак, 17. новембра, у 17.30,
у просторије Дома културе,
када ће на ту тему говорити
запослени у градском Секре-
таријату за пољопривреду.

Иваново: Књижевно вече
Немање Ротара биће одржа-
но у недељу, 19. новембра, од
19 сати, у просторијама Дома
културе.

Јабука: Амбасадорка Маке-
доније у Србији Вера Јова-
новска Типко и министар
Зоран Ђорђевић одржали су
трибину у суботу, 11. новем-
бра, у Месној заједници. Тог
и наредног дана у великој
сали Дома културе приређен
је четрнаести Дечји позори-
шни фестивал.

Качарево: Комунално преду-
зеће је у фази поправке рад-
них машина. Почела је зим-
ска лига у малом фудбалу,
која се одржава у локалној
спортској хали. Голубарско
друштво СС-79 приредиће бал
у суботу, 25. новембра, када
ће, поред вечере и музике,
бити организована и богата
томбола, а сви заинтересова-
ни могу се пријавити на теле-
фон 063/604-034.

Омољица: У току је изградња
фекалне канализације на две
локације. Дом културе је на
овогодишњем Сајму књига
набавио двеста нових насло-
ва, који ће бити изложени у
понедељак, 20. новембра, од
17.30, у библиотеци те уста-
нове.

Старчево: Трибина о знача-
ју донорских картица упри-
личена је у четвртак, 9.
новембра, у Дому културе.
ОИ „Надел” недавно је у
Ваљеву, четврту годину заре-
дом, добио највише извиђач-
ко одликовање у земљи, под
називом „Одред орлова”.
Друго предавање ове јесени
у организацији Друштва пче-
лара биће одржано у среду,
22. новембра, од 18 сати, у
свечаној сали Месне зајед-
нице, када ће професор бео-
градског пољопривредног
факултета Миладин Шевар-
лић говорити о мерама
аграрне и руралне политике
у Србији и декларацији о
ГМО.

Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Одр жа на три би на о
зна ча ју донор ских
кар ти ца

Три де сет деве то ро
људи заве шта ло орга не

Јед на од нај ве ћих људ ских вред -
но сти сва ка ко је хума ност. А нема
веће при ви ле ги је и леп шег осе -
ћа ја него неко ме спа сти живот.

Наро чи то када се сав труд
све де на само јед но мало али
неко ме толи ко вели ко: да. То
јест, на један покрет руке...

Реч је о пот пи си ва њу донор -
ских кар ти ца, које, иако нису
обу хва ће не аде кват ним зако -
ном, пред ста вља ју висо ко мо -
рал ни гест. На тај начин се
заве шта ва ју орга ни у слу ча ју
можда не смр ти, који неком ко
чека на тран сплан та ци ју,
директ но могу спа сти живот.
А пре ми ну лом више не зна че
апсо лут но ништа, јер тамо куда
иде, нема ју ника кву свр ху.

И упр кос томе мно ги гра ђа -
ни Срби је (за раз ли ку од неких
дру гих), под ути ца јем разних
дог ми и пред ра су да, нера до
при ста ју на тај чин.

Иако смо пре ма ста ти сти ка -
ма на јед ном од послед њих
места у окру же њу у том погле -
ду, да није све тако црно, пока -
за ли су гра ђа ни Стар че ва, који
су се у вели ком бро ју ода зва ли
ску пу посве ће ном зна ча ју дони -
ра ња орга на у четвр так, 9.
новем бра, у Дому кул ту ре, а
мно го њих је дало и свој писме -
ни при ста нак за то.

Хума на миси ја
Сам дога ђај наја ви ла је шефи -
ца Здрав стве не амбу лан те Стар -
че во др Мила на Сте ва но вић,
која је као при о ри тет ни циљ
овог ску па иста кла да при сут -
не сти му ли ше на пот пи си ва ње
донор ских кар ти ца или да их
бар нате ра на раз ми шља ње.

Она је и наја ви ла уче сни ке
на три би ни, пре свих нека да -

СЕЛО

ПЛЕ МЕ НИ ТОСТ НА ДЕЛУ У СТАР ЧЕ ВУ

ПОТ ПИС КОЈИ НЕКО МЕ ЖИВОТ СПА СА ВА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ПОЗИВ ГЛО ГОЊ ЦИ МА И БРЕ СТОВ ЧА НИ МА

Нем ци желе 
кор ни шо не

шњег дирек то ра Деч је кли ни -
ке у Тир шо вој – про фе со ра др
Душа на Шће па но ви ћа, затим
пред сед ни ка Удру же ња боле -
сни ка Вој во ди не – инже ње ра
Зора на Мишко ви ћа, пред став -
ни ка „Био ме ди ци не Срби је” –
Наду Мла де но вић, као и Весну
Дра го је рац, вишу меди цин ску
сестру запо сле ну у Кли нич ком
цен тру Срби је, која је с вели -
ком посве ће но шћу и глав ни
орга ни за тор овог дога ђа ја.

Ова Стар чев ка је као вели ку
част апо стро фи ра ла то што
живи у сре ди ни која схва та шта
зна чи дона ци ја орга на.

– Наро чи то зато што овде
пре ви ше људи болу је од бубре -
жне инсу фи ци јен ци је, акут не
леу ке ми је и разних срча них
тего ба. Све то је про бу ди ло свест
сугра ђа на о тран сплан та ци ји,
па желе да помог ну. Неки од
њих су већ има ли бол на иску -
ства, јер су њихо ви бли жњи
изгу бље ни само зато што им је
недо ста ја ло донор ство орга на
– наве ла је Весна Дра го је рац.

Она је потом пред ста ви ла
про фе со ра Шће па но ви ћа, који

је познат као један од нај мла -
ђих док то ра нау ка и успе шан
дирек тор кли ни ке у Тир шо вој,
а већ једа на ест годи на свим
сила ма лоби ра за заве шта ње
орга на. Њего ва хума на миси ја
поче ла је одмах након опе ра -
ци је у Гра цу када му је чуве ни
про фе сор Андре Васлер пре са -
дио срце. Овај Бео гра ђа нин ота -
да на сва ком месту исти че бес -
ко нач ну захвал ност не само
изу зет ном аустриј ском струч -
ња ку већ и немач кој поро ди ци
која је дони ра ла орга не свог
тра гич но пре ми ну лог сина
једин ца.

Нео п ход на брза реак ци ја
Шће па но вић је међу први ма
гово рио о томе шта тре ба изме -
ни ти у зако ну, што су мно ги
људи добре воље подр жа ли
пот пи си ма, а послед ња ини -
ци ја ти ва про сле ђе на је пре
годи ну дана тада шњем пре ми -
је ру, дана шњем пред сед ни ку
држа ве.

– Иако тран сплан та ци ја пред -
ста вља неку врсту новог живо -
та, откад имам немач ко срце,
пот пу но сам исти. Јер све се

нала зи у мозгу, тој нај са вр ше -
ни јој људ ској тво ре ви ни која је
све сми сли ла – од ватре до све -
мир ских раке та. То зна чи да је
можда на смрт прак тич но бес -
по врат ни крај живо та, иако је
срце у ста њу да „живи” чак и
ван тела до два на е стак сати.
Рад орга на може да се меди -
цин ским мето да ма про ду жи и
до седам до десет дана, али
они тада нису подоб ни за тран -
сплан та ци ју. Опти мал но вре -
ме за то је до 72 часа, а онда
пред сто ји ништа мања бор ба
да орга ни зам при хва ти ново
тки во – поен ти рао је Шће па -
но вић.

С тим у вези, овај врхун ски
човек и лекар посве тио је пре -
да ва ње при ја те љу у Тори ну недав -
но пре ми ну лом услед неу спе -
шне тран сплан та ци је, као и мла -
дом два де се те де ве то го ди шњем
Мило шу Нико ли ћу, којем је успе -
шно пре са ђе но срце.

Све наве де но оста ви ло је вео -
ма дубок траг на при сут не, па
је напо слет ку њих три де сет
деве то ро пот пи са ло донор ску
кар ти цу.

ОДР ЖАН ИНТЕ РЕ САН ТАН ФОЛ КЛО РА ШКИ СКУП

Нерас ки ди ви мосто ви изме ђу Новог Села и Трста

Професор др Душан Шћепановић 11 година указује на важност трансплантације
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Културни телекс
ЗАВР ШЕН СЕДАМ НА Е СТИ „ЕТНО ГЛАС”

АФИР МА ЦИ ЈА И ОЧУ ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ
Етно му зи ко ло шке и
етно ло шко-ликов не
ради о ни це за децу

Кон цер ти фол кло ра и
певач ких гру па

Пред ста вље на књи га
„Пева ње из вика”

Тра ди ци о нал ни фести вал „Етно
глас: сусре ти извор них певач -
ких гру па” одр жан је од утор ка
до неде ље, 7–12. новем бра, на
више лока ци ја у Пан че ву.

Мани фе ста ци ја је била отво -
ре на изло жбом под нази вом
„Нат пи си на етно граф ским пред -
ме ти ма”, која је ујед но била и
прво деша ва ње у окви ру обе ле -
жа ва ња Дана гра да Пан че ва.

– Изло жба је обу хва ти ла тра -
ди ци о нал но ства ра ла штво како
наше земље, тако и окру же ња.
Изло жи ли смо четр де сет етно -
граф ских пред ме та на кoјима су
нат пи си, углав ном ћири лич ки,
из обла сти Бана та, око ли не Бео -
гра да, Доње Јасе ни це, Јањe у
Репу бли ци Срп ској, из Пиро та,
око ли не Заје ча ра и пчињ ског
кра ја – рекао је Дејан Три фу но -
вић, умет нич ки дирек тор КУД-
а „Стан ко Пау но вић НИС–РНП”.

Он је додао да су сви изло же -
ни пред ме ти из збир ке тог кул -
тур но-умет нич ког дру штва и да
су отку пље ни у Пан че ву и око -
ли ни, како од ста ро се де лач ког
ста нов ни штва, тако и од коло -
ни ста који су у раз ли чи тим
пери о ди ма насе ља ва ли ове кра -
је ве. Мани фе ста ци ју је све ча но
отво рио гра до на чел ник Саша
Павлов, а дога ђа ју је при су ство -
ва ла и Мари ја Јевић, дирек тор -
ка Дома омла ди не Пан че во.

Дру гог дана мани фе ста ци је,
у сре ду, 8. новем бра, при ре ђе на

Будућ ност

ПОВО ДОМ РОЂЕН ДА НА 

„Бас и сте га” у „Апо лу”

МОЈ избор МОЈ

Мили ца Дужде вић, 

сту дент ки ња фило зо фи је,

фото граф

КЊИ ГА: „Кра дљи ви ца књигa”
је исто риј ски роман који при -
по ве да Смрт, аустра лиј ског
писца Мар ку са Зуса ка. То је
при ча о девој чи ци, хар мо ни -
ка шу, фана тич ним Нем ци ма,
јевреј ском бок се ру и мно го
лопо влу ка сме ште ног у 1939.
годи ну у Немач кој. Деве то -
го ди шња девој чи ца по име -
ну Лизел живи са сво јим ста -
ра те љи ма у ули ци Химел
(Himmel – нем. небо), јер су
јој роди те љи одве де ни у логор.
Смрт при ча о ста нов ни ци ма
те ули це и њихо вим живо ти -
ма од када су поче ле да пада -
ју бом бе. У пита њу је роман
који је пот пу но дру га чи ји од
свих оста лих исто риј ских
рома на о наци стич кој Немач -
кој, јер у први план ста вља
рат, али из пер спек ти ве Смр -
ти. Веру јем да је ово још један
од раз ло га због којих је књи -
га дожи ве ла вели ки успех за
крат ко вре ме, осво ји ла мно -
ге награ де, била про гла ше на
за бест се лер „Њујорк тај мса”
и чак екра ни зо ва на 2013.
годи не у исто и ме ном филм -
ском оства ре њу режи се ра Бра -
ја на Пер си ва ла. Тема је врло
попу лар на, илу стра ци је су
фено ме нал не, а при ча фан -
та стич но испри по ве да на.

СЕРИ ЈА: „Лажи ме” je аме -
рич ка сери ја сни мље на 2009.
годи не, с Тимом Ротом у глав -
ној уло зи. Он тума чи лик Кола
Лајт ма на, свет ски позна тог
екс пер та који истра жу је говор
тела и микро ек спре си је и на
тај начин откри ва исти ну.
Лајт ма нов лик је инспи ри сан
ствар ним дога ђа ји ма, живо -
том и радом аме рич ког пси -
хо ло га Пола Екма на, који је
посве тио сво је уче ње изу ча -
ва њу микро ек спре си ја, те
постао један од нај по зна ти -
јих сарад ни ка поли ци је и
анти те ро ри стич ких гру па.
Нажа лост, „Фокс” је одлу чио

да након само три сезо не уки -
не сни ма ње сери је, буду ћи да
је доби јао вели ки број тужби
од позна тих лич но сти које су
се нашле угро же не због раз от -
кри ва ња слу ча је ва у које су
уме ша не. Ипак, сери ја је била
еми то ва на у цело сти и данас
се могу наћи све три сезо не.
Уко ли ко воли те било какве
кри ми на ли стич ке сери је у
који ма је при ка за но коли ко
вели ку уло гу игра упра во пси -
хо ло ги ја, попут сери ја „Мета -
лист”, „Хани бал” и дру гих,
ово је пра ви избор.

ФИЛМ: „Будућ ност” je фран -
цу ско-немач ки филм из 2016.
годи не, први пут еми то ван
на 66. Бер лин ском филм ском
фести ва лу. У глав ној уло зи
је фан та стич на Иза бел Ипер,
која тума чи лик про фе сор ке
Шазо, сре до веч не даме која
пре да је фило зо фи ју, суо ча ва
се са смр ћу сво је мај ке, доби -
ја отказ, а муж, тако ђе про -
фе сор фило зо фи је, оста вља
је због мла ђе жене. Због тога
она одлу чу је да пре кро ји ток
свог живо та. Миа Хан сен-
-Леве, реди тељ ка, каже да је
филм инспи ри сан живо том
њене мај ке, те да јој мно го
зна чи награ да „Сре бр ни
медвед” за режи ју. Уз неке
од послед њих уло га које је
Иза бел има ла, попут оних у
фил му „Она” или „Крај”, ово
је још јед на мае страл на пре -
по ру ка за све вас који воли те
да пло ви те по европ ској кине -
ма то гра фи ји.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Музи ка
Четвр так, 16. новем бар, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт под нази вом „Climate Keys”.

Петак, 17. новем бар, 22 сата, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: жур ка „Just R’n’B”.

Субо та, 18. новем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: кон церт пан че вач ког саста ва „Бас и сте га”.

Пред ста ве
Петак, 17. новем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: позо -
ри шна пред ста ва „Сум њи во лице” Бра ни сла ва Нуши ћа.

Субо та, 18. новем бар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
деч ја пред ста ва „Зале ђе но кра љев ство”.

Поне де љак, 20. новем бар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: пред ста ва за децу ста ри ју од три на ест годи на „Зато што
те се пла шим”.

Изло жбе
Сре да, 22. новем бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но -
сти: отва ра ње изло жбе Зво ни ми ра Сан тра ча под нази вом
„Коц ка је баче на”.

ћи цу”. Осми сли ли смо ову
ради о ни цу како би се нај мла -
ђи пове за ли с тра ди ци јом. Да
нау че како су рани је људи укра -
ша ва ли и себе и про стор у ком
живе – рекао је Мушки ња.

Изло жба радо ва који су
наста ли на овој ради о ни ци
отво ре на је у петак, 10. новем -
бра, у Дому омла ди не.

Тре ћег дана, 9. новем бра, чла -
но ви КУД-а „Стан ко Пау но вић”
који су заин те ре со ва ни за тра -
ди ци о нал но пева ње има ли су
при ли ку да раде са др Сањом
Ран ко вић, етно му зи ко ло гом.

– У окви ру ових мини-ради -
о ни ца деца могу да се базич но
заин те ре су ју за тра ди ци о нал -
но пева ње, а тек након тога
може усле ди ти укљу чи ва ње у
кул тур но-умет нич ка дру штва,
музич ке шко ле, или могу да
иза бе ру неки дру ги начин да

На шестом Бије на лу црте жа
Срби је, који је отво рен у уто -
рак, 7. новем бра, у Исто риј ском
архи ву Пан че ва, глав ну награ -
ду је осво јио умет ник из Бео -
гра да Томи слав Тодо ро вић, који
се пред ста вио црте жом на тер-
-папи ру.

На так ми че ње су при сти гла
две ста три де сет два рада сто
три де сет шест ауто ра, а за изло -
жбу која је при ре ђе на у гале -
ри ји Исто риј ског архи ва ода -
бра но је педе сет девет црте жа.

Жири у саста ву Све тла на
Мла де нов и Сава Сте па нов,
обо је ликов ни кри ти ча ри из
Новог Сада, затим Весна Мар -
ко вић, маги стар сли кар ства из
Новог Сада, и Нада Денић,
маги стар вајар ства из Пан че -

ва, оце нио је да је на ово го ди -
шњем бије на лу било доста ква -
ли тет них радо ва, да се пока за -
ло да је цртеж постао акту е лан
и да се већи број умет ни ка
окре ће лини ји као виду изра -
жа ва ња. Они су тако ђе иста -
кли да је ове годи не с лако ћом

доне та одлу ка, јер су се нај бо -
љи радо ви сами иста кли ино -
ва тив ним реше њи ма. Поред
глав не награ де, уру че но је и
шест рав но прав них дипло ма
Мар ти ну Ерде шу, Пре дра гу
Мар ја но ви ћу, Душа ну Пери ћу,
Милен ку Првач ком, Мир ку

Трим че ви ћу и Мили ци Црно -
бр њи Вука ди но вић.

– Кроз Бије на ле црте жа
Срби је може се на неки начин
сте ћи пред ста ва о кре та њу и
про ме на ма у савре ме ној ликов -
ној умет но сти. Важно је наста -
ви ти с напо ри ма да се и наред -
на бије на ла одр же – рекао је
дирек тор Исто риј ског архи ва
Милан Јак шић.

Ово го ди шњи Бија на ле црте -
жа Срби је финан сиј ски је помо -
гао Град Пан че во.

Град ска библи о те ка Пан че во
обе ле жи ла је зна ча јан јуби леј
– сто годи на од гра ђан ског рата
и рево лу ци је у Руси ји – изло -
жбом фото гра фи ја које се одно -
се на руску коло ни ју у Пан че -
ву и зна чај не лич но сти из исто -
ри је Руси је које су бора ви ле
или живе ле у нашем гра ду.

То су били гене рал Вла ди -
мир Андре је вич Љехо вич, пред -
сед ник упра ве руске коло ни је
у Пан че ву, Миха ил Вла ди ми -
ро вич Род зјан ко, пред сед ник
III и IV цар ске думе и члан
Држав ног саве та, гене рал Кон -
стан тин Нико ла је вич Сми р нов,
коман дант тихо о ке ан ске твр -
ђа ве Порт Артур у руско-јапан -
ском рату, гроф Вла ди мир Вла -
ди ми ро вич Мусин Пушкин,
члан Наци о нал не вла де гене -
ра ла Вран ге ла у изгнан ству,

која је одлу ку о уки да њу доне -
ла на засе да њу у Пан че ву 20.
сеп тем бра 1922. годи не (лечио
се у Руској бол ни ци, сахра њен
је у Пан че ву), мате ма ти чар
Кон стан тин Орлов с бра том
Нико ла јем и мно ги дру ги...
Изло жбу је при ре ди ла Неси ба
Пали брк Сукић.

Изло же не су и ста ре фото -
гра фи је леген дар не Руске бол -
ни це (данас Дом омла ди не),
фото гра фи је руских лека ра и
осо бља, оде ље ња у бол ни ци. У
непо сред ној вези с Руском бол -
ни цом је и руска капе ла која
се нала зи ла у самој згра ди бол -
ни це. Изло же не су и фото гра -
фи је ико на и ико но ста са који
су се нала зи ли у капе ли.

Један део изло жбе посве ћен
је Вла ди ми ру А. Моши ну, који
је био пале о граф, визан то лог и

сла ви ста. Рођен је у Санкт Петер -
бур гу 1894. годи не, а еми гри -
рао је у Кра ље ви ну СХС 1920.
годи не. Његов науч ни рад про -
те же се гото во на цео бив ши
југо сло вен ски про стор, а у јед -
ном пери о ду живо та и рада (од
1931. до 1939. годи не), у вре ме
када је сара ђи вао с позна тим
име ни ма у нау ци, визан то ло зи -
ма на Бео град ском уни вер зи те -
ту, Остро гор ским и Соло вјо вом,
живео је и радио у Пан че ву.

Посе бан допри нос кул тур ној
исто ри ји гра да Пан че ва дао је
А. А. Вере шча гин, режи сер и
умет нич ки руко во ди лац у Пан -
че вач ком позо ри шту. Алек сан -
дар А. Вере шча гин, глу мац,
драм ски и филм ски реди тељ,
рођен је у Москви 1885. годи -
не. Од јану а ра 1942. па све до
кра ја позо ри шне сезо не

1946/1947. годи не радио је у
Пан че ву. Овај део изло жбе
садр жи фото гра фи је с неких
пред ста ва које је Вере шча гин
режи рао у Пан че ву, ста ре пла -
ка те њего вих пред ста ва и сце -
но гра фи је њего вог сарад ни ка
Ребе зо ва, тако ђе Руса. Ту су и
фото гра фи је фран цу ске шко -
ле Јеле не Нико ла јев не Спи ри -
до но ве, која је оку пља ла руску
и пан че вач ку децу у пери о ду
од 1926. до 1941. годи не.

Пред ста вље на су и нека изда -
ња библи о те ке руске коло ни је,
која се као руско насле ђе у срп -
ској кул ту ри чува у Град ској
библи о те ци Пан че во и све до -
чи о нека да шњем при су ству
руских еми гра на та у живо ту
нашег гра да.

Изло жба ће бити отво ре на
до 30. новем бра.

про да ји, али се може нару чи -
ти од Дру штва за него ва ње тра -
ди ци о нал ног пева ња из вика
из Нове Варо ши.

Фести вал је завр шен кон цер -
том певач ких гру па на којем су
уче ство ва ли СКУД „Видов дан”
из Љубља не, Жен ска гру па пева -
ча из Риб ни це (Кра ље во), Мушка
гру па пева ча „Срп ски божур” из
Риба ше ви не (Ужи це), Јован ка и
Љубо Мијај ло вић из Брве ни це
(Рашка), Ансамбл леј ки КУД-а
„Учи тељ Момир” из Риљ ца
(општи на Трсте ник), КУД
„Шума ди ја” из Гор њег Мила -
нов ца, Гру па пева ча Кул тур ног
цен тра Куче во и КУД „Стан ко
Пау но вић НИС–РНП”.

„Етно глас”су орга ни зо ва ли
КУД „Стан ко Пау но вић НИС–
РНП” и Дом омла ди не, а
финан сиј ску подр шку је обез -
бе дио Град Пан че во.

Пан че вач ки бенд „Бас и сте -
га" одр жа ће рођен дан ски кон -
церт у субо ту, 18. новем бра,
од 21 сат, у дво ра ни „Апо ло"
Дома омла ди не.

Том при ли ком с њима ће
насту пи ти бив ши баси ста и
при ја тељ бен да Миро слав
Секу лић Бата и Сања Угр чић
као вокал на син глу „Анка -
ра", који је обја вљен у августу.

Спе ци јал ни гости биће бенд
„Сар ди не ли" из Мађар ске, као
и Пан че вац Сава Марин ко -

вић, који негу је екс пе ри мен -
тал ни и амби јен тал ни музич -
ки жанр.

БИЈЕ НА ЛЕ ЦРТЕ ЖА СРБИ ЈЕ

Прва награ да умет ни ку из Бео гра да

је етно ло шко-ликов на ради о ни -
ца под нази вом „Писмо и тра -
ди ци ја”, коју је водио Мари јан
Мушки ња, уред ник ликов ног
про гра ма Дома омла ди не Пан -
че во. Ради о ни ци је при су ство -
ва ло осам на е сто ро деце из
нижих раз ре да, која су има ла
зада так да црта ју пред ме те при -
ка за не на исто и ме ној изло жби.

– Деца су доби ла зада так да
нацр та ју по три ства ри – кеце -
љу, лици дер ско срце и „дома -

поч ну да се баве овом музи -
ком. Учи ли смо их како да
дишу, да се рас пе ва ва ју и слу -
же гла сом, а нарав но и неку
песму – рекла је др Сања Ран -
ко вић.

У субо ту, 11. новем бра, у Дому
Вој ске Срби је у Пан че ву одр жан
је кон церт фол клор них ансам ба -
ла, на којем су уче ство ва ли СКУД
„Петар Кочић” из Соло тур на
(Швај цар ска), СКУД „Видов дан”
из Љубља не, КУД „Све ти Сава”

али се не зову пева ње из вика,
већ пева ње на глас. Пева ње из
вика карак те ри шу два пева ча –
један почи ње, дру ги га пра ти.
Има ју јако дефи ни са не уло ге и
пева ју из свег гла са – рекао је
Голе мо вић.

У књи зи се нала зе диск с
мело ди ја ма и ноте свих песа -
ма, а посеб на спе ци фич ност
ове књи ге је у томе што она
садр жи ком пју тер ска мере ња
пева ња из вика. Књи ге нема у

из Звор ни ка и КУД „Стан ко Пау -
но вић НИС–РНП” из Пан че ва.

Послед њег дана, у неде љу, 12.
новем бра, у дво ра ни „Апо ло”
Дома омла ди не пред ста вље на
је књи га „Пева ње из вика” др
Дими три ја Голе мо ви ћа. У раз -
го во ру су уче ство ва ли др Радо -
ји ца Пери шић из Дру штва за
него ва ње тра ди ци о нал ног пева -
ња из вика из Нове Варо ши и
др Сања Ради но вић. Аутор ове
књи ге се већ четр де сет годи на
бави истра жи ва њем тра ди ци о -
нал ног пева ња, а ова књи га пред -
ста вља резул та те њего вог рада.

– Књи га није тако вели ка, али
је про блем којим сам се бавио
про ду бљен до кра ја. Пева ње из
вика је један спе ци фи чан облик
ста рин ског пева ња који је карак -
те ри сти чан за пре део Зла та ра и
Зла ти бо ра. У дру гим кра је ви ма
посто је слич ни обли ци пева ња,
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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 2. ДО 30. НОВЕМБРА

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 УРИНА (физичко-хемијски преглед
урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 

TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

УРОЛОШКИ 
ПРЕГЛЕД 

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 ЈЕ се мер це -
дес вито, 2000.
годи ште. Пан че во.
064/886-50-02
(СМС)

ЛАДА 110, 2003,
реги стро ван до
окто бра 2018, пре -
шао 123.000, 1.200
евра. 063/882-18-
99. (250763)

ФОРД ескорт 1991.
годи ште, бен зин-
гас , реги стро ван.
063/723-85-39.

КАРА ВАН опел век -
тра 2001, на 
про да ју. 
064/189-40-91.
(251088)

ФОРД фокус, 1.8
зетек, реги стро ван
до окто бра 2018.
мета лик. 
060/343-74-00.
(251074)

ОПЕЛ кор са 1.4,
бен зин, 2010,
62.600, први власн -
ик, 7.000 евра.
063/354-221.
(250953)

КОМ БИ опел вива -
ро 1.9 ЦДТИ, пут -
нич ки, 2004, одли -
чан, очу ван.
064/928-89-68.
(250995)

ХЈУН ДАИ аксент 1.4
Б, 1999. годи ште,
реги стро ван целу
годи ну, 1.150 евра.
064/668-85-55.
(251007

ПРО ДА ЈЕМ ладу
кали ну 2007. годи -
ште, први вла сник.
Тел. 064/229-32-64.
(251052)

ХЈУН ДАИ I 20, 5.700
евра, 2011. годи ште,
52.000 км, бен зин,
1248 цм, 57 кв, под
гаран ци јом. Тел.
063/831-91-93.
(251113)

РЕНО КЛИО, 2009.
годи ште, пре шао
168.000. 065/336-
76-84, први вла сник
у Срби ји. (251119)

СУЗУ КИ свифт 1.0,
бен зин ТНГ, 1998.
годи ште. 060/311-
29-64. (251098

ОПЕЛ астра Г 1.8,
2002, плин, кли ма,
мета лик плав, одли -
чан. 064/255-88-11,
064/142-55-93.
(251102)

ЈУГО корал 1.1,
2005. ате сти ран
плин, мета лик,
црвен, одли чан.
064/142-55-93.
(251102)

ФИЈАТ пун то 1.2,
2002, у одлич ном
ста њу, реги стро ван,
1.250 евра.
061/200-73-09.
(251108)

ЈУГО 45, реги стро -
ван, 1989, 230 евра.
Тел. 060/458-66-25.
(251164)

ПРО ДА ЈЕМ тојо ту
јарис, 2003, 1.4
дизел, реги стро ван,
вла сник. 064/564-
83-35. (251164)

ПРО ДА ЈЕМ рено
клио 3, 2007. годи -
ште, реги стро ван.
061/353-00-77.
(251167)

НА ПРО ДА ЈУ 
фијат пун то 
1.1, 1998. 
064/102-17-40.
(251175)

ГРАН ДЕ пун то 1.3
мул ти џет, дизел
2006, пето ра вра та,
115.000 км, вла -
сник. 064/130-36-
02. (251180)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2008, пето ра вра та,
ате сти ран плин,
реги стро ван годи ну.
064/587-50-24.
(251180)

АСТРА 2.0 дизел,
2002., кара ван, кли -
ма, на име.
064/587-50-24.
(251180)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ
откуп свих врста
вози ла, ката ли за то -
ра, про да ја дело ва,
дола зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(250448)

ОТКУП вози ла, ала -
та, гво жђа, оста ло,
про да ја дело ва,
дола зим на адре су.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(250448)

КУПУ ЈЕМ ауто мо би -
ле у било ком ста њу,
од 70 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(251169)

КУПУ ЈЕМ ауто мо би -
ле, ста ње небит но,
до 2.500 евра.
063/165-83-75.
(251169)

СЕЈА ЛИ ЦА жит на
олт еле ва тор лифам,
12 мета ра, кру њач,
шпе ди тер, 2.5 тоне,
плуг ИМТ јед но -
бразд ни. 063/190-
36-81. (250980)

ИЗДА ЈЕМ гара жу на
Сода ри, Ул. Дрин -
ска. 064/167-04-75.
(250911)

ИЗДА ЈЕМ гара жу,
Цви ји ће ва ули ца,
Стре ли ште.
064/238-68-94.
(251182)

СЕР ВИС теле ви зо ра,
диги тал них риси ве -
ра, мони то ра,
даљин ских. „Плус”,
Д. Туцо ви ћа 28.
353-463. 

ВЕШ-МАШИ НА и
полов ни дело ви од
веш-маши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(251992)

ТА ПЕЋ, АЕГ од 3 кв
полов на, исправ на,
80 евра. 064/926-
36-09. (СМС)

ПРА СИ ЋИ на про -
да ју. Мића,
064/303-28-68.
(СМС)

НА ПРО ДА ЈУ ћур ке.
064/125-27-06.
(СМС)

ЈАГАЊ ЦИ, 300
дина ра/кило грам.
Јабу ка. 062/108-77-
03. (СМС)

КЕСЕ свих врста,
повољ не цене, про -
из вод ња. „Атлан тис
плус”, 064/255-57-
86. (249614)

БАГРЕ МО ВА и
церо ва дрва на про -
да ју. 060/603-32-32.
(250142)

МАН ГУ ЛИ ЦЕ, 300
жива мера, 400
полут ка. Имам и
јари ће. 062/167-16-
81. (250290)

СВЕ врсте огрев ног
дрве та. Мере ње код
вас кући. 065/501-
56-51. (246600)

ПРА СИ ЋИ и јагањ -
ци на про да ју,
вршим пече ње на
дрва-ражањ.
064/997-79-09.
(249437)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и гелен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри -
ја. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
249924)

ДРВА исе че на и
исце па на, повољ но.
064/080-86-99.
(250310)

БУКВА, багрем, цер,
услу жно сече ње и
цепа ње. 064/357-
82-08, Боса нац.
(250314)

НА ПРО ДА ЈУ свињ -
ске полут ке.
013/632-145,
060/500-30-91.
(250590) 

КРЕ КА весо, као
нова, 90 евра, мали
бој лер, 1.000 дина -
ра. 064/354-69-76.
(250920)

ИНВА ЛИД СКА
коли ца са точ ко ви -
ма, немач ка, мало
кори шће на, 5.000
дина ра. 060/380-56-
20. (250906)

МЕША ЛИ ЦА, 1.000
дина ра, ломље ни
бетон, кру пан,
покла њам. 
069/213-97-37.
(250925)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет
на бутан са рер ном
и чети ри рин гле и +
боца од бута на.
Повољ но. 064/090-
11-28. (250923)

ПРО ДА ЈЕМ камин
алфа вра ње, 130
евра. Тел. 063/386-
431. (250967)

ПРО ДА ЈЕМ дрва за
огрев, пре о ста ла,
повољ но. 060/035-
47-40. (250931)

ПРО ДА ЈЕМ про фе -
си о нал не мака зе за
пече ње, дуж 500
мм. Тел. 064/413-
68-03. (250939)

ПРО ДА ЈЕМ судо пе -
ру, оста ле кухињ ске
еле мен те, кухи ња
10.000 дина ра. 371-
568, 063/773-45-97.
(250945)

ПРО ДА ЈЕМ ком пју -
тер ски сто, вра та са
што ком, нова када
акрил на. Тел.
064/582-22-85.
(250946)

ПРО ДА ЈЕМ кожну
гар ни ту ру сим по и
син гер маши ну,
исправ ну, са мото -
ром. 063/301-160.
(250951)

САД НИ ЦЕ мали не,
пола на, стал но ра ђу -
ју ће, косе се до
земље, рађа ју прве
годи не. 
064/144-36-03.
(250974)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, ком би на ци ју,
веш-маши ну, ТА
пећ. 064/129-73-60,
013/346-790.
(250989)

ПРО ДА ЈЕМ ТA пећ,
исправ на, 4.5 кв,
ста ра седам годи на.
064/404-91-19.
(250997)

СВИЊ СКЕ полут ке,
пра си ћи, нази мад,
могућ ност кла ња,
кућ на доста ва.
065/614-74-40,
064/317-35-29.
(250999)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо -
рет, веш-маши не,
фри жи де ри, уга о на
гар ни ту ра, орман,
кожни дво сед, тро -
сед, фоте ља, гар де -
роб ни пла кар с
ципе лар ни ком, два
душе ка, кварц на
гре ја ли ца. Тел.
063/861-82-66.
(251004)

ПРО ДА ЈЕМ ремон -
то ва не  ТА пећи
свих вели чи на.
065/339-44-48.
(251011)

ПРО ДА ЈЕМ две куће
на јед ном пла цу, у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-
00. (251028)

АУТО ГЕ НЕ боце,
мотор север, нов,
вели ка бру си ли ца и
ТА пећ 6 кв.
013/348-453.
(251025)

НА ПРО ДА ЈУ сви ње
од 120 до 140 кг.
Тел. 065/961-92-14.
(251019)

БАГРЕ МО ВО коље,
три метра, дужи на,
15 сан ти ме та ра
дебљи не. 064/568-
95-76. (251030)

ПРО ДА ЈЕМ  сла ну и
слат ку зим ни цу и
соко ве 100% при -
род но, на вели ко и
мало. 063/812-06-
89. (251118)

ПРО ДА ЈЕМ месна те
пра си ће и товље ни -
ке, кла ње и доста ва.
063/812-36-04.
(251044)

ПРО ДА ЈЕМ сме де -
ре вац 9, 10.000 и
стуб ну буши ли цу,
8.000 дина ра.
060/322-78-01.
(251061)

ПРО ДА ЈЕМ наме -
штај, орман, комо -
да, кре ве те, душе ке,
тепи хе, уси си вач,
дво сед. Тел.
063/289-336. 

ВЕШ-МАШИ НУ
инде сит, елек трон -
ску, у одлич ном ста -
њу, про да јем с
гаран ци јом.
013/361-361,
064/122-68-05.
(251062)

ПРО ДА ЈЕМ сви њу
130 кг, цена 180
дина ра. 
064/387-84-71.
(251078)

ПРО ДА ЈЕМ ком -
плет но ремон то ва не
ТА пећи свих кв,
доста ва, мон та жа,
гаран ци ја, повољ но.
061/641-30-36.
(251081)

ПРО ДА ЈЕМ маши ну
за судо ве, пре кру -
пач и вагу 500 кг.
060/311-29-64.
(251098)

ПРО ДА ЈЕМ букву,
храст, цер, са сече -
њем. 063/364-310,
„Топли на ММА”.
(251110) 

ПРО ДА ЈЕМ коси ли -
цу, три мер за огра -
ду и елек трич ни
шпо рет, повољ но.
064/305-74-78.
(251123)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ,
уга о ни лежај, пони -
ку, југа за дело ве.
064/264-06-00.
(251126)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће
и мла ду крма чу,
Борач ка 1, Вој ло ви -
ца. 064/306-87-33.
(251127)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет и
две фоте ље, тро фа -
зни млин за кафу.
063/631-338.
(251135)

РАС ПРО ДА ЈА кућ -
них ствари: тепих,
сто чић, кре вет,
теле ви зор. 064/944-
13-25. (251140)

ПРО ДА ЈЕМ ремон -
то ва не ТА пећи,
доста ва, мон та жа,
повољ но. 063/8908-
00-82. (251154)

ПРО ДА ЈЕМ маши ну
за изра ду папир них
џако ва, обу ка и куп -
ци обез бе ђе ни.
064/424-95-10.
(251165)

БУКОВ бри кет у
џако ви ма , пре о ста -
ли, ква ли те тан.
063/267-328,
063/174-77-69.
(251174)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо -
рет, лежај, теле ви -
зор, тепих, дур бин,
решо, рин гле, 
гре ја чи. 
064/635-77-42.
(251186)

КАЉЕ ВА пећ – 50
евра, тро сед одли -
чан, 20 евра.
063/454-005.
(251187)

ТРИ дебе ле сви ње
од 100 – 250 кг, 140
дина ра/кило грам.
Тел. 063/311-277.
(251195)

ДОМА ЋЕ мла де,
орган ске, коки це и
петли ћи, 300 дина ра
комад. Тел.
063/311-277.
(251193)

ДОМА ЋЕ мла де ,
орган ске мута ве
пат ке, живе и закла -
не, 500 дина ра
комад. Тел.
063/311-277.
(251193)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће
и јари ће, може
доста ва кући. 
Тел. 617-336,
063/865-80-31.
(251197)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед,
дво сед и фоте љу,
очу ва не. 064/140-
65-99. 

КУПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре,
веш-маши не, замр -
зи ва че. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(250409)

КУПУ ЈЕМ знач ке,
меда ље, орде ње,
новац, сато ве, пен -
ка ла. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(250928)

КУПУ ЈЕМ исправ не
и неис прав не ТА
пећи свих кв, добро
пла ћам. 061/641-
30-36. (251081)

КУПУ ЈЕМ ста ре:
сато ве, новац, пен -
ка ла, књи ге, раз -
глед ни це, сит не
анти кви те те...
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(250959)

КУПУ ЈЕМ поло ван
наме штај, плин ске
боце, ТА пећи, ста -
ро пер је. 066/900-
79-04. (251002)

КУПУ ЈЕМ сато ве,
пен ка ла, меда ље,
орде ње, ста ре
сабље, алат, орем
баште. 064/867-48-
11. (251021)

КУПУ ЈЕМ гво жђе и
белу тех ни ку, за
реци кла жу. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(251039)

КУПУ ЈЕМ исправ не
и неис прав не ТА
пећи. 061/198-81-
42. (251154)

КУПУ ЈЕМ исправ не,
неис прав не ТА
пећи, дола зим.
063/195-07-17.
(251201)

ПРО ДА ЈЕМ плац,
Рибар ска,10 ари,
вла сник. Тел.
063/606-270
(СМС)

ХИТ НО, спрат на
кућа, наме ште на,
220 м2, Јабу ка, ново
насе ље. 
063/715-99-00.
(249557)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
укњи же ни, Пели -
стер ска и Кај мак ча -
лан ска. 
063/894-88-11.
(249593)

ПРО ДА ЈЕМ лока ци -
ју за град њу у Ул.
Бран ка Ано ви ћа 8,
плац 5,6 ари. Изва -
ђе на инфор ма ци ја о
лока ци ји. На пла цу
укњи же но 260 м2,
фронт 15 м.
063/704-89-18.
Нади ца. 
(249447)

ПРО ДА ЈЕМ испар -
це ли са но гра ђе вин -
ско земљи ште,
Јабуч ки пут.
060/504-54-44,
061/187-55-13.
(250510)

ПРО ДА ЈЕМ два лан -
ца земље у Кача ре -
ву. Тел. 601-281.
(250597)

ЈАБУЧ КИ пут, плац 4
ара, добар, при лаз и
шири на пла ца.
069/213-97-37.
(250925)

МАР ГИ ТА, поче так,
100 м2, 1.5 ари, без
ула га ња, усе љи ва,
70.000. „Нишић”,
362-027, 064206-55-
74. (250930)

ГРАД СКО-ГРА ЂЕ -
ВИН СКИ плац, 8
ари на Ново се љан -
ском путу после
Наде ла. 063/802-26-
95. (250927)

ПРО ДА ЈЕМ нови ју
кућу, 5 ари, шири
цен тар, екс клу зив на.
Повољ но. 066/937-
00-13. (250990)

КУЋА, Миса, 84 м2,
2.5 ара, Срби јан ска,
23.000, дого вор.
(300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (251032)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, поро -
дич на кућа, 170 м2,
ПО + ВПР + I,
68.000. Дого -
вор.(636), „Стре ли -
ште некрет ни не”,
069/196-96-05.
(250683)

НОВИ СВЕТ, пре ле -
па салон ска 178 м2,
5.5 ари, 87.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(251067)

ГОР ЊИ ГРАД, тро -
соб на, 88 м2, 2 ара,
27.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(251067)

БЛИ ЗИ НА цен тра,
екс тра сре ђе на, 200
м2, 2 ара, 100.000,
може заме на. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (251067)

КУЋА са баштом,
Вој ло ви ца, Спољ но -
стар че вач ка, могу ћа
и заме на за стан.
062/842-48-10.
(251077)

БАВА НИ ШТАН СКИ,
до пута, нови ја, 60
м2, 13,5 ари, укњи -
же на, 25.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-
18-93. (251086)
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СТАР ЧЕ ВО, глав на
ули ца, лепа тро соб -
на, 70 м2, 6.5 ари,
24.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-
18-93. (251086)

ПРО ДА ЈЕМ кућу у
Цре па ји, 6 ари, 67
м2. 062/196-26-83.
(251073)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 60 +
60 м2, 10 ари, хит но,
21.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (251093)

НОВА МИСА, 160
км, 2 ара, усе љи ва,
70.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (251093)

ШИРИ цен тар, 3
ара, 32.000; Мар ги -
та, 4.5, 30.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(251093)

САЛОН СКА кућа
бли зу цен тра, 140
м2, 6 ари хит но,
65.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (251093)

КУЋА, цен тар, 100
м2, 59.000; 100 м2, 3
ара, 69.000; Мар ги -
та, 260 м2, 5 ари,
62.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (251093)

ДОЊИ ГРАД, про -
да јем/мењам кућу
са два ста на, ЕГ,
плац. 061/224-47-
97. (251101)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31
ар, Пре спан ска ули -
ца. 064/131-42-02.
(251106)

ГОР ЊИ град, 8 ари,
три ета же, недо вр -
ше но, 80.000. (338)
, „Јан ко вић”, 348-
025. (251120)

КУЋА, ста ра Миса,
3 ара пла ца, 23.000
евра. 060/011-96-
66. (251134

ПРО ДА ЈЕ се кућа у
Ива но ву. 062/415-
359. (251145

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Пели стер ска и Кај -
мак ча лан ска.
063/894-88-11.
(251156)

СТА РА МИСА, кућа
за руше ње, плац 4,3
ара, 19.500. (320),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(251116)

КОТЕЖ 1, Дел фе
Ива ни ћа 5-б, кућа
80 м2, цео плац 3
ара, миран крај.
063/198-56-01,
065/956-07-96.
(251181)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ски плац 8 ари,
Коза рач ки про сек.
060/601-60-23.
(251184)

ПОРЕД Гим на зи је,
при зе мље, подрум и
гар со ње ра, 50.000
евра. 061/114-11-
34. (251173)

ПРО ДА ЈЕМ кућу у
Топо ли, повољ но.
069/186-54-05. 

ПЛАЦ на про да ју,
Јабуч ки пут 17,5
ари. 063/719-42-71.
(251204)

ПРО ДА ЈЕМ плац са
викен ди цом на
Куде ља р цу, Вла син -
ска. 069/671-156.
(251207)

ВЕЛИ КИ избор
кућа, са пла це ви ма,
Пан че во и око ли на;
Миса, 100 м2,
33.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4739)

КУЋА, шири цен тар,
П + Пк, 135 м2, дво -
ри ште, нова фул,
гре ја ње, одмах усе -
љи ва. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4739)

ЈУЖНА ЗОНА, плац
36 ари, огра ђен,
кућа фул 100 м2,
иде ал но за било
који бизнис. (67),
„Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4739)

КУПУ ЈЕМ плац на
Јабуч ком путу,
мини мал но 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)

ТЕСЛА јед но со бан
33 м2, ТА, при зе -
мље,  20.000 евра,
вла сник. 063/191-
78-27 (СМС)

МИСА, 34 м2,
17.500; ПР, 70 м2,
24.000. 063/377-
835. (248790)

ЦЕН ТАР, про да ја
ста но ва, 40 – 120
м2, 650 – 850
евра/ква драт, са
ПДВ-ом. 063/323-
584. (248462)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, мањи
дво со бан, 46 м2, са
ета жним гре ја њем.
Тел. 064/267-71-74.
(250664)

СТАН на новој
Миси, При мор ска
27, 39 м2, II спрат,
соп стве но цен трал -
но гре ја ње на стру -
ју, 22.000 евра, вла -
сник. 063/711-41-
89. (250097)

ХИТ НО про да јем
дво со бан стан, 50
м2, ЦГ, сре ђен,
Котеж 1, фик сно,
28.000 евра.
064/129-27-62.
(250382)

КОД аме рич ке згра -
де мењам дво со бан
стан за  мањи на
Тесли. 062/361-676.
(250560)

КОД аме рич ке про -
да јем дво со бан
стан, у Самач ком
гар со ње ру. 
065/353-07-57.
(250560)

ПРО ДА ЈЕМ гар со -
ње ру на новој Миси,
у при зе мљу, 1/1,
вла сник. Тел.
061/285-58-17.
(250903)

ПРО ДА ЈЕМ одмах
усе љив салон ски
стан, у мир ном кра -
ју, 104 м2 укњи жен,
згра да ста ри је град -
ње, први спрат, два
ула за пот пу но сре -
ђен, плус зида на
гара жа, вели ки
подрум. 
064/422-42-63.
(250912

ТИП СТАН КО, јед -
но со бан, 32 м2, први
спрат, ТА, 20.000,
дого вор. (677),
„Нишић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(250930)

СОДА РА, вој не
згра де, дво и по со -
бан, ПР, сре ђен,
33.000. (677),
„Нишић”, 
362-027,
064/206-55-74.
(250930)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру -
ги спрат, нови ја
град ња, 40.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(250930)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, поче -
так, дво со бан, дру ги
спрат, тера са,
24.000. (677),
„Нишић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(250930)

КОТЕЖ 2, дво и по -
со бан, 63 м2 + тера -
са, тре ћи спрат,
40.000. (677),
„Нишић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(250930)

КОТЕЖ 1, јед но со -
бан 28 м2, пети
спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(250930)

МИСА, пот кро вље,
сива фаза, 100 м2,
са свим при кључ ци -
ма, укњи же но.
065/333-55-25.
(250988)

КОТЕЖ 2, тро со бан,
екс тра сре ђен,
повољ на цена, хит -
но. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(2509990)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан; Тесла дво со -
бан; Котеж дво со -
бан.  „Весна 2”,
066/937-00-13.
(2509990)

СТАН на про да ју,
Мак си ма Гор ког 49.
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(250973)

СТАН, ново град ња,
61 м2, бес пре ко ран,
Г. Град, тре ћи
спрат, вла сник.
064/136-42-00.
(250981)

ХИТ НО, Сода ра,
дво и по со бан, 75 м2,
ЦГ, II, две тера се,
три собе, два мокра
чво ра, 38.000.
(679), „Трем 01”.
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(250995)

ТУР СКА ГЛА ВА, 57,
дво и по со бан, ЦГ,
III, сре ђен. (679),
„Трем 01”. 063/740-
79-95, 063/836-23-
83. (250995)

ТЕСЛА, 36 м2, ТА, I,
усе љив, тре ба да се
сре ђу је, 21.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(250995)

СОДА РА, дво со бан,
56 м2, ЦГ, VI, лифт,
није зад њи, 30.000.
(679), „Трем 01”.
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(250995)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, С. Саве, ново -
град ња, 18.500
евра, усе љив. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(251020)

ЈЕД НО СО БАН, ТА,
рено ви ран, I спрат,
22.500 евра, про да -
ја/заме на. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(251020)

ДВО СО БАН, Котеж
2, 57 м2, тера са 6,
ЦГ, 30.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(251020)

ГАР СО ЊЕ РА,
Котеж, ЦГ, 28 м2,
усе љи ва, дого вор.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(251020)

ГАР СО ЊЕ РА, 24 м2,
стро ги цен тар, ЦГ,
дру ги спрат, вла -
сник, 18.500 евра.
065/200-62-24. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан
66 м2, I спрат, В.
Вла хо ви ћа, 37.000
евра. 064/305-92-
00. (251038)

ПРО ДА ЈЕМ стан,
Стре ли ште, цен тар,
ЦГ, 38 м2, вла сник.
063/161-95-53.
(251043)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен -
тар, дво со бан, 57
м2, VII, 24.000,
дого вор. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(251032)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 34 м2, III, ЦГ,
одли чан, 23.000.
(300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (251032)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 54 м2, II, ТА, са
гара жом, 25.000.
(300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (251032)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
51 м2, II, ТА, сре ђен,
33.000, дого вор.
(300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (251032)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2,
јед но со бан, 21.000;
дво со бан, 26.000.
(324), „Медиа”, 
315-703, 
064/223-99-20.
(251041)

ТЕСЛА, 51 м2, дво -
со бан, 29.000; гар -
со ње ра, 16.000.
(324), „Медиа”, 
315-703, 
064/223-99-20.
(251041)

ДВО СО БАН, 55 м2,
Котеж, 28.000;
Миса, 31.000, нов.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(251041)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 38 м2,
IV, 19.500. (636),
„Стре ли ште некрет -
ни не”, 069/196-96-
05. (251049)

ЦЕН ТАР, II, нов,
110 м2, вла сник.
063/712-62-84.
(251058)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2,
III, 38.000. (636),
„Стре ли ште некрет -
ни не”, 
069/196-96-05.
(251049)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА



СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2,
III, 30.000, ком плет
рено ви ран. (636),
„Стре ли ште некрет -
ни не”, 069/196-96-
05. (251049)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 39 м2,
ВПР, 22.000. (636),
„Стре ли ште некрет -
ни не”, 069/196-96-
05. (251049)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп
дво со бан, 53 м2, IV,
21.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (251066)

ЈЕД НО СО БАН, нов,
30 м2, 18.000, дого -
вор, при зе мље,
Миса, вла сник.
063/304-222.
(251075)

ДВО СО БАН, 55 м2,
нов, 33.000; дого -
вор, I спрат, Миса,
вла сник. 063/304-
222. (251075)

СОДА РА, 46 м2, јед -
но и по со бан, V, усе -
љив, ЦГ, 30.000,
дого вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(251080)

КОТЕЖ 1, 62 м2, III,
дво со бан, ком плет
рено ви ран, ЦГ,
35.000, дого вор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (251080)

ЦЕН ТАР, 36 м2, јед -
но со бан, VIII, ЦГ,
тера са, 24.500,
дого вор.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(251080)

КОТЕЖ 2, 22 м2,
гар со ње ра, ЦГ, IV,
16.000, дого вор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/494-
898. (251080)

КОТЕЖ 2, 66 м2,
дво и по со бан, IV,
ЦГ, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(251080)

КОТЕЖ 2, 63 м2,
дво и по со бан, ВП,
ЦГ, сре ђен, усе љив,
35.000, дого вор.
(336), „Олимп”,
351-061, 064/234-
36-01. (251080)

ТЕСЛА, 51 м2, дво -
со бан, III, TA, тера -
са, одли чан, рас по -
ред, 29.000, дого -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-
36-01. (251080) 

ЦЕН ТАР, нов, укњи -
жен, 37 м2. Вла сник.
063/208-352.
(251082)

ШИРИ цен тар, 40
м2, јед но со бан, ЦГ,
ВП, 29.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-
18-93. (251086)

КОТЕЖ 2, дво со бан,
57 м2, ква ли тет но
рено ви ран, VI,
36.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-
18-93. (251086)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58. (251086)

ТЕСЛА, дво со бан,
50 м2, I, TA, уре дан,
28.500. (49),
„Мустанг”, 
069/226-66-58.
(251086)

КОТЕЖ 2, Кикинд -
ска, дво и по со бан,
68 м2, III,  42.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(251086)

ТЕСЛА, мањи јед но -
и по со бан, 32 м2, III,
ЦГ, сре ђен, 23.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(251086)

КОТЕЖ 1, 57 м2,
дво со бан, лифт, ЦГ,
хит но, 28.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (25)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2,
дво и по со бан, лифт,
ЦГ, 30.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (251093)

ТЕСЛА, 68 м2, тро -
со бан, 38.000; 73
м2, тро со бан,
41.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (251093)

ТЕСЛА, 50 м2, дво -
со бан, 25.000; 52
м2, дво и по со бан,
26.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (251093)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 46 м2,
дво со бан, лифт, ЦГ,
23.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (251093)

ПРО ДА ЈЕМ стан 46
м2, ЦГ, шири цен -
тар, одмах усе љив.
065/882-24-04.
(251117)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 58, дого вор,
дво со бан, ТА,
33.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(251120)

КОТЕЖ 1, јед но со -
бан, 40, 26.000;
Сода ра, 28, ЦГ,
19.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(251120)

ПРО ДА ЈЕМ/
МЕЊАМ стан у
Пан че ву, Тесла, дво -
со бан, 38 м2, за стан
у Кра ље ву. 063/891-
25-70. (251121)

СТАН, 100 м2,
дуплекс, Мило ша
Обре но ви ћа 31,
пре ко пута „Авив
пар ка”. 
063/177-84-30.
(251112)

СОДА РА, тро и по со -
бан, I, сре ђен, 500
евра/ква драт, хит -
но, 44.000 евра.
063/690-269.
(251112)

ТЕСЛА, ДВО СО БАН,
49 м2, 26.000; дво -
со бан, 53 м2, 26.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(4739)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 м2, ТА,
25.000; дво со бан,
53 м2, 21.000. (097),
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(4739)

КОТЕЖ 2, дво и по -
со бан, 68 м2,
37.500, дво со бан,
60 м2, 35.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(4739)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 63 м2, 32.000;
дво со бан 49 м2,
24.500; јед но и по со -
бан, 40 м2, 22.5000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(4739)

КОТЕЖ 1, гар со ње -
ра, 25 м2, 16.000;
дво со бан, 50 м2,
30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (4739)

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.  (47)

ЈЕД НО СО БАН, 39
м2, Стре ли ште, III
спрат, ЦГ, лифт,
21.000 евра.
063/803-05-69. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
соб ни, ВПР, III, ЦГ,
35 м2, 22.000. (320),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(251116)

ТЕСЛА, дво со бан,
III, ТА, ПВЦ, тера са,
29.000. (320), „Пре -
ми ер”, 
063/800-44-30.
(251116)

ЦЕН ТАР, дво со бан.
ВПР, 51 м2, ТА,
ПВЦ, 31.000. (320),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(251116)

НОВА МИСА, дво -
со бан, III, 58 м2, ТА,
23.000. (320), „Пре -
ми ер”, 
063/800-44-30.
(251116)

ТЕСЛА, 64 м2, дво и -
по со бан, ЕГ, IV, две
тера се, сре ђен, алу-
сто ла ри ја, 35.000.
„Олимп”‘, 
351-061, 
063/274-951.
(250779)

ТЕСЛА, 25 м2, гар -
со ње ра, ТА, III, усе -
љи ва, 16.000.
„Олимп”‘, 351-061,
063/274-951. (2509)

СТАН, Тесла, ново -
град ња, дуплекс,
пар кинг,  ЦГ, тера -
са, инве сти тор.
069/822-48-24.
(251178)

СТАН, Тесла, ново -
град ња, усе љив, гас,
инве сти тор, пот кро -
вље, тера са.
069/822-48-24. 

СТАН, 200 м2, две
гара же, гас, усе љив,
два купа ти ла, тех ни -
ка. 069/822-48-24. 

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Коте жу 2, 43 м2,
сре ђен. 069/129-19-
87. (251183)

ТЕСЛА, јед но со бан,
при зе мље, ТА,
20.000, дво со бан,
ТА, 27.500, дво со -
бан, III, 26.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(251196)
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СОДА РА, тро со бан,
III, ЦГ + гара жа,
42.000. (396),
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(251196)

ЖАР КА 
ЗРЕ ЊА НИ НА, за
сре ђи ва ње, 
дво и по со бан, I,
30.000; Пепе ља ре, I,
дво и по со бан,
25.000. (396),
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(251196)

ТЕСЛА, дво и по со -
бан, ЦГ, 70 м2,
43.000; Котеж 1,
дво со бан, 35.000;
Стре ли ште, тро со -
бан, 42.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (251196)

ГЕОР ГИ ДИМИ ТРО -
ВА, кућа на 3.6 ари,
60.000, дого вор.
Миса, више повољ -
них кућа. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (251196)

ТРО СО БАН, стан,
82 м2, цен тар, V
спрат, укњи жен,
вла сник. 
063/466-347.
(251200)

ДВО И ПО СО БАН,
Мар ги та, ПР, фул,
64 м2, Пепе ља ре, I,
58 м2, 23.500. (67),
„Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4739)

ТРО СОБ НИ: цен тар,
V, 85 м2, Котеж 2, II,
78 м2; Мар ги та, I,
102 м2. (67), 
„Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4739)

ГАР СО ЊЕ РА, Доњи
град, 16 м2, 8.500;
тесла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), 
„Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4739)

ЈЕД НО СОБ НИ, цен -
тар, I, 34 м2, 26.500;
Миса, ПР, 31,
17.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4739)

ЈЕД НО И ПО СОБ НИ:
Мар ги та, 42 м2,
фул, 18.500; Тесла,
I, 51, нов, тера са.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4739)

ДВО СОБ НИ, Котеж
2, пре леп, ПР,
38.000; Миса, I, ЦГ,
пре леп. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-
66. (4739)

КУПУ ЈЕМ тро со бан
стан без посред ни -
ка, Тесла, Котеж 1,
Котеж 2, цен тар.
063/873-03-60.
(250239)

ПОТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра, брза
испла та. (677),
„Нишић”. 362-027,
064/206-55-74.
(250930)

КУПУ ЈЕМ јед но со -
бан-дво со бан стан
за рено ви ра ње,
испла та одмах.
(677), „Нишић”.
362-027, 064/206-
55-74. (250930)

АГЕН ЦИ ЈА „Дива”,
Ж. Зре ња ни на 14,
купу је дво со бан и
јед но со бан стан у
згра ди. 345-534,
064/246-05-71.
(251020)

КУПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим лока ци ја ма,
брза испла та. (320),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(251116)

КУПУ ЈЕ МО ста но ве
и куће свих струк ту -
ра, брза и сигур на
испла та. (097),
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(4739)

ИЗДА ЈЕМ дво со бан
стан у кући, Стре ли -
ште, нена ме штен.
Зва ти после 17 сати.
063/811-82-54.
(СМС)

ИЗДА ЈЕМ стан
Спорт ски цен тар
нова Миса, 45 м2,
све посеб но.
064/363-60-08.
(250632)

ИЗДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан на
Стре ли шту.
062/114-63-
73.(250728)

НАМЕ ШТЕ НИ: јед -
но со бан + јед но и по -
со бан, ново град ња,
дво ри ште, 80 евра,
код хоте ла „Тамиш”.
064/122-48-07
(250935)

ИЗДА ЈЕМ наме штен
јед но со бан стан на
Миси. 065/424-71-
43 (250940)

ИЗДА ЈЕМ нови ју
кућу, 120 м2, са
окућ ни цом у цен тру
Стар че ва. 063/502-
211 (250947)

ИЗДА ЈЕМ наме штен
стан на новој Миси.
063/839-56-81
(250943)
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ДВО СО БАН стан, 
56 м2, Котеж 2, ЦГ,
висо ки пар тер.
064/208-91-21
(250936)

ИЗДА ЈЕМ стан у
цен тру, ста ро град -
ња, пра зан, 40 м2.
252-13-66, 064/413-
61-65 (250965)

ИЗДА ЈЕМ сам цу јед -
но со бан стан, II, ТА,
наме штен, Тесла, 90
евра, депо зит.
060/339-04-67
(250968)

ИЗДА ЈЕМ стан,
кућа, цен тар, 
наме штен. 
064/140-52-81
(250993)

ИЗДА ЈЕМ нена ме -
штен, јед но и по со -
бан стан на 
Стре ли шту.
066/372-378
(251037)

ИЗДА ЈЕМ мању
кућу на ста рој
Миси. 062/859-10-
98 (251051)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, наме штен, ЦГ,
интер нет, пред ност
паро ви ма, 150 евра.
063/516-518
(251057)

ИЗДА ЈЕМ про стор
100 м2, може за
стан, мага цин,
Јабуч ки пут.
065/219-14-22
(251070)

ИЗДА ЈЕМ мањи
наме штен стан на
Миси. 064/267-74-
24 (251100)

НЕНА МЕ ШТЕН јед -
но и по со бан стан,
Котеж 1, код апо те -
ке „Фабег”.
064/370-74-93,
069/222-55-77. (25)

ИЗДА ЈЕМ полу на ме -
штен вели ки стан,
дво со бан, посе бан
сат, улаз, Кара ђор -
ђе ва. 064/994-13-16
(251070)

ИЗДА ЈЕМ нову,
наме ште ну гар со ње -
ру, у стро гом цен -
тру, 100 евра.
069/113-00-73
(251083)

ИЗДА ЈЕМ стан на
Сода ри, 61 м2, ЦГ,
кли ма. 
063/217-133
(251072)

СТАН четво ро со бан,
ком фо ран, нови ји,
кућа, гара жа, мага -
цин, дво ри ште,
Котеж. 
061/225-16-43
(251092)

ИЗДА ЈЕМ кућу
наме ште ну, 100 м2,
3 ара, кол ски улаз,
бли зу цен тра, Гоца.
063/899-77-00
(251093)

ИЗДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, 65 м2,
ком плет наме штен,
цен тар гра да.
063/311-369
(251104)

ИЗДА ЈЕМ засеб ну
кућу – дво со бан
стан, ета жно гре ја -
ње. 066/807-10-40
(250869)

ИЗДА ЈЕМ јед но со -
бан стан на новој
Миси. 
060/163-88-58

ИЗДА ЈЕ се полу на -
ме штен дво со бан
стан, Котеж 1.
064/218-77-80
(250926)

ИЗДА ЈЕМ стан 74
м2, Котеж 2, дру ги
спрат. 060/488-38-
15. (251115)

ПРА ЗНА дво соб на
ком фор на кућа,
ста ра Миса, Вој во -
ђан ска  97. 061/321-
70-83, 064/359-54-
42. (251136)

ИЗДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран уре дан
стан на Коте жу 2,
ЦГ, СББ. 064/413-
04-10. (251152)

ИЗДА ЈЕМ  наме ште -
ну кућу у Стар че ву,
65 м2. 064/305-80-
73. (251155)

ИЗДА ЈЕМ дво со бан,
тро со бан стан у
нови јој кући, наме -
штен или пра зан.
064/130-36-02.
251180)

ИЗДА ЈЕМ гар со ње -
ру у цен тру.
069/04912-91.
(251939

ИЗДА ЈЕМ два лока -
ла, 170 м2 и 70 м2,
Јабуч ки, глав ни пут.
063/759-12-47.
(250663)

ИЗДА ЈЕМ локал код
ула за у Зеле ну пија -
цу. 060/351-03-56. 

ПРО ДА ЈЕМ раз ра -
ђен локал у Ж. Зре -
ња ни на 32, 
25 м2 + 8 м2. 
345-534, 
064/246-05-71.
(251020)

ИЗНАЈМ ЉУ ЈЕМ
локал на Миси, 45
м2, гре ја ње.
063/838-58-08.
(251008)

ИЗДА ЈЕМ локал на
Бава ни штан ском
путу 50 м2. 063/525-
115. (251033)

ИЗДА ЈЕМ локал 28
м2, М. Гор ког 81,
улаз у Пепе ља ре.
063/837-48-34. 

ИЗДА ЈЕМ локал 25
м2, може мага цин,
Кара ђор ђе ва 33.
346-448. (251009)
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ПОТРЕБ НИ елек тро -
за ва ри ва чи, ЦО 2
зава ри ва чи, ауто ге -
ни сека чи, бро до-
мон те ри, бра ва ри.
060/575-55-02,
060/575-55-18. 

ПРЕ МИ УМ сало ну
Pro Nails потре бан
сти ли ста нок ти ју, са
иску ством. Тел.
060/555-38-68.
(250972)

ПОТРЕ БАН рад ник
за рад на Спорт ском
објек ту, сезон ски
зими, днев на и ноћ -
на сме на, пред ност
сту ден ти. 065/311-
31-33. (и)

ПОТРЕБ НА два рад -
ни ка за пече ње
рошти ља. 063/855-
65-56, „Иде ал”.
(251006)

ПОТРЕ БАН домар,
чувар на тени ским
тере ни ма. 060/362-
22-21. (251012)

ПОТРЕБ НА коно ба -
ри ца за рад у кафи -
ћу. 060/362-22-21.
(251012)

ПОТРЕБ НА коно ба -
ри ца за рад у кафа -
ни. 063/525-115.
(251033)

PAN BAU MAX
потреб ни зида ри и
теса ри. 013/403-
639. (251053)

ПИЦЕ РИ ЈИ PICA
SHOP  потреб на
рад ни ца са иску -
ством. Зва ти после
15 сати. 064/555-33-
34. (251046)

САЛО НУ лепо те
потреб ни рад ни ци
свих про фи ла.
063/734-82-31.
(251065)

ПОТРЕБ НО осо бље
за рад у про да ји
(прва и дру га сме -
на) и за пако ва ње
робе (тре ћа сме на).
CV – mail: 
pekarasmiljanic
@mts.rs , Ул. Иве
Кур јач ког 87.
(251080)

ПОТРЕ БАН рад ник-
ца за рад у сито-
штам па ри ји и рад -
ни ца за рад на
шива ћим маши на -
ма. 065/510-02-05.
(251094)

CAFFE FLAMINGO
тра жи девој ку за
рад, са иску ством.
069/364-10-04.
(250929)

ПОТРЕБ НА рад ни ца
на Зеле ној пија ци.
064/122-69-789.
250931)

КИО СКУ брзе хра не
„Грил бум” (код
кеве) потреб на жена
за рад на рошти љу.
064/323-92-77.
(151168)

ПОТРЕ БАН кувар
ресто ра ну „Русти -
ко”, Бра ће Јова но -
вић 12. Тел.
013/258-07-60.
(251131)

КОЗМЕ ТИЧ КОМ
сало ну „Estetik stu-
dio In Line” потреб -
ни рад ни ци на рад -
ном месту мани кир,
педи кир, депи ла ци -
је. 065/975-05-17,
013/252-21-93.
(251124)

ПОТРЕБ НЕ рад ни це
у про да ји и помоћ не
рад ни це у кухи њи у
ресто ра ну у „Авив
пар ку”. 013/377-
230, 064/643-41-22.
(251109)

ПОТРЕ БАН конобар
за рад у Нар ги ла
бару „Саха ра”.
064/272-11-14.
(251171)

ПОТРЕБ НА рад ни ца
са иску ством за рад
у пре храм бе ној про -
дав ни ци. 062/493-
580. (251147)

ПОТРЕБ НА фри зер -
ка сало ну „Дра га на
НС”. 060/713-62-
05., (251146)

КРЧ МА „Шаре ни ца”
тре ба коно ба ри це.
064/349-93-43.
(251158)

ТРА ЖИ се кува ри ца,
стал ни рад ни однос,
кете ринг и про сла -
ве, „Мари не ра”.
069/822-48-23.
(251178)

КЕРА МИ ЧАР, пово -
љан, ква ли те тан и
педан тан и молер
тра жи посао.
061/203-70-87.
(251179)

ПОТРЕ БАН рад ник
у про из вод њи пре -
храм бе них про из во -
да. 063/289-388.
(251188)

ПОТРЕ БАН пекар и
помоћ ни рад ник у
ноћ ној сме ни. Тел.
063/775-80-19.
(251189)

ФРИ ЗЕР СКОМ
сало ну потреб ан
жен ски фри зер.
061/130-08-43.
(4739)

ПОТРЕБ НА коно ба -
ри ца Caffe-у Picasso
Пан че во. 065/504-
91-07, 065/504-91-
09. (251194)

ПОТРЕБ НА рад ни ца
до 35 годи на за рад
у штам па ри ји.
064/874-07-74.
(251205)

ШЉУ НАК песак,
сеја нац, одвоз шута
малим и вели ким
кипе ром. 064/664-
85-31, 013/342-338.
(СМС)

МОЛЕР СКО-ГИП -
САР СКИ радо ви
мај сто ри из Кова чи -
це. 060/066-08-60.
(СМС)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
комар ни ци, ролет -
не, вене ци ја не ри,
угра ђу јем, попра -
вљам, заме на гурт -
ни. 064/181-25-00.
(249404)

ДРВО СЕ ЧА, исе ћи
ће мотор ном тесте -
ром сва ко дрво које
вам сме та. 063/369-
846. (250997)

ДИХ ТО ВА ЊЕ дрве -
них про зо ра и вра та
алу ми ни јум ским
лајс на ма, ква ли тет -
но и брзо. 063/801-
84-76, 065/801-84-
76. (249924)

СРП СКИ језик,
часо ви, основ ци и
сред њо школ ци.
Иску сна про фе сор -
ка. Миса. 064/322-
46-79. (249936)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР,
поправ ке бој ле ра,
шпо ре та, раз вод них
табли, инди ка то ра,
инста ла ци ја. Мића,
064/310-44-88.
(250339)

ВОДО ИН СТА ЛА -
ТЕР: уград ња, одр -
жа ва ње  воде, кана -
ли за ци је, каби на,
сла ви на, бој ле ра,
котли ћа. 063/836-
84-76. (246610)

КОПА ЊЕ кана ла,
машин ски, за стру ју
и оки тен воду. Позо -
ви те 063/311-279.
(250298)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри -
ја, ролет не, комар -
ни ци, уград ња, 
сер вис. 
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(249924)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ,
зида ње, рено ви ра ње
кро во ва, сти ро пор,
фаса де, бето ни ра -
ње. Повољ но.
063/865-80-49.
(250582)

ПОПРА ВЉА МО
ПВЦ АЛУ и дрве ну
сто ла ри ју, ролет не,
вене ци ја не ри, ста -
кло ре зач ке услу ге.
Сигур но сна вра та.
060/545-34-04.
(250652)

ЧАСО ВИ немач ког
јези ка, кон вер за ци ја
за рад на немач ком
говор ном под руч ју.
062/816-33-78.
(230562)

ЦЕН ТАР, локал 13
м2, добра лока ци ја,
13.000 евра. (300),
„Ћур чић”, 063/803-
10-52. (251032)

ИЗДА ЈЕМ послов ни
кан це ла риј ски про -
стор и мага цин у
стро гом цен тру.
064/267-72-17.
(251045)

ИЗДА ЈЕМ локал,
Стре ли ште, цен тар,
В. Вла хо ви ћа, 16 м2,
повољ но.
065/966/66-61,
013/362-135. (2519)

ИЗДА ЈЕМ два нова
лока ла у цен тру,
један опре мљен
салон лепо те.
063/734-82-31.
(251065)

ЛОКАЛ у стро гом
цен тру, 16 м2, одли -
чан, 15.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(251080)

ИЗДА ЈЕ се раз ра ђен,
опре мљен локал за
све наме не, насе ље
Мла дост. 062/886-
97-03. (251071)

ИЗДА ЈЕМ нов локал,
одлич на лока ци ја,
вели ки излог, бли зи -
на пија це и више
шко ла. 063/617-421.
(261130)

ПРО ДА ЈЕМ про дав -
ни цу здра ве хра не у
раду, са робом.
061/235-17-50.
(251139)

ИЗДА ЈЕМ локал код
новог  бувља ка, био
је бер бер ски салон.
064/559-17-43. 

ЦЕН ТАР, атрак ти ван
локал 43 м2, изда -
јем, Све тог Саве 29.
063/892-67-31.
(251190)

80 М2 опре мље но,
башта,  поред Дома
омла ди не, 18.000
евра. 061/114-11-34.
(251173)

ПОТРЕБ НА озбиљ на
жена за рад на
инду стриј ским
маши на ма. 061/686-
51-28. (СМС)

ХАЛО ЛЕСКО ВАЦ –
потреб не рад ни це за
рад у кухи њи и за
рошти љем, локал у
цен тру. 063/834-88-
10. (250105)

ХАЛО ЛЕСКО ВАЦ –
потреб не рад ни це за
рад за рошти љем и у
кухи њи, локал у
Бра ће Јова но вић.
063/897-55-04.
(150105)

ШИВА РИ потреб не
рад ни це за рад на
инду стриј ским
шива ћим маши на ма.
069/238-07-65.
(250667)

ПОТРЕ БАН рад ник
и рад ни ца за рад у
пре храм бе ној 
рад њи – унос, 
изла га ње робе, рад
на каси, итд. 
Усло ви: општа кул ту -
ра, кому ни ка тив -
ност, уред ност, тач -
ност. Крат ку био гра -
фи ју са сли ком сла -
ти на адре су – Цара
Лаза ра 9, за кон -
курс. 
(250681)
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ДОО „ХИДРОВОД”, Панчево

Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292   

ТРАЖИ:
1. Руковаоца багером-скипом

2. Возача Ц и Е категорије

3. Водоинсталатера

4. Зидара-тесара

5. Физичког радника

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. 

Доћи лично.



КОМ БИ ЈЕМ пре во -
зим робу, ства ри,
селид бе и све оста -
ло, нај по вољ ни је.
065/361-13-13.
(248800)

ЕНГЛЕ СКИ, ита ли -
јан ски, латин ски,
часо ви, пре во ђе ње.
063/730-69-06.
(250982)

ТВ И САТЕ ЛИТ СКЕ
анте не, мон та жа,
диги та ли за ци ја ТВ,
IPTV и анте на плус.
064/866-20-70.
(250750)

ОБА РА ЊЕ стаба ла,
крче ње пла це ва,
руше ња, чишће ња
подру ма, тава на,
одно ше ње ства ри.
060/035-47-40.
(250931)

МАТЕ МА ТИ КА,
физи ка, хеми ја,
меха ни ка, часо ви.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(250937)

ПОПРАВ КА, сто ла -
ри ја, бра ва ри ја,
сани та ри ја, мон та -
жа: бој ле ра, шпо ре -
та, гре ја ча. Сло бо -
дан. 063/865-80-74.
(250944)

ЕНГЛЕ СКИ свим
узра сти ма, дола зим,
јеф ти но, 23 годи не
иску ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (251996)

НЕГА ста рих, боле -
сних и инва лид них
лица. 063/868-04-
51. (251003)

НЕГА ста рих лица
на сат. Мења ње
пеле на. 061/725-85-
61, 013/341-246.
(251089)

ХЕМИ ЈА, физи ка,
мате ма ти ка, ста ти -
сти ка. Основ ци ма,
сре доњ школ ци ма,
сту ден ти ма. Про фе -
сор ка. 063/842-81-
90. (251012)

ЗАМЕ НА поло мље -
ног цре па, чишће ње
олу ка, висин ски
радо ви. 065/535-24-
56. (251027)

ПРЕ ВОЗ, селид бе у
свим прав ци ма,
брзо и повољ но,
1.000 дина ра тура.
Злат ко, 063/196-54-
56, 061/144-82-80.
(251039)

ЧИСТИМ шут,
подру ме, тава не,
рушим ста ре објек -
те, брзо, повољ но.
Злат ко. 063/196-54-
56, 061/144-82-80.
(251039)

ДУБИН СКО, анти -
бак те риј ско и дез -
ин фек ци о но пра ње
наме шта ја у вашем
ста ну. 066/001-050,
063/329-464.
(251054)

ИЗВО ЂЕ ЊЕ свих
врста гра ђе вин ских
радо ва. 
064/866-25-76,
Мила дин. 
(251059)

КЕРА МИ ЧАР, ква -
ли тет но, поу зда но,
повољ но. 063/318-
780. (251060)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 064/157-20-
03. (251085)

ПРЕ ВОЗ робе, ства -
ри, селид бе, ком би -
јем 3.5 тоне, Јоца.
061/616-27-87.
(251085)

ФРЕ ЗИ РА ЊЕ баште,
крче ње, коше ње,
сече ње дрве ћа,
вађе ње пање ва.
064/196-17-32.
(251103)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, демит
фаса де, повољ но,
пен зи о не ри ма
попуст. 061/626-54-
06. (250917)

ХОБЛО ВА ЊЕ, фуго -
ва ње, поправ ка и
лаки ра ње пар ке та,
као и брод ских
подо ва. 064/341-79-
60. (251125)

ТАПЕ ТАР који пре -
свла чи наме штај, са
иску ством, тра жи
посао. 064/120-77-
64. (251137)

ДУБИН СКО пра ње
тепи ха и мебла,
пре воз бес пла тан.
302-820, 
064/129-63-79.
(250692)

ДУБИН СКО пра ње
наме шта ја, тепи ха,
душе ка, про фе си о -
нал но. Ната ша, 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474.
(251172)

ШЉУ НАК, песак,
сеја нац, одвоз шута
малим кипе ром до
два куби ка.
065/334-23-38.
(251171)

ЧУВА ЊЕ деце у
вашем дому.
062/259-211.
(251176)

ПОПРАВ КА бој ле ра,
ТА пећи, шпо ре та,
елек три чар Мар ко.
069/174-14-78.
(251206)

ПАР КЕТ поста вљам
и хоблу јем, мај стор
с дуго го ди шњим
иску ством из Дебе -
ља че, с мате ри ја лом
или без њега. Ноле
(имам и пар кет),
013/665-220,
063/847-74-38. 

СЕЛИД БЕ, пре воз
робе ками о ном,
еки па рад ни ка,
повољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(250058)

ДУБИН СКО, анти -
бак те риј ско и дез -
ин фек ци о но пра ње
наме шта ја у вашем
ста ну. 066/001-050,
063/329-464.
(251054)

ПЕР ФЕКТ – демит
фаса де, зида ње,
мал те ри са ње, гле то -
ва ње, кре че ње,
кера ми ка, кров.
063/122-14-39. 

КИПЕР пре воз до
два куби ка, песак,
шљу нак, шут, 1.300
дина ра. 062/355-
154. (247875)

СЕЛИД БА, 1.000
дина ра, могућ ност
рад ни ка. 063/174-
77-69. (250194)

ИЗДА ЈЕМ рам ску
ске лу, метал не под -
у пи ра че, меша ли це
за бетон. 064/351-
11-73. (250948)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ролет не,
комар ни ци, вене ци -
ја не ри, све заве се,
тен де, хар мо-вра та,
роло-зашти та.
063/816-20-98,
013/351-498.
(250952)

СЕЛИД БЕ, ками он -
ски, ком би пре воз,
еки па рад ни ка,
одво зи мо непо -
треб не ства ри. 
0 6 3 / 7 3 1 - 7 7 - 6 7 , 
0 6 4 / 2 8 0 - 3 0 - 1 6 .
(250957)

ПРЕ ВОЗ малим
кипе ром, шљу нак,
песак, сеја нац,
ризла, шут, уто вар.
063/246-368.
(250962)
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УСТУ ПАМ/ИЗНАЈМ -
ЉУ ЈЕМ гроб но
место на Ста ром
пра во слав ном гро -
бљу у Пан че ву.
063/364-556.
(251047)

МУШКО и жен ско
ште не аме рич ки 
ста форд, чети ри
месе ца, 
вак ци ни са ни, 
очи шће ни од пара -
зи та покла њам.
061/113-05-20.
(251151)

ИЗДА ЈЕМ дво со бан
апарт ман на Зла ти -
бо ру, цен тар, интер -
нет, КТВ, пар кинг,
ново.
Тел. 063/759-98-77.
(250812)

СЕР ВИС теле ви з о ра,
ауто-ради ја, ауто-
кљу че ва, ЦО 2 апа -
ра та, ремонт аccu
бак те ри ја. 
063/800-01-96.
(250970)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР,
одгу ше ње судо пе ре,
купа ти ла, адап та ци -
је, поправ ке, заме на
одмах. 013331-657,
064/495-77-59.
(250971)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Одгу ше ње купа ти ла,
кана ли за ци је, водо -
вод не адап та ци је,
заме на вир бли, вен -
ти ла, бате ри је, сани -
та ри је, при кључ ка
воде и кана ли за ци је.
Од 0-24 сата, пен зи -
о не ри ма екс тра
попуст. Дола зим
одмах. 013/235-39-
21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(250973)

СЕЛИД БЕ, тран спорт
робе, мон та жа и
демон та жа наме шта -
ја, пако ва ње и
зашти та ства ри,
одно ше ње непо треб -
них ства ри са рад ни -
ци ма и без њих, 00-
24 сата. 064/047-55-
55. (251095)

КРО ВО ВИ, поправ -
ке, заме на цре па,
летви, ста рог цре па
и постав ке новог
кро ва, цре па, рого -
ви, пато ше ње, изо -
ла ци је, нај јеф ти ни ји
у гра ду, пен зи о не ри -
ма екс тра попуст.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(250973)

РАДИ МО: зида ње,
бето ни ра ње, оправ -
ка ста рих, нових
кро во ва, раз не
фаса де. 013/664-
491, 063/162-53-89.
(251099)

РОЛЕТ НЕ, вене ци ја -
не ри, тра ка сте и
роло-заве се, могућ -
ност пла ћа ња и пре -
ко жиро-рачу на.
064/189-40-91, 354-
777. (251088)

ВЕШ-МАШИ НЕ,
фри жи де ре, замр зи -
ва че, кли ме, шпо ре -
те, бој ле ре, ТА пећи,
попра вља мо са
гаран ци јом, овла -
шће ни сер вис. „Фри -
го тех ник”, 013/361-
361, 064/122-68-05.
(251062)

СЕЛИД БЕ, пре воз
дру ге робе. Пан че -
во-даље. Цена дого -
вор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(251153)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР,
одгу ше ње купа ти ла
и кана ли за ци је,
водо вод не адап та -
ци је, заме на вир бли,
бате ри ја, вен ти ла и
сани та ри ја, све за
воду, 0-24, пен зи о -
не ри ма екс тра
попуст, дола зим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(21042)

МОЛЕР СКО-ФАСА -
ДЕР СКИ радо ви,
гипс, кера ми ка,
повољ но, про ве ри те.
061/141-38-02,
062/832-36-45.
250917)

ЛИМАР СКИ радо ви,
изра да, мон та жа
лима ри је, кро воп чо -
кри вач ки радо ви,
сана ци је цуре ња.
Нај јеф ти ни је.
064/929-19-46.
(251177)

ИНТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ,
65, упо знао би
шланг даму до 55,
дру же ње. 065/335-
53-48. (250938)

ЕСТРАД НА шко ла,
хар мо ни ка, кла ви ја -
ту ра, вио ли на, пева -
ње. УЕУ „Бал кан”
Пан че во. 060/632-
46-90. (251106)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА 

ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем
СМС-а на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО
ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и
закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на
благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно
приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу
изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с
горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању
или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 17. новембар 2017.

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.

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри -
сни ке на ших услу га
да на це не огла са и
чи ту ља одо бра ва мо
по пуст свим рад ним
да ни ма осим сре дом.

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

REPU BLI KA SRBI JA-AP VOJ VO DI NA
OPŠTI NA KOVA ČI CA
OPŠTIN SKA UPRA VA

OBA VEŠ TE NJE

     Oba veš ta va se jav nost da za pro je kat MRS ŠP
„Debe lja ča” i distri bu tiv ni gaso vod od Pe cevi pri ti -
ska do 4 bar za snab de va nje nase lje nog mesta Debe -
lja ča sa kori snič kim gaso vod nim pri ključ ci ma- DGM
„Debe lja ča” na život nu sre di nu na loka ci ji, Uli ce nase -
lje nog mesta Debe lja ča, na kata star skim par ce la ma sa
sle de ćim bro je vi ma: 1888/1, 1888/57, 1886/81, 1896/2,
1885, 1886/28, 1872/1, 1882/55, 1883, 3305, 1882/23,
1596, 1880/18, 1880/130, 1880/59, 1880/179, 1880/42,
1896/1, 1898/1, 232, 1898/2, 197, 266, 484, 689, 724,
1147, 1169, 1406, 1583, 1602, 1735, 1861, 1898/24, 163,
291, 663, 761, 1087, 1199, 1561, 1618, 1848, 1880/85,
1946/3, 1884/43, 1881, 1882/1, 1879, 739, 1114, 1113,
1898/43, 140, 319, 629, 788, 1075, 1222, 1547, 1628,
1838, 1818, 1650, 1520, 1256, 1053, 810, 602, 348, 112,
1901/1, 1902, 1910/76, 65, 398, 559, 857/1, 1012, 1300,
1471, 1675, 1783, 1938/2, 1950/1, 3641/1, 3699/1,
1749, 1910/114, 1910/24, 20, 452, 521, 858, 893, 931,
971, 1361, 1433, 1711, 1910/1, 1911, 1912/2, 1933/3,
1933/2, 3770, 1933/7 u K.O. Debe lja ča, pro jek to va na
mer no regu la ci o na sta ni ca „Debe lja ča” se loci ra na par -
ce li broj 1933/7 KO Debe lja ča, na teri to ri ji Opšti ne
Kova či ca, nosi o ca pro jek ta J.P. „SRBI JA GAS”
(MB:20084600; PIB: 104056656) iz Novog Sada, Narod -
nog fron ta br. 12., nije potreb na pro ce na uti ca ja na
život nu sre di nu.

      Zain te re so va na jav nost može izja vi ti žal bu pro tiv
ovog reše nja u roku od 15 dana od dana obja vlji va nja
ovog oba veš te nja  u sred stvi ma jav nog infor mi sa nja, pre -
ko nad le žnog orga na Opšti ne Kova či ca, Opštin ske upra -
ve - Ode lje nja za urba ni zam, stam be no-komu nal nu
delat nost, zaš ti tu život ne sre di ne, sao bra ćaj i ener ge ti ku,
imo vin sko-prav ne i inspek cij ske poslo ve.

Stari Tamiš a. d. Pančevo 

raspisuje konkurs 
za radna mesta:

· Referent opštih i kadrovskih poslova

· 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 23. 11. 2017. godine.

У скла ду са чла ном 63. став 2. Зако на о пла ни ра њу и
изград њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 –
исправ 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
СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УРБА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ И

СТАМ БЕ НО-КОМУ НАЛ НЕ ПОСЛО ВЕ 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

      УРБА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПОТРЕ БЕ
УРБА НИ СТИЧ КО-АРХИ ТЕК ТОН СКОГ ОБЛИ КО ВА -
ЊА ПОВР ШИ НА ЈАВ НЕ НАМЕ НЕ НА ДЕЛУ  КАТ.
ПАР ЦЕ ЛЕ БРОЈ 16097/7 И НА КАТ.ПАР ЦЕ ЛА МА БР
16097/8 И 16097/10 КО ПАН ЧЕ ВО ЗА ПЛА НИ РА НУ
ИЗГРАД ЊУ  БЛО КОВ СКЕ ИНФРА СТРУК ТУ РЕ СА
САО БРА ЋАЈ НИМ  ПОВР ШИ НА МА,  изра ђен од стра -
не ДОО „МЕГА МОДУ ЛОР”,  Ул. Све тог Саве бр. 29,
под бро јем тех. днев. 02/07-17 од новем бра 2017.
годи не, за инве сти то ра град Пан че во, финан си јер
ДОО „MILENKOVIĆ INVEST MDM” из Пан че ва, ули ца
Вељ ка Петро ви ћа број 11/а.

      Увид у Урба ни стич ки про је кат може се извр ши ти
у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља
Петра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у холу  VI спра та,  у
Секре та ри ја ту за урба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-
кому нал не посло ве.  Инфор ма ци је и сва оба ве ште ња о
јав ној пре зен та ци ји  може те доби ти на теле фон
013/308-905,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 13
сати у пери о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 дана,
почев од 17. 11. 2017. годи не.

      Заин те ре со ва на прав на и физич ка лица могу под -
не ти при мед бе на Нацрт урба ни стич ког про јек та, за
вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  писа ном обли ку,
Град ској упра ви гра да Пан че ва, Секре та ри ја ту за
урба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-кому нал не
посло ве, Трг кра ља Петра I, број 2 - 4, Пан че во.
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5. новем бра 2017, у 75. годи ни пре ми нуо је наш

дра ги

ТОДОР РАДО ВА НО ВИЋ
1942–2017.

Сахра на је оба вље на 6. новем бра 2017, у 14 сати,
у Јабу ци.

Ожа ло шће ни: супру га ПЕР СА, син МИШКО,
ћер ка СНЕ ЖА НА, уну ка МАРИ ЈА и уну ци

МИЛОШ и НИКО ЛА с поро ди цом
(18/250963)

Нај и скре ни је сау че шће поро ди ца ма Пана јо то вић и

Митр ов пово дом испра ћа ја на веч ни почи нак њихо ве

воље не 

СТО ЈАН КЕ
Колек тив „Петр ол про јект” Пан че во

(15/250960)

12. новем бра, после кра ће и тешке боле сти зау век нас је напу стио

мој воље ни отац

АНДРИ ЈА ЖЕКИЋ
офи цир бив ше ЈНА

1940–2017.

Сахра на је оба вље на у сре ду, 15. новем бра, у 12 сати, на Пра во -

слав ном гро бљу у Срем ској Митро ви ци.

С неиз мер ном тугом и љуба ви њего ва ћер ка АНДРИ ЈА НА 

с поро ди цом

(29/25100)

Послед њи поздрав при ја -

те љу и дру гу

АНДРИ ЈИ

ЖЕКИ ЋУ

С пошто ва њем ИВКА 

и СЛАВ КО

(30/25100)

ВИТО МИР

МИЛИ ЋЕ ВИЋ

Послед њи поздрав оцу

од ћер ке ДРА ГИ ЦЕ,

зета МИЛЕ ТЕ и уну ка

ИВА НЕ, МАЊЕ 

и МИО НЕ 

с поро ди ца ма

(33/(251010)

11. новем бра 2017. пре ми ну ла је наша воље на

супру га, мај ка и бака

СТО ЈАН КА МИТР ОВ
1939–2017.

Зау век ћемо те пам ти ти по вели ком срцу које си
несе бич но покла њала сви ма нама.

Захвал ни за љубав, нежност и добр о ту: супруг
ЖИВА, ћер ка НАТА ША и син МИЛАН  

с поро ди ца ма
(40/251030)

Послед њи поздрав нашем дра гом

ВИТО МИ РУ МИЛИ ЋЕ ВИ ЋУ

Оста ћеш зау век у нашим срци ма.

Тво ји: ћер ка ЉУБИ ЦА, уну ци МАР КО,

МИЉАН и МИР ЈА НА с поро ди ца ма

(58/251107)

Послед њи поздрав 

ВЛА ДИ
Почи вај у миру.

Oд РУЖЕ, ЉИЉЕ и ЈЕЛЕ

(67/251148)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 13.

новем бра 2017, у 67. годи ни пре ми нуо мој

супруг

ВЛА ДА ПЕЈАЧ КИ

Сахра на ће се оба ви ти 15. новем бра, на като лич -

ком гро бљу у Стар че ву.

Ожа ло шће на супру га ТИНА
(68/251149)

Послед њи поздрав

супру гу

ВЛА ДИ 

ПЕЈАЧ КОМ

од њего ве супру ге

ТИНЕ

(69/251149)

Послед њи поздрав

ВЛА ДИ 

ПЕЈАЧ КОМ

од њего ве девој ке 

СЛА ЂЕ с поро ди цом

(70/251149)

Послед њи поздрав

ВЛА ДИ 

ПЕЈАЧ КОМ

од СРЂА НА 

с поро ди цом

(71/251149)

ДУШАН АРСЕ НО ВИЋ
Ко лепи сан...

ИКА МАРИ НО с поро ди цом

(62/259

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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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

Дра гом сину наше коле ги ни це Биље

ЉУБО МИ РУ МИЉ КО ВИ ЋУ

послед њи поздрав од мами ног колек ти ва из „Клу бо ва”

(65/

Послед њи поздрав нашем воље ном

ЉУБУ МИЉ КО ВИ ЋУ

1986–2017.

Од супру ге САШКЕ, сина ЂОР ЂА, оца МИРО СЛА ВА, 

мај ке БИЉА НЕ и бра та АЛЕК САН ДРА

(73/251162)

Послед њи поздрав нашем воље ном супру гу и оцу

ЉУБУ МИЉ КО ВИ ЋУ

1986–2017. 

од њего ве САШКЕ и сина ЂОЛЕ ТА

(74/251162)

Послед њи поздрав зету

ЉУБУ 

МИЉ КО ВИ ЋУ

1986–2017.

од таста ВАСЕ 

и таште МИКЕ

(75/251162

Послед њи поздрав куму

Љубу

ЉУБО 

МИЉ КО ВИЋ

1986–2017.
Оста ће веч но у нашим

срци ма.

Кум СРЂАН и кума 

СВЕ ТЛА НА

(76/251160)

С љуба вљу и пошто ва њем  опра шта мо се од дра гог  коле ге

ЉУБЕ МИЉ КО ВИ ЋА

Коле ге и коле ги ни це  из „Orion telekoma”
(87/ф)

13. новем бра 2017. пре ми ну ла је наша дра га мај ка

СТА НА ВУЛО ВИЋ
25. VII 1939 – 13. XI 2017.

Тво ји: сино ви НЕНАД и ПРЕ ДРАГ, сна је ДРА ГА НА и МАЈА 

и уну ци МИЛЕ НА и ГАВРИ ЛО

(64/251138)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је наш воље ни

МИЛО ВАН МИЛО СА ВЉЕ ВИЋ

1951–2017.

пре ми нуо у  66. годи ни.

Бол и туга која је оста ла за тобом оста ће зау век у нама.

Веч но ћеш оста ти у нашим срци ма.

Тво ји: супру га РУЖИ ЦА, ћер ке ЗВЕ ЗДА НА и ЈЕЛЕ НА, шурак

РАТ КО и уну ци АЛЕК САН ДАР, БОЈАН и КОН СТАН ТИН

(63/251132)

Још увек у неверици

ДУШКО АРСЕНОВИЋ

1953–2017.
Памтићемо га по бриљантном уму, бриткој речи

и страсним дискусијама, поштењу, тамбурашима

и добром вину...

Тужни: МИЛАН, ЉУБИЦА са ДАРКОМ

и тетка ДОБРИЛА
(1/250620)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛ НОСТИ

Инфек тив ном оде ље њу

град ске бол ни це Пан че -

во на челу са др Душан -

ком Жило вић са оста лим

лека ри ма, меди цин ским

сестра ма и помоћ ном

осо бљу, на ука за ној

пажњи у лече њу покој ног

Весе ли на Мар ко ви ћа. 

Захвал на поро ди ца

МАР КО ВИЋ

(7/250923)
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18. новем бра 2017. годи не навр ша ва се
четр де сет дана отка ко нас је напу сти ла
супру га, мај ка, све кр ва и бака

НАТА ЛИ ЈА МИЋИЋ
25. I 1939 – 10. X 2017.

из Омо љи це

Четр де се то днев ни помен ће се одр жа ти на
гро бљу у Омо љи ци, са почет ком у 11 сати.

Ника да је неће забо ра ви ти њени 
нај ми ли ји: супруг ТОМИ СЛАВ, 

сино ви ЗОРАН и ДРА ГАН, сна ја БРАН КА,
уну ци СРЂАН, ИСТОК и ОГЊЕН 

као и оста ла род би на и при ја те љи
(24/250979)

Сећа ње на дра ге роди те ље

СТО ЈА НО ВИЋ

ДРА ГАН         и           НАДА
1928–1998.                          1930–2001.

С љуба вљу и пошто ва њем ваши нај ми ли ји
(59/251114)

МИЛЕ НА ЕРИЋ

У срцу те носи мо и од

забо ра ва чува мо.

Супруг СЛО БО ДАН, син

ЦВЕ ТИН и ћер ке

ЈАСМИ НА и СНЕ ЖА НА

(60/251122)

Дра ги наш тата

ПАЈА ФРАНЦ
16. новем бра 2017. навр -
ша ва се једа на ест годи на
отка да ниси с нама.

Тво ји нај ми ли ји
(61/251129)

Воље ни никад не уми ру док живе они

који их воле, који их се сећа ју

НАДА ЂУКИЋ

ТАЊА и НЕНА с поро ди ца ма

(66/251143)

ТУЖНО СЕЋА ЊЕ

ЛЕПО СА ВА

ОЖЕ ГО ВИЋ

20. XI 2016 – 20. XI 2017.

Радо те се сећа ју тво је

бра та ни це ЗОРА, 

МИЛ КА и ЈЕЛЕ НА

(13/250950)

Послед њи поздрав 

ЗДРАВ КУ АНГЕ ЛИ НУ

1935–2017.

од супру ге ЈОВАН КЕ

(41/251035)

Послед њи поздрав деда

ЗДРАВ КУ

од ГОРА НА с поро ди цом

(43/251035)

Послед њи поздрав 

ОДИ

од МИЛА НА
(42/251035)

Послед њи поздрав 

ЗДРАВ КУ АНГЕ ЛИ НУ

1935–2017.
од бра та ЈОВЕ с поро ди цом

(44/251035)

Послед њи поздрав

ЗДРАВ КУ

АНГЕ ЛИ НУ

ДЕКИ ЈУ

Почи вај у миру!

Од КОВИЉ КЕ, ГОЦЕ и

ДРА ГА НЕ с поро ди ца ма

(77/251161)

СЕЋА ЊЕ

С љуба вљу и пошто ва -

њем

ЉУБИН КО

МАРИН КО ВИЋ

1997 – 21. XI 2017.

Ожа ло шће ни: супру га

СРБИН КА и син 

ЖЕЉ КО с поро ди цом

(78/251185)

ЈОВАН ОБЕРК НЕ ЖЕВ ЖАЖА
20. новем бра 2017. навр ша ва се пет дугих годи на отка -

ко ниси с нама. Недо ста јеш нам...

Тво ји нај ми ли ји

(85/201202)

КОВИЉ КА

МАР КО ВИЋ

21. новем бра 2017. у Омо -

љи ци, у 9.30, даје мо четр -

де сет дана, 

Поро ди ца 

АНЂЕ ЛОВ СКИ

(86/251203)

ДРА ГАН ПУТ НИК
Нау чио си ме мно го чему, али нај те жу

лек ци ју си оста вио да нау чим сам... а то је

како да живим тата без тебе...

Све сам хтео да ти ство рим у живо ту, да ти

пру жим све... али смрт је дошла пре ра но

и оте ла ми те...

Недо ста јеш нам пуно, пам ти ће мо те по

тво јој пре до број души...

Зау век тво ји: син СРЂАН с поро ди цом

(84/251194)

ДРА ГАН ПУТ НИК
Ћале мој,

био си ми и отац и мај ка док сам одра стао.

За оно што сам добар човек ти си заслу -
жан, а за оно што сам лош сам сам крви.

Хтео сам да те задр жим грче ви то, као кад
песак сти скаш, а он све више изми че из
шаке... Можда никад нећеш зна ти коли ко
ћеш ми недо ста ја ти. Ћале мој, не опра -
штам се од тебе, јер се ника да не могу
опро сти ти од тебе.

Твој син ЂОЛЕ

(80/251197)

ДРА ГАН 

ПУТ НИК

Оти шао си Тајо мој.

Затво рио очи и никад их

више нећу виде ти. Надам

се да си на мир ни јем

месту. Ми смо ту да пали -

мо све ће и осве тли мо ти

пут. Изви ни Тајо што

нисам сти гла. Почи вај у

миру.

Тво ја ћер ка МИЛИ ЦА

(79/251193)

ДРА ГАН 

ПУТ НИК

Дра ги деда, желео сам

још јед ном да те видим и

загр лим.

Недо ста ја ћеш ми пуно.

Твој ДИМ ЧЕ

(83/251199)

Послед њи поздрав

ДРА ГА НУ 

ПУТ НИ КУ

Увек ћемо те се сећа ти.

Твој унук НИКО ЛА, син

ЂОР ЂЕ, КАТА РИ НА 

и КРИ СТИ НА

(81/251199)

На одла ску си ми рекао

хва ла, а ја теби „Хва ла за

све лепе про ве де не тре -

нут ке са тобом, мато ри”

СОФИ ЈА

(82/251199)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПЕТАР
ЖИВА НОВ

14. XI 2015 – 2017.
Воље ном бра ту с тугом

њего ве сестре: НАДА 
и ЈЕЛЕ НА

(8/250932)

У субо ту, 18. новем бра, у

11 сати, на Новом гро бљу

дава ће мо јед но го ди шњи

помен нашем дра гом

СИМИ 

ГОЛУ БО ВИ ЋУ

1939–2016.

Њего ви нај ми ли ји

(9/250933)

Већ пола годи не није с

нама

ЗОРАН 

ЖИВ КО ВИЋ

Поро ди ца

(23/250978)

Навр ши ло се шест месе -

ци отка ко нас је напу стио

наш

ЗОРАН 

РАС ТО ВАЦ

Помен је одр жан на

Новом гро бљу у Пан че ву.

Поро ди ца РАС ТО ВАЦ

(27/250992)

МИРО ЉУБ ПИПЕР СКИ
дипл. инж. елек тро тех ни ке

1951–2009.
С љуба вљу и веч ном тугом.

Тво ји нај дра жи

(32/251001)

СЕЋА ЊЕ

НАДА 

СТО ЈА НОВ СКИ

16. XI 1994 – 16. XI 2017.

Сестри це моја, чува те

од забо ра ва тво ја

сестра БОР КА

с поро ди цом

(34/251014)

25. новем бра навр ша ва се тужна годи на отка ко ниси с

нама, а 18. новем бра ћемо дава ти годи шњи помен

НОВИ ЦА СТО ЈА НО ВИЋ
Тво ји нај ми ли ји

(37/251022)

СЕЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР
СПА СИЋ

2007–2017.
Десет пуних годи на како
ниси с нама... Годи не про -
ла зе, забо ра ва нема и неће
бити. Недо ста јеш нам...

Твој: супру га  
СТА НИ СЛАВ КА и син
БОБАН с поро ди цом

(38/251023)

СЕЋА ЊЕ

СТА НИ МИР
ЈОВА НО ВИЋ

1937–2003.
С љуба вљу и пошто ва -
њем чува мо успо ме ну на
тебе.

Супру га ЉУБИ ЦА
и уну ка ЉУБИ ЦА 

с поро ди цом
(39/251029)

Сећа ње на сина и бра та

18. XI 2017.

ЈУГО СЛА ВА

ЈУГУ МИЋИ ЋА

1965–1994.

Ожа ло шће ни: отац 

РАТ КО и сестра 

ОЛИ ВЕ РА с поро ди цом

(45/251036)

Сећа ње на мај ку и баку

ЖИВОЈ КУ

ЂУКИЋ ПРО ДУ

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка

ОЛИ ВЕ РА  и зет 

ЈОВИ ЦА с поро ди цом

(46/251036)

22. новем бра 2017. навр -

ша ва се десет тужних

годи на отка ко није с

нама

АЛЕК САН ДАР
СПА СИЋ

Воли мо те и чува мо од
забо ра ва.

Уну ке БИЉА и ЉИЉА 
с поро ди ца ма

(52/251068)

ШЕСТО ГО ДИ ШЊИ ПОМЕН 

У петак 24. новем бра 2017. годи не у 11.30,  на Пра во слав ном гро бљу у

Цре па ји одр жа ће се помен нашем Мила ну

МИЛАН АЛЕК СА

01. VI 1986 – 24.XI 2011 – 24. XI 2017.

Тужна је ствар ност у коју је тешко пове ро ва ти. 

Тво ја поро ди ца
(35/ф)

21. новем бра навр ша ва -

ју се две тужне годи не од

смр ти

ЗОРА НА

МИЛО ШЕ ВА

Зау век ћеш бити у нашим

срци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(47/251048)

ГОДИ ШЊИ ПОМЕН

МАРИ ЈИ

РАГРО ВИЋ

Уну ка СНЕ ЖА 

с поро ди цом

(48/251056)

24. новем бра навр ша ва

се годи на од смр ти

МАРИ ЈЕ

РАГРО ВИЋ

Ћер ка ЛЕЛА

с поро ди цом

(49/251066)

У четвр так, 16. новем бра, навр ши ло се шест месе ци отка -

ко није с нама наш

ВОЈИ СЛАВ ЂУР КОВ
1951–2017.

Рекли су биће лак ше, сла га ли су!
Тво ји нај ми ли ји

(53/251087)

Два де сет годи на од смр -

ти мога оца

ДОН ЧЕ 
ЈОВА НОВ СКИ

17. XI 1997 – 17. XI 2017.
Успо ме ну на тебе чува

од забо ра ва ћер ка
ЗОРИ ЦА, уну ка САЊА 

и зет ЈОВИ ЦА
СЕКУ ЛИЋ

(54/251090)

18. новем бра 2017, у 10 сати, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу, даје мо шесто ме сеч ни помен нашој дра гој

МАРИ ЈИ ВУК ЧЕ ВИЋ
1945–2017.

Тво ја поро ди ца

(55/251091)

СЕЋА ЊЕ

МАРИ ЈА 

ЈОВА НОВ

17. новем бра навр ша ва

се шест месе ци отка да

није с нама.

Кћер ка, зет и уну чад

(57/251097)

У субо ту, 18. новем бра 2017. годи не, у 11 сати, на Новом гро бљу,

дава ће мо шесто ме сеч ни помен нашим воље ним

ВУЧИ НИЋ

ОЛГА                        ВУКО ТА

Ваши: ГОРАН, ЂОР ЂЕ и ЛЕПА

(26/250981)

БОШКО

ЦОЛИЋ

18. XI 2015 – 18. XI 2017.

И све  нам се чини да ће

про ћи, али туга за тобом

је и даље ту. Успо ме не

нас упор но тиште и не

дају нам да те забо ра ви мо. 

Осе ћа мо те међу нама,

ти нас ника да и ниси

напу стио.

Супру га СЛА ВИ ЦА, син

СРЂАН, сна ја ИВА НА и

уну ци АЛЕК СА и УРОШ

(56/251095)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕЋА ЊЕ

ЈОВАН 

НИКО ЛИЋ
16. XI 2011 – 16. XI 2017.

Вре ме није ума њи ло тугу

и бол.

Успо ме не нам не дају да

те забо ра ви мо.

Супру га ЈЕЛЕ НА 

с децом и уну чад

(2/250898)

СЕЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН

ЛУЈАН СКИ
15. XI 2005 – 15.  XI 2017.

Оста вио си нам неиз мер -

ну тугу и бол.

Тво ја супру га ЂИНА 

и сино ви ГОРАН 

и БРА НИ СЛАВ 

с поро ди ца ма

(3/250915)

СЕЋА ЊЕ

СВЕ ТИ СЛАВ ДАМЈА НОВ

2012–2017.
С љуба вљу и пошто ва њем тво ја поро ди ца

(4/250918)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ћемо у субо ту, 18. новем бра 2017, у 12

сати, обе ле жа ва ти годи шњи помен нашем

дра гом

ЈОВА НУ РАКИ ЋУ

Зау век ћеш бити у нашим срци ма и мисли ма.

Супру га МИЛАН КА и ћер ка ТАЊА 

с поро ди цом

(5/250919)

16. новем бра је два де сет

девет годи на

ЗОРАН 

КЉА ЈИЋ

Стал но тужни: мама,

тата и сестра

с поро ди цом

(6/250921)

КОТЛА ЈИЋ

ВИО РИ КА             ГОЈ КО                  ПЕТАР

2002–2017. 2013–2017.                         2013–2017.

И запам ти те: није дан човек који је посто јао, није умро.

Пре тво рио се у све тлост и тако посто ји и даље.

Ваши нај ми ли ји

(10/2150440)

20. новем бра 2017. навр -

ша ва се пет годи на отка -

ко се упо ко јио наш

БРА НИ СЛАВ

ЦВЕ ТА НО ВИЋ

1941–2012.

С љуба вљу поро ди ца

(11/2150945)

Ове годи не, с пошто ва њем се сећа мо, наших нај -

дра жих – баке, тате и маме

МАР ЈА НО ВИЋ

РУЖА          ЈОВАН         ОЛГА

1882–1972. 1920–1977. 1928–2012.

Успо ме ну на њих чува ју: ВЕРА, ИЛОН КА, 

ИРЕ НА и ИНГРИД с поро ди ца ма
(12/250948)

АНТО 

РАДО И ЧИЋ

Сада када те на капи ји

нема оста ла је туга пре го -

ле ма. 

Сва ку тво ју сузу опла ку -

јем сада, годи на про ђе,

али бол ника да.

Видим тво је лице, пам -

тим тво је речи, али бол за

тобом ништа ми не лечи.

Тво ја ћер ка ДРА ГИ ЦА

(16/250961)

18. новем бра је годи шњи

помен нашем дра гом

супру гу, оцу и деди

АНТУ 

РАДО И ЧИ ЋУ

Мно го нам недо ста јеш.

Супру га СТАЈ КА, ћер ка

ДРА ГИ ЦА и син БАТО

с поро ди ца ма

(17/250961)

18. новем бра  2017. годи не, у 11 сати, на Новом гро -

бљу, дава ће мо чет вро го ди шњи помен нашој дра -

гој и никад непре жа ље ној

ЈАСНИ ПЕТ КО ВИЋ

2013–2017.
Увек ћеш бити у нашим срци ма.

Ожа ло шће ни: син ВИД, ћер ка ЛЕНА, тата, мама

и брат с поро ди цом
(19/250964)

СЕЋА ЊЕ

НАДА ПРШИЋ
14. XI 1997 – 14. XI 2017.

Про шло је два де сет годи на, а у срцу  ми се чује
само крик. 
Без тебе, у мојим очи ма нема више сја ја.
Хтео бих мно го тога  да ти кажем, али сам остао
без гла са.

Твој БРАН КО
(20/250969)

ДАНИ ЧИЋ

МИЛАН               КОВИЉ КА
1922–2007.                           1924–2007.

И после толи ко годи на мно го нам недо ста је те.

Син ДРА ГУ ТИН, сна ја ДОРИ НА и унук МИЛАН

са супру гом ВЕСНОМ
(14/250958)

Годи не туге и бола без моје деце

АНКИЋ

СЛО БО ДАН         СЛАВ КО

2003–2017. 1996–2017.

Ожа ло шће на, тужна и неу те шна мај ка

МИЛЕ НА

(21/250976)

Сећа ње на стри ца

СЛО БО ДА НА

АНКИ ЋА

Бра та ни це АНЂЕ ЛА 

и АДРИ ЈА НА

(22/250976)

КАТА РИ НА

ЦВЕТ КО ВИЋ

КАЋА

2003–2017.
Четрнаест годи на без

тебе, а увек си са нама.

Мама, тата 

и тво ја сека ЕЛЕ НА

(25/250985)

Про шло је пет годи на без тебе

ДРА ГУ ТИН МИЈАЛ КО ВИЋ
16. XI 2012.

Тво ји: ЉИЉА, ЈОВАН КА, МАР КО и ЖЕЉ КО

(18/250998)

СОФИ ЈА ПЕТ КОВ

1929–1992.

СМИ ЉА ПЕТ КОВ

1909–1992.

ЦВЕТ КО ПЕТ КОВ

1909–1991.

Веч но живи те са вашом

децом, уз љубав и захвал -

ност.

(31/251001)

ДАМИР КАПС

КЕЦ

Дра ги сине, про ђе и

седам на ест годи на, а туга

је непро ла зна.

Зау век ћеш бити у нашим

срци ма.

Отац МИР КО и тет ка

КАЈА

(36/251017)

ТУЖНО СЕЋА ЊЕ

ЈОЖЕФ ПАЛ КО

2012–2017.

У нашим срци ма зау век.

Супру га РАТ КА, деца,

уну ци и пра у ну ци

(50/251063)

Три де сет годи на је отка -

ко ниси с нама тата

ЂЕРА СИМ 

СТО ЈЕВ СКИ

Живиш у нашим мисли -

ма и срци ма.

Ћер ка ЉУБИН КА 

с поро ди цом

(51/251064)

Седам на ест годи на

ДАМИР КАПС 

Годи не про ла зе, душо

мами на, али бол и туга

вечи то оста ју.

Тво ја мама, брат

РОБЕРТ, сна ја 

НАТА ША и бра та ни це

ТАТЈА НА и ТЕО ДО РА

(72/251155)



РОЂЕН У
МРАМОРКУ

Дивља
мачка

Шведски
фудбалер
(Златан)

Скуп свих
чланова

неког тела

Проћи
поред,
замаћи

Немачки
фудбалски

тренер (Удо)

Рај

(јевр.)

Ауто-ознака
Ниша

Јапанска
кратка
песма

Војник 

(лат.)

Симбол
радијума

ИМЕ
ПИСЦА СА

СЛИКЕ

Подићи
зграду

Убоге, 
сиромашне

Симбол алу-
минијума

Град у
Бачкој

Гимнастичка
фигура

Сврха којој
нешто
служи

Трећи
вокал

Завера

СРПСКИ
ДЕЧЈИ
ПИСАЦ

Раст, 
узраст

Велика
лука на
Јадрану

Ловачки 
пас

Симбол
јода

Марка фото-
-апарата

Билијарски
штап

Друм

Старица

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

Стајаћа
вода

Присвојна
заменица

Широк 
простор у

граду

Који
елиминише

Узвик
нестрпљења

Покрајина у
Индији

Ступити
унутра

Предлог уз
локатив

Град у
Јапану

Први вокал

Снажан
нагон,
пожуда

Место код
Петровца
на Млави

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Новац вам само пролази кроз
прсте. Ма колико да вам долази,
још брже одлази. Не улазите у
несигурне послове и чувајте се
понуде да брзо зарадите.
Могућност покретања судских
процеса, али и почетак једне лепе
љубавне везе.

Избегавајте несигурне финансијске
понуде или већа улагања. Новац ће
вам долазити из редовних и
ванредних прихода, а они који су
у сфери уметности, могу очекивати
велики успех. Усредсредите се
искључиво на себе.

Приоритет ове недеље јесте да
поведете рачуна о трошковима,
колики год да су, па се суздржите
од трошења. Уколико вам се нешто
и учини јефтином и добром
инвестицијом, покушајте да одолите
искушењу.

Могући су већи приливи новца
током ове седмице, али добро
преиспитајте све околности пре
него што се затрчите у непознато,
јер може доћи до непланираног
губитка. Задржите се на ономе што
је сигурно.

Поље среће је активирано, тако да
поједини Близанци могу зарадити
коцкајући се, али не изазивајте
срећу превише. Ако имате хоби
или неки хонорарни посао, сви су
изгледи да ћете остварити приходе
од тога. Плаћајте рачуне.

Пре него што се залетите и улетите
на непознат терен, размислите
колико је то исплативо. Партнерски
односи су мало затегнути, па вас
и партнер успорава. Најбоље би
било да наплатите своје дугове,
макар и судским путем.

И сами осећате да постоје обавезе
за које још увек не знате како да
их подмирите а да добро не стегнете
каиш. Одредите приоритете и
почните да враћате своје дугове.
Није добро улетати у нове кредите,
али помоћ породице је добродошла.

Неповољан период се завршио.
Размислите о томе шта бисте
могли да радите. Већа сума новца
вам коначно долази из
иностранства, па се потрудите да
је добро уложите, али не журите.
Повољна прилика ће се створити
сама од себе.

Приливи новца су константни и не
тако мали, али ваши апетити су
велики, па се понекад чини да
пресипате из шупљег у празно. Не
верујте превише у велика обећања, чак
ни у она која вам дају стари сарадници
– околности вам нису наклоњене.

Немојте се разочарати ако добијете
мање него што очекујете. Водите
рачуна о томе шта потписујете,
више проверавајте своје блиске
сараднике. На нешто вас
наговарају, али то није исплативо
онолико колико они тврде.

Прилив новца ће ове седмице
почети да се повећава, али не
онолико брзо колико очекујете.
Болна тачка су вам велики дугови,
па ћете тражити начин да их решите.
Трошкови су премашили ваша
очекивања, те следи смањење
броја запослених.

Тренутно постоји велики раскорак
између прилива и трошкова који
расту с несмањеном брзином.
Запетљали сте се као никад раније.
Радите још неки посао поред
постојећег, то ће вам донекле
помоћи да закрпите рупе.

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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РОЂЕНИ

Добили ћерку
25. октобра: Анастасију – Мирјана и Предраг Каварић, Невену – Сања

Николић и Немања Буљугић; 27. октобра: Марију – Мирјана и Владимир

Николић, Катарину – Ивана и Александар Спасојевић, Ану – Николина

Крецуљ и Дејан Француз; 28. октобра: Викторију – Јулијана и Јан Цицка;

29. октобра: Милицу – Драгана Геошев и Ненад Легетић; 31. октобра:

Теодору – Мирабела и Слободан Радованчев; 2. новембра: Дијану –

Милица и Дејан Џунић. 

Добили сина
10. октобра: Маријуса – Видисава Васић Морарашу и Радуца Морарашу;

25. октобра: Давора – Драгана Балаш и Иван Ереш; 26. октобра: Андреја

– Сања и Роберт Ележди; 27. октобра: Димитрија – Верица Тодоров Сакић

и Владимир Сакић; 30. октобра: Ђорђа – Анита и Александар Боројевић;

1. новембра: Теодора – Јелена и Кристиан Бугарин, Кристијана – Марија

и Илија Гроза; 2. новембра: Матеју – Љиљана и Југослав Кељевић, Вукана

– Марија Бакош и Новак Радишић; 3. новембра: Душана – Драгана

Трифунов и Агим Рамадани, Максима – Маријана и Борислав Маринковић,

Огњена – Александра и Ненад Ивков; 4. новембра: Димитрија – Мирјана

Павловић и Бојан Мирковић. 

ВЕНЧАНИ

4. новембра: Марина Стојановић и Горан Поповић, Зорана Станишић и

Горан Стефанов, Наташа Сабо и Небојша Соро; 5. новембра: Весна

Китановић и Миљан Миљковић; 9. новембра: Александра Сел и Драган

Живанов, Александра Рангелов и Дејан Мирчић. 

УМРЛИ

2. новембра: Лаза Хусар (1940); 3. новембра: Ђорђе Попов (1952),

Љубивоје Јешић (1928), Слободан Стоилковски (1976); 4. новембра:

Драган Тодоров (1941), Владимир Несторовић (1944); 6. новембра: Павле

Царан (1944), Миланка Шелмић (1933), Милица Стојановић (1933), Катица

Мићић (1955), Славко Томић (1955), Веселин Марковић (1943); 7.

новембра: Мирослав Дошен (1955), Александар Милошевић (1933), Антон

Грах (1934); 8. новембра: Мара Гашић (1935); 9. новембра: Милан

Радовановић (1943), Зоран Николић (1967).

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

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни сло го ви: про не ве ра, не у ро ни, ве ро ва ти, ра -

ни ти се. Ана грам у сти ху: Та ри бо Вест. Су до ку: 934721586,

128654793, 756938214, 265379148, 341582679, 879416325,

692145837, 413867952, 587293461. Скан ди нав ка: ра, пле нум, из гра -

ди ти, си ро те, ал, на ме на, и, ко дак, пут, Стој ко вић, ба ра, трг, ели ми -

на тор, Асам, ући, Аки та, страст, Ра ша нац.

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. тај но узи ма ње др жав не имо ви не, ута -

ја, 2. нер вне ће ли је, 3. би ти уве рен, има ти по ве ре ње, 4. озле ди ти се, на -

не ти се би по вре ду.

АНАГРАМ У СТИХУ

НИ ГЕ РИЈ СКИ

ФУД БА ЛЕР

Фуд бал ска је зве зда,

не бе ски му лет,

мо гло би се ре ћи

OРБИТА му СВЕТ.

СУДОКУ

7 1 5 8

8 5 4 7 9

4

6 5 9 1

4 7

9 4 3 2
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1 3 8 6 9

8 7 2 3



Четр на е сти Деч ји позо ри шни
фести вал у Јабу ци одр жан је
про шлог викен да у орга ни за -
ци ји Дома кул ту ре, а реч је о
про јек ту који је подр жан на
кон кур су Гра да Пан че ва.

Дога ђај је отво рен у субо ту,
11. новем бра, када је у пре пу -
ној вели кој сали поме ну те уста -
но ве дома ће позо ри штан це
„Мали принц” изве ло пред ста -
ву инклу зив ног карак те ра под
нази вом „Ко се шета око све -
та”. За режи ју је била заду же на
Дра га на Вуја си но вић, вео ма
машто ви ти текст напи сао је

Тоде Нико ле тић, а у извед би су
уче ство ва ли и кори сни ци Дома
за ЛОМР „Срце у јабу ци”.

Након тога је вој ло вач ки
СКПД „Ђетван” оди грао пред -
ста ву под нази вом „Game Start”.
Ова савре ме на бај ка почи ње
тако што јед ном деча ку који
обо жа ва игри це на рачу на ру и
због тога не жели да га усту пи
сестри ци „заба гу је” маши на.
При ча се запли ће када их ком -

пју тер уву че у сво ју вир ту ел ну
уну тра шњост, где поста ју Иви -
ца и Мари ца и сусре ћу са злим
виру сним Софт ве ром. Пред ста -
ва је осми шље на као мју зикл с

весе лим сон го ви ма, савре ме ним
пле сним коре о гра фи ја ма и тех -
нич ким ефек ти ма. Вео ма је
инте ре сант на геј ме ри ма, али
исто вре ме но се везу је за пору ку

чуве не бај ке о дво је мали ша на
који могу да се изву ку из про -
бле ма само ако оста ну зајед но.

Дан је завр шен кома дом
„Вашар пред вашар” који је
изве ла Лут кар ска тру па „Банат -
ски шор” из Идво ра, што је
први пут да је ова ква врста
пред ста ва засту пље на на фести -
ва лу. Инте ре сант но је да су деца
сама изра ди ла фасци нант не
кре а ци је у људ ској вели чи ни.

Драм ски сту дио „Ате ље мла -
дих” из Пан че ва у послед њи
час је отка зао уче шће због боле -
сти јед ног од глу ма ца, па је у

неде љу, 12. новем бра, оди гран
само један комад. Заве су на
фести вал спу стио је дома ћи
деч ји теа тар пред ста вом иден -
тич ног нази ва – „Мали принц”,
на коју су Јабу ча ни посеб но
поно сни. Дра ма тур ги ја је у пот -
пу но сти ура ђе на по тек сту чуве -
не књи ге, а сав посао око режи -
је поно во је завр ши ла Дра га на
Вуја си но вић. И напо слет ку вре -
ди иста ћи да су у овом кома ду
(као и у оном првог дана) насту -
пи ли Нико ли на Трај чић, Алек -
са Заго рац, Дејан Јаћи мов ски,
Нађа Пет ков ски, Мила Ристић,
Милан и Милош Вуја си но вић,
Ана Дими три јев ски, Јова на Јов -
чић и Милан Трен гов ски.
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ство на којем ћу заувек бити
захвалан Сабријани и њеној
породици – наводи Лука.

Његове импресије o четвртој
држави на свету по броју ста-
новника, која се простире на
неколико хиљада острва, тешко
је пренети на папир, јер је то,
према његовим речима, потпу-
но другачији свет од оног који
познајемо у Србији и Европи.

– У Индонезији сам се осе-
ћао невероватно пријатно и у
потпуности прихваћено, наро-
чито откад сам у међувремену
научио основе тамошњег јези-
ка. Упало ми је у око и то да,
иако је ислам најзаступљени-
ји, припадници других рели-
гија имају једнак третман у
друштву. Исто важи и за број-
не народе, који говоре потпу-
но различито, али се међусоб-
но споразумевају језиком под
називом baha sa indo ne sia. Про-
сто речено, у тој земљи влада

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.

Шар пла ни нац
Овај сим па ти чан пас про на -
ђен је у Омо љи ци пре десе -
так дана, без чипа или огр -
ли це са озна ком која би упу -
ти ла на вла сни ка.

Шар пла ни нац је вео ма
добр ог карак те ра, па би уко -
ли ко се вла сник не јави у
закон ском року, могао да
доби је новог удо ми те ља.

За то вре ме биће при вре -
ме но збри нут у град ском при -
хва ти ли шту, а заин те ре со ва ни могу доби ти све нео п ход не
инфор ма ци је на кон такт-теле фон 352-148.

Вучи ца
Још један пас про на ђен је у насе ље -
ном месту – Новом Селу, а овог пута
реч је о вуч ја ку. Запра во, ради се о
жен ки немач ког овча ра лепе гра ђе
и добре нара ви.

Иако је нео бе ле же на, гото во сигур -
но неком при па да, а и она се нала зи
у пан че вач ком при хва ти ли шту у Вла -
син ској 1, где чека свог вла сни ка
или неког ко ће јој обез бе ди ти нови
дом. Кон такт-теле фон: 352-148.

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.

Индонезија – место из бајке. У
том егзотичном рају недавно
је боравио и један Панчевац.
Лука Матић је три недеље про-
вео у посети колегиници с
факултета – Сабријани Јарапу-
три, коју је претходно и сам
угостио (о чему је и „Панче-
вац” писао).

– Ово је било моје треће путо-
вање у ту живописну земљу у
југоисточној Азији, а друштво
ми је правио и Кимон, студент
из Гренаде, државице у карип-
ском архипелагу. Том прили-
ком смо, поред осталог, оби-
шли и престоницу Џакарту,
затим трећи највећи тамошњи
град Бандунг, као и чувено
туристичко острво Бали. То је
било једно незаборавно иску-

ПАНЧЕВАЦ У ПОСЕТИ ЕГЗОТИЧНОЈ ИНДОНЕЗИЈИ

ТАМО ГДЕ ДРУГ ДРУГА ИСКРЕНО ПОШТУЈЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

И својим пријатељима сам
представила неке од типичних
оброка, као што је, рецимо,
пемпек – слана рибља посла-
стица из провинције Јужна
Суматра, која се служи у слат-
ко-киселом сосу скраћено
названом чуко. Упознала сам
их с другим традиционалним
вредностима; једна од њих је
под заштитом Унеска, зове се
батик и може бити одећа, обу-
ћа, торба и томе слично – нагла-
сила је Сабријана.

Ова девојка ведре нарави
живи у месту Депок, некој врсти
јужног предграђа Џакарте. Госте
је водила и у друге градове, као
што су Бандунг и Соло, у којем
радо користи бечак – јавни пре-
воз на три точка.

– У Џакарти има сијасет
места која треба видети, попут

споменика од националног зна-
чаја, а и Стари град је неодо-
љив. На Јави, најнасељенијем
острву на свету, налазе се и
фасцинантни храмови из осмог
и деветог века који су под
заштитом Унеска – будистич-
ки Боробудур, као и Прамба-
нан, који припада хиндуизму.
Трудила сам се да што више
тога покажем свом драгом при-
јатељу Луки и одужим му се за
све оно што сам доживела у
Панчеву, као и зато што воли
Индонезију, као што и ја волим
Србију – поентира Сабријана.

Због свега тога не треба да
чуди што у тој прелепој земљи
срдачних људи важи правило
уклесано и на државном сим-
болу – „Bhin ne ka Tung gal Ika”.

У преводу – друг друга пошту-
је...

ДЕЧ ЈИ ПОЗО РИ ШНИ ФЕСТИ ВАЛ ЧЕТР НА Е СТИ ПУТ У ЈАБУ ЦИ

„Мали принц” поди гао и спу стио заве су

свега због велике чежње за
породицом и родним местом.
Недостају ми и све друге ства-
ри – од хране до превоза. Ужи-
вам у домаћој кухињи, а моја
мајка је и власник неке врсте
фирме за кетеринг, која под-
разумева разноразну традици-
оналну храну, па јој, када сам
тамо, помогнем при паковању.

апсолутна толеранција – истиче
млади Панчевац.

Његова домаћица и колеги-
ница с факултета, која такође
обожава путовања, каже да никад
не заборавља своје место, земљу
и, изнад свега, породицу.

– Неколико година студирам
у Србији и најмање три пута
сам ишла кући на одмор, пре

Централна Џакарта
Традиционална кухиња

Бечак у Солоу

Пријатељство с три континента – Кимон, Сабријана и Лука у Бандунгу

Лука испред храма Боробудур

„Мали принц”

„Ко се шета око света”

„Банатски шор” из Идвора

„Ђетван” – „Game start”



Нема пре пре ке за фан та стич -
ни тим Бор ца из Чач ка. Еки -
па коју пред во ди тре нер Рашко
Бојић неза у ста вљи ва је како у
Кошар ка шкој лиги Срби је,
тако и у АБА 2 лиги. „Рам пу”
пред Чача ни ма нису успе ли
да спу сте ни кошар ка ши Тами -
ша. У петом колу КЛС-а Борац
је про шлог викен да госто вао
у Хали спор то ва на Стре ли -
шту и наста вио побед нич ки
низ: Тамиш –Бо рац 58:74, по
четвр ти на ма: 13:24, 13:20,
15:19 и 17:11.

Гости су од самог почет ка
утак ми це били тим који доми -
ни ра. Чвр стом и агре сив ном
одбра ном, али и пре ци зним
шуто ви ма, већ у првој четвр -
ти ни сте кли су висо ку пред -
ност, која је до кра ја утак ми -
це била недо сти жна за еки пу
из нашег гра да. Већ на полу -
вре ме ну Чача ни су има ли 18
пое на „вишка”, па је пита ње
побед ни ка било одлу че но мно -
го пре вре ме на.

Ипак, мом ци које пред во -
ди тре нер Бојан Јови чић нису
желе ли да се пре да ју без бор -
бе. После одмо ра су заи гра ли
мно го агре сив ни је, чвр шће у
одбра ни, али ни на овој утак -
ми ци није их слу жио шут.
Ипак, успе ли су да сма ње на
39:49 и када се учи ни ло да ће

се још више при бли жи ти рива -
лу, Чача ни су пре ко сјај ног
Мари но ви ћа одби ли све напа -
де Тами ша и утак ми цу мир но
при ве ли кра ју.

Тим из нашег гра да играо
је у саста ву: Ђор ђе вић (један
поен), Соча нац (три), Илкић
(осам), Кање вац, Бало вић
(два), Вит ко вић (14), Раи че -
вић (чети ри), Сми ља нић (12),
Савић (седам), Кне же вић
(шест), Митро вић (један поен)
и Раден ко вић.

Кошар ка ши Крис-кро са су
до побе де у сед мом колу Прве
реги о нал не лиге дошли тек
после про ду жет ка. Они су на
свом тере ну савла да ли Дунав
из Апа ти на са 76:67, по четвр -
ти на ма: 17:19, 9:12, 14:20,
23:12 и 13:4.

Прво полу вре ме про те кло је
у лошој игри, али у таквој ситу -
а ци ји боље су се сна шли гости,
који су на одмор оти шли с
резул та том 31:26. Тре ћа четвр -
ти на није доне ла бољи так у
игри тима из нашег гра да, а
једа на ест пое на „вишка” у
корист Апа ти на ца није слу ти -
ло ништа добро. Почет ком
четвр те четвр ти не дома ћи тим
се про бу дио и напра вио сери ју
од 18:0, али ни то није било
довољ но за побе ду у регу лар -
ном делу. Чак су гости има ли
шут за побе ду, али су про ма -
ши ли, па је усле дио про ду же -
так. Тек тада је Крис-крос заи -
грао на потреб ном нивоу, па је
пери од од пет додат них мину -
та решио у сво ју корист и дошао
до дру ге побе де у првен ству.

ста ва ју у нај бо ље тимо ве у овом
ран гу так ми че ња, није има ло
нима ло наде да може избо ри -
ти повољ ни ји исход у Пан че ву.

– Јако тешка утак ми ца. Игра -
ли смо веро ват но про тив нај -
бо љег про тив ни ка до сада. Били
смо под при ти ском кон ти ну и -
те та побе да, али успе ли смо у
сво јим наме ра ма. Чести там
мом ци ма на зала га њу и новој
побе ди. Рекао сам и пре меча
да је ово за нас јед на врста
„док тор ског рада”, јер смо само

побе дом могли да потвр ди мо
све резул та те до сада. Иде мо
даље, има мо још мно го посла
до кра ја овог фуд бал ског мара -
то на – рекао је, не дозво ља ва -
ју ћи ника кву еуфо ри ју, први
тре нер Дина ма Алек сан дар Сте -
ва но вић.

Попу лар ни „брзи воз” и даље
је на дру гом месту на првен -
стве ној табе ли, с 30 бодо ва, а
наред ног викен да поно во ће
игра ти пред сво јим нави ја чи -
ма. У Пан че во дола зи Црве на
зве зда из Новог Сада.

Сво је при ста ли це су обра до -
ва ли и фуд ба ле ри Желе зни ча -
ра. Они су, тако ђе на свом тере -
ну, на СЦ-у „Мла дост” савла -
да ли Рад нич ки из Срем ске
Митро ви це с 1:0, па су с нова
три бода „ско чи ли” на осмо
место на првен стве ној табе ли.

Био је то вео ма важан меч
за пан че вач ку „дизел ку”. Мом -
ци које пред во ди тре нер Ненад
Стој чић игра ли су под импе -

ра ти вом побе де, али су током
целог сусре та дик ти ра ли тем -
по и били тим који доми ни ра.
Ипак, човек одлу ке и овог пута
био је сјај ни Нема ња Теки ја -
шки, који је у 73. мину ту, после
удар ца гла вом, пости гао једи -
ни пого дак – гол вре дан три
бода.

– Гости су врло ква ли те тан
про тив ник, иако ста ње на табе -
ли можда то и не пока зу је. Била
је то твр да утак ми ца, али задо -
во љан сам како су моји мом ци
игра ли. Испо што ва ли су све
дого во ре из свла чи о ни це и
заслу же но су побе ди ли. Ова -
кве утак ми це су по пра ви ли
нај те же, зато и јесам пре сре -
ћан због осва ја ња нових бодо -
ва. Пред сто ји нам госто ва ње у
Субо ти ци, али на север Бач ке
иде мо са жељом да напра ви мо
„брејк” и да јесен мир но при -
ве де мо кра ју – иста као је тре -
нер Желе зни ча ра Ненад Стој -
чић, са олак ша њем у гла су и
дозом опти ми зма.

Да про шли викенд сав буде
у зна ку фуд бал ских побе да,
потру ди ли су се и Омољ ча ни.
Мла дост је на свом тере ну, у
13. колу Вој во ђан ске лиге гру -
па „Исток”, савла да ла лиде ра,
Кикин ду 1909, са 2:1.

Голо ве за тим који пред во ди
тре нер Душан Ђокић пости гли
су Гиго вић и Пеште рац.

Мла дост је сада на сед мом
месту, с девет на ест бодо ва.

Првен ство Срби је у диза њу
тего ва у жен ској кон ку рен ци ји
одр жа но је про шлог викен да у
Бео гра ду. КДТ Дина мо пред -
ста вља ле су атле ти чар ке исто -
и ме ног клу ба Тама ра Полић и
Зора на Бар јак та ро вић, које су
осво ји ле нај сјај ни ја одлич ја.
Тама ра се так ми чи ла у гру пи
дево ја ка до два де сет годи на, а
Зора на је три јум фо ва ла у кон -
ку рен ци ји так ми чар ки до два -
де сет три годи не.

– Пре за до во љан сам, пого -
то ву због чиње ни це да су Зока
и Тама ра пре све га атле ти чар -
ке. Вели ку захвал ност дугу је -
мо и тре не ри ма Љуп чу Цвет -
ко ском, који је одо брио уче -
шће Зора не и Тама ре на овом
шам пи о на ту, као и Бра ни сла -
ву Јова но ву, који је над гле дао

тре нин ге дево ја ка. У оства ри -
ва њу ових резул та та помо гли
су нам и Дими три је Сте фа но -
вић, Зоран Полић и Деја на
Деја но вић – рекао је Филип
Вла јић, алфа и оме га КДТ-а
Дина мо.

Клуб из нашег гра да оства -
рио је одлич не резул та те на
пољу олим пиј ског диза ња ове
годи не. Анђе ла Тасић је осво -
ји ла вице шам пи он ску титу лу
на држав ном првен ству за
девој ке до осам на ест годи на.
Тама ра и Зора на су се оки ти -
ле нај вред ни јим тро фе ји ма, а
Филип Вла јић је заслу жио
брон зу на Сту дент ском првен -
ству Срби је. Диза ње тего ва у
нашем гра ду наста вља тра ди -
ци ју дугу пре ко седам де сет
годи на...

СПОРТ
Петак, 17. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Бојан Сте фа нов ски
вицешампион

Сјајни Александар
Батало

У тур ском гра ду Едри не, од 9.
до 11. новем бра, одр жа но је
Првен ство Бал ка на у теквон -
ду. Чла но ви ТК-а Коло се ум из
нашег гра да који су насту пи ли
као бор ци срп ског наци о нал -
ног тима оправ да ли су уче шће
под наци о нал ном заста вом и
оства ри ли су сјај не резул та те.

Нај у спе шни ја је била јуни -
ор ка Мили ца Недел ков ски, која
је осво ји ла шам пи он ску титу -
лу у кате го ри ји до 55 кг. Она је
нај пре савла да ла ривал ку из
Бугар ске, потом је пора зи ла
тур ску так ми чар ку, а онда и
кон ку рент ки њу из Маке до ни -
је. У фина лу је, са 14:5, побе -
ди ла одлич ну дома ћу так ми -
чар ку. Иако јој је ово тек прва
јуни ор ска сезо на, Мили ца је
оправ да ла оче ки ва ња сво јих
тре не ра Милен ка Несто ро ва и
Зора на Мило ше ви ћа.

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ТЕКВОН ДУ

МИЛИ ЦА НАЈ БО ЉА НА ПОЛУ О СТР ВУ

Утак ми ца ма три на е стог кола
јесе њи део првен стве не трке за
бодо ве у Срп ској лиги гру па
„Вој во ди на” ушао је у сам
финиш. До кра ја првог дела
шам пи о на та оста ла су још два
кола, а пред став ни ци нашег
гра да оства ри ли су важне побе -
де у тре ћем ран гу так ми че ња.
Дина мо је наста вио фан та стич -
ну сери ју три јум фа, па је савла -
дао и Брат ство, а Желе зни чар
је био бољи од Рад нич ког из
Срем ске Митро ви це.

„Брзи воз” је три јум фом од 2:0
над одлич ном еки пом из При -
гре ви це оства рио и деве ту „веза -
ну” побе ду, и то без при мље ног
гола, па је тако наста вио поте ру
за лиде ром из Бече ја.

Љуби те љи „буба ма ре” су на
Град ском ста ди о ну могли да
виде сјај ну игру дома ћег тима
и два ефект на погот ка. Први је
дело Мла де на Јован че ви ћа, а
дру ги Дра га на Даши ћа. Брат -
ство, које мно ги струч ња ци свр -

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„БУБА МА РА” – СПОРТ СКИ ПОНОС ГРА ДА

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ДИЗА ЊУ ТЕГО ВА

ЗОРА НА И ТАМА РА ШАМ ПИ ОН КЕ

за нај сјај ни је одлич је изгу био
је од рива ла из Тур ске с мини -
мал ним резул та том 6:5.

Иако још увек јуни ор, Алек -
сан дар Бата ло, ина че сени ор -
ски шам пи он наше земље, био
је вео ма запа жен на так ми че -
њу у Тур ској иако је био један

Сени ор Бојан Сте фа нов ски
над ме тао се у кате го ри ји до 74
кг и осво јио је сре бр ну меда -
љу. Нај пре је три јум фо вао над
албан ским бор цем, потом је
био бољи од рива ла из Тур ске,
а у полу фи на лу је савла дао чла -
на репре зен та ци је БиХ. У бор би

од нај мла ђих бора ца. Оства -
рио је две побе де и пре тр пео
један пораз. Нико ла Реса но вић
је у првој бор би изгу био од
дома ћег так ми ча ра.

Постиг ну ти резул та ти су плод
напор ног рада тре не ра и так -
ми ча ра у ТК-у Коло се ум.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЧАЧА НИ НЕЗА У СТА ВЉИ ВИ

Стране припремио

Александар
Живковић

Сед мо коло Супер Б лиге за
руко ме та ши це доне ло је мно -
го радо сти сви ма који ма су боје
ЖРК-а Пан че во у срцу. Наи -
ме, после неко ли ко добрих ига -
ра, али несрећ них пора за, девој -
ке које пред во ди тре нер Мар -
ко Крстић успе ле су да се издиг -
ну изнад свих про бле ма и да
оства ре вре дан три јумф. Оне
су про шлог викен да у Хали
спор то ва на Стре ли шту савла -
да ле „Халас Јожеф” из Аде са
29:22 (13:13).

Пред Све тла ном Ничев ски и
њеним саи гра чи ца ма није био
нима ло лак зада так, јер су игра -
ле под импе ра ти вом побе де. Јед -
но став но, Пан чев ке су мора ле да
доби ју овај дуел и на сре ћу њихо -
вих нави ја ча – успе ле су у томе.

Од самог почет ка утак ми це
било је јасно да девој ке игра ју
у грчу, а цео ток првог полу -
вре ме на био је нека ко чудан.

Гошће из Аде су води ле с 5:2 и
9:6, али је онда, од 15. до 20.
мину та, усле ди ла фури о зна
игра Пан чев ки, које су захва -
љу ју ћи голо ви ма Ива не Руп -
чић, Цеце Ничев ски, Неве не
Ста ни шко вић и Јова не Јова но -
вић пре о кре ну ле на 11:9. И
када се учи ни ло да су дома ће
већ тада „пре ло ми ле” меч,
гошће су успе ле да изјед на че
резул тат у послед њим мину ти -
ма првог дела игре.

Током полу вре ме на љуби те -
љи руко ме та могли су да виде
на делу нај мла ђе руко ме та ши -
це Пан че ва, које пред во ди Лана
Жига. Апла у зе попут оних који
су били упу ће ни мла ђим кате -
го ри ја ма убр зо су заслу жи ле и
ста ри је руко ме та ши це.

После одмо ра дома ће су заи -
гра ле још боље и агре сив ни је.
Ива на Руп чић је пости гла два
погот ка, Мари ја Мили ће вић је

била пре ци зна када је било нај -
по треб ни је, а раз и гра ла се и
Неве на Џелај ли ја, која је на кра -
ју заслу жи ла и назив игра ча утак -
ми це. Сања Павло вић је још јед -
ном бри љи ра ла на голу Пан че -
ва, па гошће нису могле да нађу
начин да се поно во вра те у меч.

Тим из нашег гра да играо је у
саста ву: Миха е ла Хуч ка, Ива на
Руп чић (шест голо ва), Јова на Рика -
но вић, Неве на Џелај ли ја (седам),
Маг да ле на Живој нов, Неве на
Којић (један), Неве на Ста ни шко -

вић (три), Дра га на Чак мак (један),
Све тла на Ничев ски (три), Тама -
ра Бер нар дић, Алек сан дра Сте -
фа но вић, Ката ри на Шубе рић (два),
Јова на Јова но вић (три), Мари ја
Мили ће вић (два гола) и Сања
Павло вић (десет одбра на).

После сед мог кола ЖРК Пан -
че во зау зи ма осмо место на
табе ли, са чети ри бода, а наред -
ног викен да госту је у Инђи ји,
где ће одме ри ти сна гу са сед -
мо пла си ра ним Желе зни ча ром,
који има два бода више.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ВАЖНА ПОБЕ ДА ПАН ЧЕВ КИ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК
субота, 19 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Темерин: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Б. Н. Село: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ
субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Шид: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЛОКОМОТИВА
недеља, 15.30
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС
субота, 19 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Наково: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Старчево: БОРАЦ–ПАРТИЗАН

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:3

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ 0:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО – Х. ЈОЖЕФ 29:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО 36:25
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН 28:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО 33:20

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ 58:74

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ДУНАВ 76:67

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО 86:84
Рума: РУ КОШ – ДИНАМО 68:102

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БРАТСТВО 1946 2:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА 3:1
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА 1:2
Б. Паланка: ДУНАВ – ЈЕДИНСТВО (К) 1:1
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈУГОСЛАВИЈА 2:1
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА 1:1

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

William

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: ф8Л)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У финалу пала
Црвена звезда

Резултат квалитетног
рада

После осва ја ња титу ле екип -
ног прва ка Срби је у кон ку -
рен ци ји игра чи ца до осам на -
ест годи на мла да жен ска еки -
па Тенис клу ба Дина мо три -
јум фо ва ла је и на држав ном
екип ном првен ству у сени ор -
ској кон ку рен ци ји. Иза бра ни -
це тре не ра Мла де на Вуко ви -
ћа: Сацу ки Така му ра, Еми ли -
ја Кој чић, Ана Вил чек, Ната -
ли ја Ђукић, Мила на Вулин и
Јова на Чавић оства ри ле су
исто риј ски успех осво јив ши
ову пре сти жну титу лу.

Оне су у полу фи на лу савла -
да ле еки пу нишког ТАЖ-а с
3:1. Еми ли ја Кој чић је изгу би -
ла свој меч, у три сета, про тив
јед не од нај бо љих срп ских јуни -
ор ки, Тео до ре Ристић, али су у
настав ку сусре та Ана Вил чек,
Ната ли ја Ђукић и Сацу ки Така -
му ра биле боље од сво јих про -
тив ни ца, па је Дина мо повео с
3:1, тако да дубл меч није ни
оди гран.

У вели ком фина лу девој ке
тре не ра Мла де на Вуко ви ћа
саста ле су се с мно го ста ри јим

ЕКИП НИ ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ ЗА ТЕНИ СЕР КЕ

ИСТО РИЈ СКИ УСПЕХ ДИНА МАНАГРА ЂЕ НИ
СУГРА ЂА НИ

На тра ди ци о нал ном ску пу
атлет ских струч ња ка под нази -
вом „Дани атле ти ке”, одр жа -
ном у Кра гу јев цу, оку пи ло се
пре ко 200 пред став ни ка атлет -
ских клу бо ва, саве за и стру ков -
них орга ни за ци ја. 

Деле га ци ју АК-а Дина мо
чини ли су: Мар ко Мило ва но -
вић, Миле Угрен, Љуп чо Цвет -
ко ски, Сло бо дан Марин ков и
Филип Вла јић. Током дво днев -
ног ску па одр жа но је неко ли ко
струч них пре да ва ња, као и годи -
шња скуп шти на АСС-а. На

семи на ру је уче ство вао и ново -
фор ми ра ни струч ни штаб
Атлет ског саве за Срби је, којем
је, у обла сти сприн та, пред се -
да вао Љуп чо Цвет ко ски.

На све ча ној вече ри уру че на
су при зна ња нај у спе шни јим
атлет ским тре не ри ма у земљи.
Наш сугра ђа нин Љуп чо Цвет -
ко ски добио је при зна ње за
успе хе у раду с мла ђим сени -
ор ка ма, нај ви ше због резул та -
та постиг ну тих са Зора ном Бар -
јак та ро вић. АСС је тре ћи пут
заре дом награ дио тре не ра Цвет -
ко ског за успе хе у тре нер ском
раду.

Захвал ни цу АСС-а заслу жио
је још један наш сугра ђа нин –
тре нер АК-а Тамиш Зоран
Коцић. Он је добио при зна ње
за при ка за ни струч ни рад у
пости за њу новог држав ног
рекор да у 2017. годи ни.

ЕЛЕКТРОНСКА МЕТА
Стрељачки савез Војводине је
уз помоћ Покрајинског секре-
таријата за спорт и омладину
обезбедио четири електронске
мете за тренинг, које су доби-
ли клубови из Кикинде, Срем-
ске Митровице и Инђије, али
и СД „Панчево 1813”.

– Одавно чекамо електрон-
ску мету, али Покрајински
секретаријат за спорт и Спорт-
ски савез Војводине сада су
коначно нашли начин и обез-

бедили нам преко потребно
средство за вежбање. С обзи-
ром на то да једна мета вреди
око 300.000 динара, захваљу-
јемо свима који су допринели
да се обезбеди квалитетнији
тренинг и у нашем клубу. Мета
је најпотребнија врхунским
стрелцима, којих у Панчеву
увек има бар десетак, а најви-
ше Дејану Пешићу, најбољем
сениору у гађању из пушке у
Војводини. Да не би заостајао
за својим ривалима, Дејан је
претходних година путовао у
Београд и Стару Пазову на тре-
нинге на електронским мета-
ма – рекао је Синиша Вељко-
вић, први човек СД-а „Панче-
во 1813”.

Лепи дани за стрељаштво у
нашем граду...

ВЕСТ ПО ВЕСТ

тимом и убе дљи вим фаво ри -
том, еки пом Црве не зве зде из
Бео гра да. Еми ли ја Кој чић и
Ана Вил чек су на самом почет -
ку сусре та доби ле сво је сингл
мече ве и Дина мо је повео са
2:0, па је на помо лу било вели -
ко изне на ђе ње. У настав ку
сусре та Ната ли ја Ђукић је изгу -

би ла од ста ри је и иску сни је
Вере Мар ко вић, али је у послед -
њем сингл мечу Сацу ки Така -
му ра бри љи ра ла у мечу про -
тив Мила не Спре мо и побе ди -
ла са 2:0 у сето ви ма. Дина мо
је поно во повео с недо сти жних
3:1, тако да ни у фина лу није
оди гран дубл меч.

Осва ја њем две ју титу ла у раз -
ли чи тим кон ку рен ци ја ма жен -
ски тим Дина ма оства рио је исто -
риј ски успех када се ради о екип -
ним држав ним првен стви ма.
Поред вред ног рада и зала га ња
самих игра чи ца, за такав успех
заслу жан је и ква ли те тан и посве -
ће ни рад клуп ских тре не ра.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ПЕТИ ПОРАЗ „ЛАВИ ЦА”, ДРУ ГИ ТРИ ЈУМФ БОР ЦА
Пето коло Супер ли ге Срби је за
одбој ка ши це није доне ло ништа
ново када је ЖОК Дина мо у
пита њу. Попу лар не „лави це”
из нашег гра да пре тр пе ле су и
пети пораз, а оно што нај ви ше
боли нави ја че тог спорт ског
колек ти ва, јесте чиње ни ца да
још увек нису успе ле да осво је
није дан сет.

Про шлог викен да је у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто -
вао Желе зни чар из Лај ков ца.
Као што се и оче ки ва ло, тим
који пред во ди Све тла на Илић
није имао већих про бле ма на
путу до нових бодо ва: Дина -
мо –Же ле зни чар 0:3, по сето -
ви ма: 22:25, 13:25 и 21:25.

Иако су гошће у наш град
дошле као апсо лут ни фаво ри -
ти, поче так сусре та то није
пока зи вао. Одбој ка ши це Дина -
ма игра ле су вео ма добро у
првом сету. Нису се упла ши ле
вели ког про тив ни ка, а тим у
саста ву: Јова на Симић, Сара
Павло вић, Јана Ћук, Мили ца

Шорак, Олга Јејић, Дра га на
Мар ко вић и Сања Ђур ђе вић
играо је пожр тво ва но, бор бе но
и хра бро. Као пра во изне на ђе -
ње, у први план је иско чи ла
Мили ца Шорак, али „лави це”
су биле одлич не и на мре жи,
па су успе ле неко ли ко пута да
избло ки ра ју напа де про тив ни -
ка, или бар да „упа си ве” њихо -

ве сме че ве. Дина мо је имао
пред ност и од 17:12, али опет
не и довољ но сна ге да осво ји
први сет у сезо ни. Дра га на Мар -
ко вић и њене дру га ри це као да
су се упла ши ле и од саме могућ -
но сти да могу да буду боље од
рива ла, па су одјед ном ста ле и
поче ле да пра ве почет нич ке,
нео про сти ве гре шке, што је
иску сни ривал умео да казни.

Лај ков чан ке су успе ле да пре -
о кре ну резул тат, да доби ју први
сет и да, прак тич но, реше пита -
ње побед ни ка у овом мечу. У
настав ку сусре та играо је само
један тим – Желе зни чар. Тре -
нер Дина ма Нико ла Јер ко вић
поку ша вао је број ним изме на ма

да раз др ма сво ју еки пу, али
није вре де ло.

„Лави це” су и даље чвр сто
при ко ва не за дно табе ле, а у
сле де ћем колу госто ва ће у
Обре нов цу, где ће одме ри ти
сна гу с Тен том.

После тешког пора за који су
пре тр пе ли од Мла де нов ца на
свом тере ну, одбој ка ши Бор ца
су смо гли сна ге да се уздиг ну,
опо ра ве и – три јум фу ју. Они
су про шлог викен да госто ва ли
у Футо гу, где су оди гра ли сусрет
петог кола Прве лиге и савла -
да ли исто и ме ног дома ћи на с
0:3, по сето ви ма: 24:26, 22:25
и 10:25.

Као што и кона чан исход
пока зу је, дома ћин је био рав -
но пра ван так мац Стар чев ци ма
само у првом делу утак ми це.
После тога су Давор Мило ше -
вић и њего ви саи гра чи пре у зе -
ли ини ци ја ти ву, дик ти ра ли тем -
по игре и на кра ју сти гли до
убе дљи вог три јум фа, дру гог у
овом шам пи о на ту.

Већ у субо ту, 18. новем бра,
Борац ће бити у при ли ци да
још више попра ви свој бодов -
ни сал до. У Хали спор то ва на
Стре ли шту госту је Клек, а уз
подр шку с три би на мом ци
које пред во ди тре нер Душан
Јовић лак ше ће доћи до нових
бодо ва.

У КУПУ СА ЗВЕ ЗДОМ

Одбој ка ши це Дина ма ће у првом четврт фи нал ном мечу Купа

Срби је уго сти ти бео град ску Црве ну зве зду.

Та утак ми ца биће оди гра на у сре ду, 22. новем бра, у Хали

спор то ва на Стре ли шту, а поче ће у 17 сати.

Раг би клуб Дина мо 1954 ниже
шам пи он ске титу ле... После пио -
ни ра и каде та прва ци Срби је поста -
ли су и јуни о ри спорт ског колек -
ти ва који је на вели ка вра та вра -
тио јаја сту лоп ту у Пан че во.

Одлу чу ју ћи меч за титу лу
шам пи о на јуни о ри Дина ма
1954 оди гра ли су у субо ту, 11.
новем бра, на ста ди о ну ФК-а
Борац у Стар че ву. Мом ци које
пред во де тре не ри Ђор ђе Гаври -
ло вић и Вла ди мир Амбруш
савла да ли су бео град ски Рад с
32:29 и тако дошли до вели ког
успе ха. Био је то узбу дљив и
до самог кра ја неиз ве стан меч.
Есе ји су „пада ли” један за дру -
гим, али одлу чу ју ћи су били
послед њи тре ну ци утак ми це,
када је поен ти рао Три фу но вић.

– Ово је заи ста вели ки успех,
јер ника да у исто ри ји клу ба
нису осво је на три шам пи он ска
пеха ра током јед не сезо не. Пла -
ни ра мо да наста ви мо истим
тем пом, ови мом ци су буду ћа
око сни ца сени ор ског тима, што
је бит но за раз вој клу ба и његов
напре дак. Жели мо да сле де ће
годи не, с под мла ђе ним тимом
сени о ра, уђе мо у Прву лигу
Срби је – рекао је спорт ски
дирек тор попу лар них „дивљих
вепро ва” Игор Сто ја ди но вић.

Нови шам пи о ни Срби је
поста ли су игра чи: Петар
Хинић, Дани ло Раше та, Андреј
Бар бул, Сте фан Дра ми ћа нин,
Алек сан дар Кркљуш, Мла ден
Јокић, Сте фан Молев ски,
Нико ла Адви гов, Михај ло

Мар ја но вић, Сте фан Јова но -
вић, Јован Три фу но вић, Нико -
ла Ива нов ски, Вук Косић, Вла -
дан Дабић, Милош Цвет ко вић,

Стра хи ња Јокић и Лука Анђел -
ко вић, али и њихо ви тре не ри
Ђор ђе Гаври ло вић и Вла ди -
мир Амбруш.

ИГРА С ЈАЈА СТОМ ЛОП ТОМ

„ВЕПРО ВИ МА” ТРЕ ЋА КРУ НА
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Дими три је 
Сте фа но вић,
фит нес-тре нер: 
     
– Наред ног викен да
ћу тре ни ра ти у свом
клу бу и веро ват но 
ћу ради ти.

Ђор ђе 
Коса но вић, 
шан кер: 
     
– Цео викенд 
ћу про ве сти 
с девој ком. 
Одма ра ће мо 
се код куће.

Неда Гаври лов, 
еко ном ски 
тех ни чар:
     
– Викенд ћу 
про ве сти у кру гу 
поро ди це. Ужи ва ћу 
у игри са уну ци ма.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Лете
Бити при ро дан – један је од импе ра ти ва изве шта че них.

    Мада, док такво ста ње осе ћаш као мора ње – ништа од њега.

    Јер, спон та ност је мај ка при род но сти.

    И када се хра ниш иде ја ма.

    И када делиш себе с дру ги ма.

    И када тре ба да раши риш кри ла.

    И када мисли и сно ви лете.

Сно ви
Мислиш о томе коли ко је свет леп.

    И не при ме тиш да си заспао, да то сањаш.

    Јаве ти се црне мисли, црне као ноћ не море.

    И не при ме тиш да си заспао, да то заи ста сањаш.

    Важно је раз ли ко ва ти сно ве од реал но сти.

    Бити на земљи.

    Али јако је бит но да умеш и да сањаш.

Дале ко
Циље ви се мења ју током живо та.

    Па и током неде ље или дана.

    Логич но – и људи се мења ју.

    Поне кад се запу те некуд, а не стиг ну ниг де.

    Или кре ну само до ћошка, а не вра те се ника да.

    Ипак, ништа није стра шни је од бес циљ но сти.

    Од лута ња.

    Ако ходаш, не ста јеш и мењаш циље ве – могу ће је да ћеш сти -

ћи дале ко.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ ЏУДИ СТА НА СТА РОМ КОН ТИ НЕН ТУ

АНДРЕА ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН ЕВРО ПЕ
Три сјај не побе де

Одлич ни мла ди бор ци

Викенд за нама био је пре пун так ми -
че ња у џуду, на који ма су наши сугра -
ђа ни оства ри ва ли сјај не резул та те.
Сва ка ко нај ва жни је над ме та ње одр -
жа но је у Под го ри ци, где је на Првен -
ству Евро пе за мла ђе сени о ре (џудист -
ки ње и џуди сти до 23 годи не) насту -
пи ло пре ко 300 бора ца из 40 зема ља.

Зајед но са оста лим репре зен та тив -
ци ма Срби је, боје наше земље бра ни -
ла је и џудист ки ња Дина ма Андреа
Сто ја ди нов. Она се над ме та ла у кате -
го ри ји до 48 кг и оства ри ла је фан та -
сти чан резул тат – поста ла је вице -
шам пи он Ста рог кон ти нен та.

Андреа је у првом колу била сло -
бод на, у дру гом је побе ди ла так ми -
чар ку из Шпа ни је, а потом и ривал -
ку из Руму ни је. Пред сјај ном Пан -
чев ком оруж је је мора ла да поло жи
и џудист ки ња из Пор ту га ли је, да би
у фина лу, на пое не, Андреа изгу би -
ла од дру ге так ми чар ке из Пор ту га -
ли је.

Док се Андреа над ме та ла на нај ве -
ћој џудо-сце ни, нај мла ђи так ми ча ри

СЈАЈ НИ КАЧА РЕВ ЦИ

На так ми че њу у нашем глав -

ном гра ду забли ста ли су и

џуди сти кача ре вач ког Једин -

ства.

Злат не меда ље су осво ји ли

Или ја Анђе ло вић, Мак сим Сто -

ја нов ски и Андри ја на Крте нић.

Сре бром су се оки ти ли Нема -

ња Нишић, Мари ја Пенев ски и

Алек сан дар Дими тров ски, а брон зе су заслу жи ли: Нико ли на Тошић, Иво -

на Угре но вић, Тија на Лаза ре вић, Мари ја Велич ков ски и Ката ри на Бјел -

че вић. Над ме та ли су се и Сер геј Цвет ко вић и Ксе ни ја Авра мо вић.

Алек са Ђуро вић. Сре бром су се оки -
ти ли Кри сти јан Лех ни и Ђор ђе Јаки -
мов ски, а брон зе су заслу жи ли Сте -
фан Моми ров, Милош Ђор ђе вић и
Мате ја Зубо вић.

На првом ката-семи на ру, који је
одр жан у Нишу, у орга ни за ци ји ЏСС-
а, уче ство ва ли су и тре не ри Дина ма:
Душан Павић, Алек са Сто ја ди нов,
Милен ко Крај но вић и Љубо мир Ста -
ни шић.

А. Живковић

Дина ма уче ство ва ли су на тур ни ру
„Куп жан дар ме ри је” у Бео гра ду.

Злат не меда ље су осво ји ли Алек са
Ђуро вић и Мили ца Секу ло вић. Сре -
бром су се оки ти ли: Нема ња Ђури -
шић, Дејан Долин га, Милош Божић,
Миле на Секу ло вић, Филип Фран цуз
и Мате ја Зубо вић, а брон зе су зара ди -
ли: Кри сти јан Лех ни, Мате ја Сто ја -
нов ски, Филип Ћирић, Душан Стан -
ко вић, Урош Ђури шић, Јеле на Сто ја -
нов ски, Милош Ђор ђе вић и Урош
Ћућа.

Добре резул та те дина мов ци су оства -
ри ли и на тур ни ру „Тро феј Све ти слав
Ива но вић Ес”.

Злат не меда ље су осво ји ли Нема -
ња Ђури шић, Нико ла Мир ко вић и

ТРИ БРОН ЗЕ

Запа жен наступ на „Купу жан дар ме ри -

је” има ли су и џуди сти ЏК-а Пан че во.

Алек сан дар Лупу лов, Мили ца Нишић

и Вук Вељ ко вић оки ти ли су се брон за -

ним меда ља ма, а уче ство ва ли су и: Вук

Бабић, Сара Ђур ђев, Мар ко Петров,

Мате ја Спа сков ски и Филип Фар каш.

Два на е сти међу на род ни
митинг „Куп Кикин де” одр -
жан је у субо ту, 11. новем -
бра. У вео ма јакој кон ку рен -
ци ји пли ва чи Дина ма осво -
ји ли су седам на ест меда ља.

Жен ска шта фе та је три -
јум фо ва ла у трци на 4 x 100
м. Дуња Сто ев је била нај -
бр жа на 50 м кра ул, сре бро
је зара ди ла на 50 м леђ но,
а брон зу на 100 м кра ул.
Тео до ра Ногу ло вић је дру -
га сти гла на циљ у трци на
100 м прсно, а Дуња Нишић
је осво ји ла зла то на 100 м
леђ но и сре бр на одлич ја на
50 м кра ул и 100 м дел -

фин. Вања Гру јић је осво -
ји ла три нај вред ни ја тро -
фе ја, и то на 50 м кра ул,
100 м прсно и 100 м леђ но.
Јеле на Врхо вац је тре ћа сти -
гла на циљ у над ме та њу на
100 м дел фин.

Петар Ран ко вић је на
овом так ми че њу уче ство вао
као члан селек ци је Пли вач -
ког саве за Вој во ди не. Побе -
дио је на 50 м леђ но, сре -
бр на одлич ја је заслу жио
на 50 м прсно, 50 м кра ул и
100 м мешо ви то, а брон за
му је при па ла после трке
на 50 м дел фин.

А. Ж.

МЕЂУ НА РОД НИ МИТИНГ У КИКИН ДИ

ПЛИ ВА ЧИ МА СЕДАМ НА ЕСТ МЕДА ЉА


