
ке „Па при ки ја де” или „Лу дус фе ста”,
ко ји је на про гра му упра во овог пет -
ка. Ва жно је ис та ћи и то да се ти до -
га ђа ји го то во ни ка ко не пре кла па ју.

С тим у ве зи ни је зго рег „пре ле те -
ти” пре ко рас по ре да тих се о ских лет -
њих до га ђа ња, ко ја го ди на ма не ме -
ња ју тер мин одр жа ва ња.

Кре ни мо хро но ло шки и, по тре фи -
ло се, по азбуч ном ре ду, од Бре стов -
ца. Та мо се углав ном по чет ком ју на
сла ви Спа сов дан. Ове го ди не то је би -

Сле ди Пе тров дан, је дан од два гло -
гоњ ска ва жна да на, ка да има мно го
кон це ра та у ор га ни за ци ји До ма кул -
ту ре и ква ли тет ног спо р та, по пут ре -
но ми ра ног тур ни ра у ре жи ји ОФК-а
„Стен ли”. Дру го оку пља ње је би ло
не дав но, на Ве ли ку Го спо ји ну, ка да
ру мун ски жи ваљ обе ле жа ва кир вај.

Ја бу ка сла ви 2. ав гу ста гро мов ни ка
Све тог Или ју, али и ва жан ма ке дон -
ски др жав ни пра зник Илин ден. На -
ро чи то је то би ло овог пу та из ра же но,
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Мно го ра зно вр сних са др жа ја
то ком то плих да на

Сла ве око сни ца оку пља ња

Ле то у Пан че ву има до брих и ма ње
до брих стра на. С јед не стра не, из у зев
у не ко ли ко си ту а ци ја (пре све га ка да
сре ди ном ју на кљу че ве гра да пре у -
зму кар не ва ли сти или ме сец да на
ка сни је за гр ме дво точ ка ши), не ма
пре ви ше бу ке. То је за оне ко ји во де
ми ран жи вот го то во иде ал но, бу ду ћи
да мо гу да се опу сте у упа дљи вој ле -
тар ги ји нај то пли јег го ди шњег до ба.

Ме ђу тим, има и оних жељ них уз -
бу ђе ња, гу жве, фе шти... Реч је, углав -
ном, о мла дим осо ба ма рас по ло же -
ним за про вод, али и о оним ма ло
ста ри јим ко ји ма не мањ ка енер ги је
без об зи ра на „да тум про из вод ње”.

Сва ко днев ни про гра ми
За оне ко ји ма је ових то плих да на у
гра ду по ма ло мо но то но, увек по сто -
ји мо гућ ност да скок ну до не ког од
де вет се ла. Не про ђе, мал те не, ни 24
ча са а да се та мо не до га ђа не што
ин те ре сант но. Нај че шће то су се о ске
сла ве, да ту ми ка да углав ном по цр -
кве ном ка лен да ру це ло ме сто пра -
зну је; ка да се од и гра ва ју ва ша ри,
сти жу шпи ле ра ји, ор га ни зу ју ра зни
кул тур ни, спорт ски и за бав ни са др -
жа ји, ко ји у по след ње вре ме по при -
ма ју све озбиљ ни ји ка рак тер, а не рет ко
се про тег ну и на не ко ли ко да на, па и
не де ља.

По ред зва нич них ин сти ту ци ја, све
ви ше удру же ња и по је ди на ца са мо и -
ни ци ја тив но (и пот пу но во лон тер -
ски) укљу чу је се у ор га ни за ци ју и
сво јим ин те ре со ва њи ма све му да је
по себ ну драж. Уз то, не за ви сно од
вер ских и дру гих пра зни ка то ком ле -
та од ви ја ју се и ма ни фе ста ци је, по -
пут омо љич ког „Жи се ла”, бре сто вач -

са др жа ја за сва чи је афи ни те те, а
све то об је ди ње но је у „Да не дру же -
ња”. Слич но су ура ди ли Омољ ча ни
и из ме ђу „Жи се ла” (по чет ком ав гу -
ста) и Пре о бра же ња (19. ав густ)
уде ну ли су „Да не по ро ди це”, са зда -
не по истом кон цеп ту. У исто вре ме
ак ту ел но је и Ива но во, ка да је Ве ли -
ка Го спо ји на, од но сно кир вај. Пре
из ве сног вре ме на и та мо је уста но -
вље на ма ни фе ста ци ја ко ла жног ка -
рак те ра, под на зи вом „Ри бар ски да -
ни и но ћи”.

О свим тим до га ђа њи ма „Пан че -
вац” по дроб но ин фор ми ше јав ност,
па ће упра во у овом бро ју чи та о ци
нај ста ри јег не дељ ни ка на Бал ка ну
мно го то га мо ћи да са зна ју о те три
ма ни фе ста ци је.

До лов ци су већ има ли ва шар у ма -
ју по во дом Пре но са мо шти ју Све тог
Ни ко ла ја. Под ра зу ме ва ју се ре за ње
ко ла ча у Ме сној за јед ни ци, ка сач ке
тр ке, утак ми це... Дру го оку пља ње је
7. сеп тем бра и оно да ти ра из ко му -
ни стич ких вре ме на, чи ме се обе ле -
жа ва дан ка да је из До ло ва у пар ти -
за не оти шло сто ме шта на, а ве ћи на
се ни кад ни је вра ти ла. Том при ли -
ком на њи хо ва хе рој ска де ла мла ђе
на ра шта је под се ти ло кал но удру же -
ње бо ра ца. Не где у то вре ме, пр ве су -
бо те у сеп тем бру, па да и „Штру дли -
ја да”.

Је ди но Ка ча рев ци ду го ни су има -
ли свој дан. Ипак, од не дав но је то
сла ва Ћи ри ло и Ме то ди је, ко ја се
обе ле жа ва кра јем ма ја. То ком ле та
на род се оку пља на је зе ру, а у по -
след ње вре ме кул тур ни по сле ни ци у
том ме сту ор га ни зу ју про гра ме по -
пут на ве де ног „Лу дус фе ста”.

Су ма су ма рум, са свим до вољ но
раз ло га да се љу ди ма ло про др ма ју и
ужи ва ју у бла го де ти ма ле пих ме ста у
на шој не по сред ној бли зи ни.

Ј. Фи ли по вић
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ВРЕДНИ МРАВИ

ПАН ЧЕ ВАЧ КА НА СЕ ЉЕ НА МЕ СТА МО ГУ ШТО ШТА ДА ПО НУ ДЕ

ПО ЂИ МО НА СЕ ЛО, ЈЕР ТА МО ЈЕ ЛЕ ТИ ВЕ СЕ ЛО

што не тре ба да чу ди бу ду ћи да је ак -
ту ел но обе ле жа ва ње се дам де се то го -
ди шњи це од до се ља ва ња Ма ке до на -
ца на ове про сто ре.

Бла го де ти дру же ња...
Крај ју ла је вре ме и ка да нај ве ће се -
ло, Стар че во, уста је на но ге и не
сми ру је се го то во до сре ди не ав гу -
ста. Све по чи ње од Ог ње не Ма ри је
(не кад се то обе ле жа ва ло као Со ци -
ја ли стич ка), а за вр ша ва се око Пан -
те ле је, цр кве не сла ве. У ме ђу вре ме ну
се сва ко днев но до га ђа и по не ко ли ко

ло де ве тог да на ше стог ме се ца. По -
ред тра ди ци о нал ног ре за ња слав ског
ко ла ча и кок те ла, као и не из бе жног
ва ша ра, та да се че сто до га ђа ју кон -
цер ти ква ли тет не на род не му зи ке.
По след ње не де ље у ав гу сту Бре стов -
ча не оче ку је и већ афир ми са на „Па -
при ки ја да”.

Де се так да на ка сни је, тач ни је у не -
де љу на Ду хо ве, Но во се ља ни пра зну ју.
Том при ли ком се при пре ма ра зно вр -
стан про грам – од „Фи ја ке ри ја де” па
до тур ни ра у бри џу. Све се за вр ши фе -
сти ва лом фан фа ра „Ба нат ска тру ба”.

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

За сваког по нешто, па и за кућне љубимце



Шта је летња шема?
У мо мен ту стварања овог текста чак че ти ри ре пре зен та тив на ти ма на ше зе мље пла си ра ла су се у по лу фи на ла у сво -
јим спор то ви ма на Олим пиј ским игра ма, што зна чи да по сто ји шан са да сви они по ста ну нај бо љи на све ту у овом
тре нут ку.

Пре не ко ли ко да на јав но се огла сио Алек сан дар Ша пић, наш про сла вље ни ва тер по ли ста, а са да по ли тич ка
фи гу ра с нај ве ћом спе ци фич ном те жи ном на Но вом Бе о гра ду. Он је, по што по че так Ига ра у Ри ју ни је из гле дао
до бро ка да су у пи та њу на ши спор ти сти, као и на кон већ за по че те пљу ва чи не у та бло ид ним ме ди ји ма по њи ма,
ре као не што што се мо же на зва ти мак си мом: ка мо сре ће да смо у свим оста лим сфе ра ма жи во та успе шни као
у спо р ту, да смо бли зу свет ског вр ха.

По ка за ло се да је, ка да су нај ви ши до ме ти у пи та њу, тре ба ло би ти са мо стр пљив: ле гле су пр ве три ме да ље
у по је ди нач ним спор то ви ма.

Вра ћа мо се, ипак, оним ко лек тив ним, с раз ло гом. За ми сли те да чла но ви ти мо ва ко ји тре ба да осми сле и
спро ве ду еко ном ску по ли ти ку на ше зе мље ди шу као ре пре зен та тив ке у од бој ци и ко шар ци, од но сно ре пре -
зен та тив ци у дру го по ме ну том спо р ту и ва тер по лу – као је дан. Где би нам био крај!

Ве ро ват но би ве ли ки број нас ле то вао ове го ди не у Бра зи лу и ужи во пра тио нај ве ће свет ске мај сто ре спо р та.
Али по што смо од у век по зна ти као др жа ва со ле ра – ни шта од то га. Пре о ста је нам да пре ко да на др жи мо

но ге у ла во ру, а да но ћу са ња ри мо да смо не где дру где...

* * *
У скла ду са од лу ком ре дак ци је да то ком ле та осве жи мо, про ме ни мо ма ло из глед и са др жај но ви на, по че ли смо
да об ја вљу је мо фо то гра фи је на на слов ној стра ни ко је при ка зу ју де та ље сни мље не у при ро ди. То је иза зва ло опреч -
не ре ак ци је.

Број ни на ши чи та о ци ко ји су смо ре ни при зо ри ма чи ји су ак те ри по ли ти ча ри свих мо гу ћих фе ла не кри ју
сво је за до вољ ство овом ма лом про ме ном. Ипак, ре ко смо, ре ак ци је ни су уни фор ми са не: не ко ли ко љу ди је пот -
пи сни ка тек ста пи та ло у че му је штос, ка да ће мо по но во по че ти да об ја вљу је мо „нор мал не” фот ке.

Ин фор ма ци ја ко ја ће пр ве још ви ше смо ри ти, а ове дру ге, јед на ко це ње не чи та о це, ве ро ват но об ра до ва ти:
лет ња ше ма „Пан чев ца” окон ча ће се у тре ћој не де љи сеп тем бра.

До та да, ужи вај те у при ро ди.

* * *
Још јед на, са свим спон та на но ви на у но ви на ма на ста ла је то ком ле та. С не ко ли ко „по зи ци ја” смо вам „пу -
шта ли” до бру му зи ку, чи ме же ли мо да про мо ви ше мо пра ве вред но сти. Свој про стор у ло кал ном не дељ ни ку
на шли су ЕКВ, „Идо ли”, „Radiohead”...

Овом при ли ком ће мо ма ло „слу ша ти” му зи ча ра из Хр ват ске, ко ме до сад ни смо усту па ли про стор. Дар ко
Рун дек, фронт мен „Ха у сто ра”, ау тор је фе но ме нал них ну ме ра, те шко је иза бра ти јед ну. Да про ба мо...

Ето, с об зи ром на то да жи ви мо у мул ти на ци о нал ној сре ди ни, тру ди мо се да вам омо гу ћи мо да нас пра ти те на ви -
ше је зи ка. Ове не де ље то су хр ват ски и ма ке дон ски...

Не при хва тљи во
на ци о нал но 
из јед на ча ва ње

Има ли шан се да до ђе до ото пља ва -
ња срп ско-хр ват ских од но са ако не -
за ви сни ин те лек ту ал ци и умет ни ци у
нај мла ђој чла ни ци Европ ске уни је
из бе га ва ју да јав но осу де све че шћа
за ла га ња за ре ха би ли та ци ју уста -
штва и по и сто ве ћу ју та кву кли му са
си ту а ци јом у Ср би ји?

Је дан од на ших нај ве ћих глу ма ца
Ра де Шер бе џи ја ових да на је у ин -
тер вјуу за „Да нас” од го во рио на пи -
та ње ка ко ко мен та ри ше про гла ше ње
Сте пин ца све цем и по ди за ње спо ме -
ни ка те ро ри сти Ми ру Ба ре ши ћу.

„Згро жен сам ти ме. Не мо гу вје ро -
ват да је та ко не што мо гу ће и че кам, а
то ће се си гур но до го ди ти, да про гре -
сив на јав ност у Хр ват ској за у ста ви то
и ка же: не ви ше”, ре као је Шер бе џи ја.

На пр ви по глед, кри тич ност за
сва ку по хва лу. Ме ђу тим, за на ста вак
ре че ни це се не мо же ре ћи та ко, с об -
зи ром на то да је Шер бе џи ја из ја вио
да оно што је ре као за Хр ват ску ва жи
и за Ср би ју, те да је код нас пот пу но
иста си ту а ци ја!?

На ве шће мо са мо не ке при ме ре
ко ји ма се опо вр га ва ова тврд ња. У
Ср би ји се не пе ва ју чет нич ке пе сме
и не уз ви ку ју па ро ле из вре ме на
Дру гог свет ског ра та на спорт ским
до га ђа ји ма и кон цер ти ма. Др жав -
ни зва нич ни ци не ода ју ма сов но
по част чет нич ким зло чин ци ма и
не по ла жу цве ће на њи хо ве спо ме -
ни ке.

За тим, у Ср би ји не ма ан ти хр ват -
ских гра фи та и го во ра мр жње у ме -
ди ји ма. За раз ли ку од по ло жа ја хр -
ват ске на ци о нал не ма њи не, чи ји
при пад ни ци у Ср би ји има ју шко ле у
ко ји ма уче на свом је зи ку, ме ди је и
кул тур не уста но ве, срп ска ма њи на у
Хр ват ској је све де на на ми ни мум,
јер је ве ћи на про те ра на то ком опе ра -
ци је „Олу ја”.

По ред то га, на ци о нал на ва лу та у
Хр ват ској и чи но ви у вој сци те зе мље
исти су као у вре ме НДХ, што је та -
ко ђе за кри ти ку.

Сто га ни је исти на да је у Ср би ји
иста си ту а ци ја као у Хр ват ској. Ап -
сурд но је да је та ко не што из ја вио
умет ник ко ји је ка да је по чео по след -
њи рат на на шим про сто ри ма, мо рао
да по бег не из Хр ват ске у Аме ри ку
због оп ту жбе да је „ср бо чет ник”.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Свет је лепши када га посматраш из птичје перспективе.

У Барутани, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Моја жена уме да с мало речи много каже. Довољно је само да
ме погледа.

• Ја не верујем у Бога, јер он никад према мени није био човек.

• Наши политичари нису уништили земљу. Они су је продали!

• Данас је тешко остати нормалан. Покушајте сутра.

• Ја се у мојој кући ништа не питам. Ја сам домаћин без
портфеља.

• Наша комшиница има високоразвијену еколошку свест. Она
баца ђубре с петог спрата.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ УВЕК ОД ГОТОВОГ НАПРАВИМО ВЕРЕСИЈУ, 

ЈЕР СМО НАВИКЛИ ДА ЖИВИМО НА ЦРТУ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 19. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ШЕЈН

Ја ци је ли жи вот са њам
ка ко од ла зим уз ри је ку
ста рим па ро бро дом
ко ји во зи сол.
И да но сим јед ну дав ну
ни кад пре жа ље ну љу бав
тан ку, ду гач ку ци га ру
пар ма му за од зла та
да сам Шејн.

Жи вот уз гра ни цу је опа сан и тврд,
јер мо је име ов дје од сад зна чи прав да.
Ја чу јем при чу ка ко за мном са да ја ше смрт
док ја шем цр вен по ред ва три на ру бу гра да.
То је Шејн.
Ја ци је ли жи вот са њам
ка ко од ла зим уз ри је ку
ста рим па ро бро дом
ко ји во зи скит ни це на за пад.

Док жи вим жи вот ко ји ни сам би рао сам
о су хом вје тру с ју га мо ја ду ша са ња.
Ја чу јем бу ку ста да,
ви дим у да љи ни град,
а тан ка сли ка ја ве по ста је све та ња.

Ја знам да жи вот на гра ни ци је опа сан и тврд,
ал’ мо је име ов дје од сад зна чи прав да.
На мо ме си вом ко њу са да за мном ја ше смрт,
во ди ме та мо гдје ме мо ја дав на дра га
већ че ка.

Иза ђи и бо ри се
у овом гра ду не ма мје ста
за јед ног од нас.
Иза ђи и бо ри се, ули ца је пра зна
али с про зо ра мо тре на нас.
Иза ђи и бо ри се, узе ћу ти жи вот
ако оста неш узи мам ти част.
Да сам Шејн...



По сле успе шно за вр ше не
пр ве фа зе ин фра струк тур -
ног опре ма ња бу ду ће се -
вер не ин ду стриј ске зо не
Ди рек ци ја за из град њу и
уре ђе ње гра да уско ро ће
на ста ви ти ра до ве на овом
ва жном про јек ту, од ко јег
се оче ку је да ће при ву ћи
пр ве ин ве сти то ре.

Ди рек тор ка Ди рек ци је
за из град њу и уре ђе ње гра -
да Ма ја Вит ман из ја ви ла је
да су до са да за вр ше ни зе -
мља ни ра до ви, ас фал ти ра -
ње 520 ме та ра пу та ко ји ће
про ла зи ти кроз те ри то ри ју
бу ду ће зо не, као и по ста -
вља ње во до вод не мре же и
улич не ра све те.

Пла ном за дру гу фа зу
ра до ва пред ви ђе но је да се
ду жи на пу та по ве ћа за до -
дат них 550 ме та ра, да се он
спо ји с пу тем Пан че во –
Ја бу ка и да се по ста ви фе -
кал на ка на ли за ци ја.

Ма ја Вит ман је из ја ви ла
и да, ка ко на пре ду ју ра до -
ви на уре ђе њу се вер не ин -
ду стриј ске зо не, ра сте број
по тен ци јал них ин ве сти то -
ра ко ји се код гра до на чел -
ни ка ин те ре су ју за по кре -
та ње по сла у Пан че ву и ку -

по ви ну зе мљи шта у њој.
Због то га се оче ку је да ће и
дру га фа за ра до ва би ти за -
вр ше на он да ка да је пла ни -
ра но – до кра ја го ди не.

– Оче ку је мо да уско ро
до би је мо про је кат од Елек -
тро при вре де Ср би је и на -
кон то га ће мо мо ћи да рас -
пи ше мо јав ну на бав ку за
по ла га ње ви со ко на пон ских
ка бло ва. Уго во ри ли смо
по сло ве за при кљу че ње на
пут за Ја бу ку и оче ку је мо
да гра ђе вин ска до зво ла по -
ста не пра во сна жна. То све
тре ба да бу де за вр ше но до
по чет ка сеп тем бра. Та да би
тре ба ло да има мо сву нео п -
ход ну до ку мен та ци ју и по -
сле то га ће мо мо ћи да уве -
де мо из во ђа че у по сао. За -
сад има за ин те ре со ва них
за ин ве сти ра ње у бу ду ћој
ин ду стриј ској зо ни, али
сви они нај пре же ле да ви -
де ка ко ће она из гле да ти.
Због то га на кон за вр ше не
пр ве фа зе има мо мно го ја -
сни ју сли ку не го на по чет -
ку ра до ва и мо же мо да ви -
ди мо шта нас оче ку је у на -
ред ном пе ри о ду – из ја ви ла
је Ма ја Вит ман.

М. Г.

АКТУЕЛНО
Петак, 19. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СТИ ПЕН ДИ ЈЕ ЗА УПИС НА ДР ЖАВ НЕ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТЕ У МА КЕ ДО НИ ЈИ

ПО СЛЕД ЊИ ДАН ЗА АПЛИ ЦИ РА ЊЕ
Остало још мало
времена да се 
заинтересовани
пријаве за бесплатне
студије

Пре ма ус по ста вље ној прак си
сти пен ди ра ња сту де на та ма ке -
дон ског по ре кла ко ји жи ве у
др жа ва ма Бал кан ског по лу о -
стр ва, и у ака дем ској 2016/17.
го ди ни би ће до де ље не сти пен -
ди је за упис на др жав не уни -
вер зи те те у Ма ке до ни ји, и то:
Уни вер зи тет у Шти пу, Уни вер -
зи тет „Све ти Кли мент Охрид -
ски” у Би то љу, Др жав ни уни -
вер зи тет у Те то ву и Уни вер зи -
тет „Св. Ки рил и Ме то диј” у
Ско пљу.

Ам ба са да Ре пу бли ке Ма ке -
до ни је у Бе о гра ду пре ко На -
ци о нал ног  са ве та Ма ке до на -
ца из ве шта ва за ин те ре со ва не
кан ди да те из Ре пу бли ке Ср -
би је да се за на ве де не сти пен -
ди је апли ци ра сле де ћим до -
ку мен ти ма: си-ви јем и мо ти -
ва ци о ним пи смом, са обра -
зло же њем за што кан ди дат
же ли да се обра зу је у Ма ке до -
ни ји, на ком фа кул те ту/сме -
ру же ли да сту ди ра и две ал -
тер на ти ве за из бор дру гог фа -
кул те та. Нео п ход ни су сле де -
ћи до ку мен ти: га ран ци ја за -
јед ни ца или Ди пло мат ског
кон зу лар ног пред став ни штва
(ДКП) да је мол ба сво је руч -
но пот пи са на и лич но до ста -
вље на ДКП, као и оце на ак -
тив но сти кан ди да та или ње -
го ве по ро ди це у ра ду ло кал -
не асо ци ја ци је Ма ке до на ца;
из вод из ма тич не књи ге ро ђе -
них са упи са ним ет нич ким
опре де ље њем као Ма ке до нац
– уко ли ко, из оправ да них
раз ло га, у из во ду не ма та квих
на зна ка, по треб но је да кан -
ди дат при ло жи дру ги до ку -

та у сту дент ском до му, из ве -
шта ва ња Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва о до би ја њу
до зво ле бо рав ка стран ца (по -
треб но је да сту ден ти ко ји не
по се ду ју ма ке дон ски па сош
обез бе де при вре ме не лич не
кар те о соп стве ном тро шку,
ко је се из да ју за при вре ме но
бо ра ви ште у Ма ке до ни ји), за -
кљу чи ва ња уго во ра о до би ја њу
сти пен ди је, оба ве шта ва ња
уни вер зи те та о сти ца њу ста ту -
са сту ден та кан ди да та и но -
стри фи ка ци је ди пло ма (тро -
шко ви но стри фи ка ци је ди -
пло ма иду на те рет сту ден та).
При том, по треб но је зах тев за
но стри фи ка ци ју ди пло ма под -
не ти нај ка сни је до 30. ав гу ста
оде ље њу за но стри фи ка ци ју
при МПН, с ци љем бла го вре -
ме ног за вр ша ва ња про це ду ре
но стри фи ка ци је, нај ка сни је

мент ко јим ће до ка за ти сво је
ет нич ко по ре кло; фо то ко пи ја
све до чан ства за вр ше ног сред -
њег обра зо ва ња, с пре во дом и
об ја шње њем ко је оце не су
аде кват не оце на ма у ма ке -
дон ском обра зовном си сте му
(тј. од ли чан, вр ло до бар, до -
бар, до во љан). Да кан ди да ти
не би би ли спре че ни да апли -
ци ра ју у ре зи дент ним или
дру гим зе мља ма, при хва та се
фо то ко пи ја.

На ве де на до ку мен та тре ба
да бу ду до ста вље на Ам ба са ди
Ре пу бли ке Ма ке до ни је у Бе о -
гра ду (Го спо дар Је вре мо ва 34),
и то нај ка сни је до 19. ав гу ста
2016. го ди не. Апли ка ци је ко је
при стиг ну на кон за да тог ро ка
не ће би ти узе те у об зир.

Ми ни стар ство обра зо ва ња и
на у ке (МПН) пре у зи ма оба ве -
зу ре гу ли са ња ста ту са сту ден -

Нема лепших дана од студентских

до 10. сеп тем бра, и омо гу ћа ва -
ња за по чи ња ња ре дов не на ста -
ве 15. сеп тем бра. За де таљ ни је
ин фор ма ци је у ве зи с про це -
ду ром за но стри фи ка ци ју упу -
ћу је мо на зва нич ну веб-стра ну
МПН www.mon.gov.mk, ме ни:
до ку мен ти, под ме ни: но стри -
фи ка ци ја.

Тре ба има ти у ви ду да ни је
мо гу ће пра во из бо ра сту дент -
ског до ма за сме штај и да је то
ис кљу чи во пра во Ми ни стар -
ства обра зо ва ња и на у ке. Исто
та ко, кан ди да ти ко ји стек ну
сти пен ди ју тре ба лич но да до -
ста ве до ку мен те за про ду же -
так пра ва ко ри шће ња сти пен -
ди је МПН.

Уко ли ко иза бра ни кан ди да ти
не стиг ну у Ма ке до ни ју до 10.
сеп тем бра, сма тра ће се да су од -
у ста ли од до би је не сти пен ди је.

В. Митковска

По во дом Пре о бра же ња, јед -
ног од нај ве ћих цр кве них
пра зни ка, ко ји ће би ти обе -
ле жен у пе так, 19. ав гу ста,
Ме сна за јед ни ца Гор њи град
је и ове го ди не ор га ни зо ва ла
тра ди ци о нал ну ма ни фе ста -
ци ју „Пре о бра жен ски да ни”.

Она је по че ла 14. ав гу ста
отва ра њем из ло жбе руч них
ра до ва и тра ди ци о нал них

је ла и пи ћа, ко је су при пре -
ми ле на ше су гра ђан ке што
жи ве на те ри то ри ји Гор њег
гра да.

„Пре о бра жен ски да ни” су
на ста вље ни дан ка сни је тур -
ни ром у ша ху и ре ми ју, одр -
жа ним у про сто ри ја ма МЗ
Гор њи град.

У сре ду, 17. ав гу ста, на
истом ме сту је при ре ђе но
књи жев но ве че ко је је ор га -

ни зо вао Књи жев ни клуб
„Про та Ва са Жив ко вић”.

За че твр так, 18. ав густ,
пла ни ра ни су дру же ње пен -
зи о не ра и гра ђа на, отва ра ње
из ло жбе ру ко тво ри на и де гу -
ста ци ја ба нат ских је ла. По -
че так ових про гра ма је за ка -
зан за 17 са ти.

На сам дан Пре о бра же ња,
19. ав гу ста, ис пред Пре о бра -

жен ске цр кве би ће одр жан
тра ди ци о нал ни ва шар, а су -
тра дан, 20. ав гу ста, од 17 са -
ти, ху ма ни тар ни тур нир у
ма лом фуд ба лу у Основ ној
шко ли „Ва са Жив ко вић”.

Ово го ди шњи „Пре о бра -
жен ски да ни” за вр ши ће се у
не де љу, 21. ав гу ста, фи ја ке -
ри ја дом ко ја ће би ти при ре -
ђе на на Град ском хи по дро -
му, од 14 са ти. М. Г.

Ак ци ју спа са ва ња ште не та из
ру пе ду бо ке око пет ме та ра во -
лон те ри из Дру штва при ја те -
ља жи во ти ња „Љу бим ци”
спро ве ли су у уто рак, 16. ав гу -
ста, у на се љу Ку де љар ски на -
сип, у са рад њи с Ва тро га сно-
спа си лач ком бри га дом Пан -
че во и уз при су ство рад ни ка
слу жбе „Зо о хи ги је на”.

Прет по ста вља се да се ку ца
у пра зној сеп тич кој ја ми на -
шла два да на ра ни је, али је
има ла из у зет ну сре ћу да и по -
ред па да с ве ли ке ви си не ни је
до жи ве ла озбиљ ни је по вре де
(што је на кнад но уста но вље но

и код ве те ри на ра), из у зев што
је би ла при лич но ис цр пље на,
жед на и глад на.

Чла но ви Дру штва при ја те -
ља жи во ти ња за хва љу ју сви ма
ко ји су уче ство ва ли у овој ак -

ци ји и би ли вољ ни да по мог -
ну, по себ но ко ман ди ри ма обе -
ју сме на у Ва тро га сној бри га -
ди, као и осо ба ма ко је су чу ле
ту га љи во цви ље ње и алар ми -
ра ле јав ност.

Овај слу чај је са мо но во упо -
зо ре ње ко ли ко отво ре не шах те
и нео бе збе ђе не ру пе мо гу би ти
ве ли ка опа сност ка ко за жи во -
ти ње, та ко и за љу де.

Вре ди на по ме ну ти да су
хра бри ва тро га сци са мо по ла
са та ка сни је у До ло ву удо ми -
ли ште не из град ског при хва -
ти ли шта и та ко је спа сен још
је дан не вин жи вот. Ј. Ф.

ПЛЕ МЕ НИ ТИ ГЕСТ ЉУ БИ ТЕ ЉА ЖИ ВО ТИ ЊА

Ку ца из ба вље на из ду бо ке ја ме

Про грам се еми ту је
сва ке не де ље, 
а ре при зи ра утор ком

Ве ћи део при ло га 
за сту пљен и у „Па ле ти”

Го то во де сет го ди на на ТВ Вој -
во ди ни се еми ту је „Ма ке дон -
ско сон це”, по лу ча сов на еми -
си ја на ма ке дон ском је зи ку. У
њој се об ра ђу ју те ме из свих
сег ме на та жи во та Ма ке до на ца
у Вој во ди ни. По себ на па жња се
по све ћу је жи во ту Ма ке до на ца,
њи хо вим про бле ми ма, ра ду и
ус пе си ма ко је по сти жу на свим
по љи ма. Пра те се ак тив но сти и
у окви ру че ти ри обла сти у ко -
ји ма Ма ке дон ци ор га ни зо ва но
пре ко удру же ња и На ци о нал -
ног са ве та ма ке дон ске на ци о -
нал не за јед ни це у Ре пу бли ци
Ср би ји мо гу да де лу ју.

ЕМИ СИ ЈА НА МА КЕ ДОН СКОМ ЈЕ ЗИ КУ НА ТВ ВОЈ ВО ДИ НИ

Ма ке дон ско сон це

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ МЕ СНЕ  ЗА ЈЕД НИ ЦЕ 
ГОР ЊИ ГРАД

И ове го ди не 
„Пре о бра жен ски да ни”

– Нај ви ше па жње по све ћу је -
мо не го ва њу ма ке дон ског је -
зи ка и кул ту ре, чу ва њу тра ди -
ци је и исто ри је Ма ке до на ца у
Ср би ји, као и ак тив но сти ма
Ма ке до на ца ко ји го сту ју у Ср -
би ји с раз ли чи тим кул тур но-
-умет нич ким про гра ми ма –
ре као је Злат ко Јан ку лов ски.

Пр ва еми си ја „Ма ке дон ско
сон це” еми то ва на је 17. де цем бра
2006, а 1. де цем бра 2012. отво ре -
но је и до пи сни штво у Пан че ву с
ци љем да се об у хва те све ак тив -
но сти Ма ке до на ца у овом де лу
Вој во ди не, јер се пре се дам де сет
го ди на у ју жни Ба нат ор га ни зо -
ва но до се лио ве ли ки број Ма ке -

до на ца, пре све га у Ја бу ку, Гло -
гоњ, Ка ча ре во, али и Пан че во.

На ре а ли за ци ји про гра ма ра -
де уред ник еми си је Злат ко Јан -
ку лов ски из Но вог Са да и но ви -
нар ка Лил ја на Ла за ре ска из
Пан че ва. Гле да о ци еми си је у
Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да ужи -
ва ју и у му зич ком де лу еми си је,
у ко јем се на из ме нич но сме њу -
ју на род на и за бав на му зи ка и
му зи ка за де цу.

Еми си ја на ма ке дон ском је -
зи ку „Ма ке дон ско сон це” на 
Ра дио-те ли ви зи ји Вој во ди не
еми ту је се пре ми јер но сва ке
не де ље у 18 са ти на Дру гом
про гра му, а ре при зи ра се утор -
ком у 10 са ти.

Ве ћи део при ло га из еми си је
„Ма ке дон ско сон це”, пре ве де них
на срп ски, при ка зу је се и у еми -
си ји „Па ле та”, ко ја се еми ту је на
Пр вом про гра му РТВ-а. У њој су
за сту пље ни при ло зи на је зи ци ма
ма њин ских за јед ни ца. В. М.

У оквиру фестивала „Fre e -
Dom Аrt”, 22. и 23. августа
биће одржана радионица
„Песничење”, која је наме-
њена младима од 15 до 25
година. Полазници ће имати
шансу да постану аутори пе-
сама, а неки од њих и изво-
ђачи. Радионицу ће водити
чланови редакције „Песни-
чења” Драган Протић, Ружи-

ца Девић и Филип Зарић.
Пријаве за учешће у радио-
ницама „Песничења” може-
те послати на in fo @do mo -
mla di ne pan ce vo.rs .

Завршна приредба биће
одржана у четвртак, 25. авгу-
ста, у 20.30, а на њој ће уче-
ствовати сви полазници ра-
дионице, уз подршку гостију
песника. М. M.

РАДИОНИЦА „ПЕСНИЧЕЊЕ”

Завршна приредба 
у четвртак

ЗА ВР ШЕ НА ПР ВА ФА ЗА ОПРЕ МА ЊА НО ВЕ
ИН ДУ СТРИЈ СКЕ ЗО НЕ

Пан че во се при пре ма 
за бу ду ће ин ве сти то ре



ма по сло ва ња, та ко да је ефе -
кат при ме не ових ме ра до вео
до то га да се оства ри до бит од
4,4 ми ли јар де ди на ра. На ја -
вио је да ће НИС и у на ред ном
пе ри о ду на ста ви ти ове ме ре,
али ће и раз ви ја ти ма ло про -
дај ну мре жу и ула га ти у
област енер ге ти ке.

Тра го ви кри зе
У НИС-овом по лу го ди шњем
из ве шта ју сто ји да је ду го трај -
на кри за у нафт ном сек то ру
оста ви ла тра го ве на ре зул та те
ком па ни је у пр вој по ло ви ни
2016. го ди не. На и ме, фи нан -
сиј ска ана ли за је по ка за ла да

EBITD (до бит пре пла ћа ња ка -
ма та, по ре за на до бит и амор -
ти за ци је) на сре ди ни го ди не
из но си 13,2 ми ли јар де ди на -
ра, што је 37 од сто ма ње не го у
истом пе ри о ду 2015. го ди не.

Ка ко твр ди ме наџ мент НИС-
а, успех по сло ва ња је за бе ле жен
код ве ћи не опе ра тив них по ка -
за те ља, као што су про мет
нафт них де ри ва та (по ве ћан
шест од сто) и уку пан обим пре -
ра де наф те и га са (по ве ћан за
16 од сто у по ре ђе њу са истим
пе ри о дом про шле го ди не). Уку -
пан про мет нафт них де ри ва та
из но сио је 1.552.000 то на и овај
ре зул тат је до при нео да НИС

уве ћа сво је уче шће на ма ло про -
дај ном тр жи шту Ср би је, па оно
са да из но си 43 по сто. У по го ни -
ма ру ско-срп ског ги ган та до са -
да је пре ра ђе но око 1.700.000
то на наф те и по лу про и зво да,
што је 16 од сто ви ше не го ла ни.
Ка да је реч са мо о про из вод њи
наф те и га са, из бу шо ти на је из -
ву че но 743.000 услов них то на,
док су исто вре ме но ре зер ве
угљо во до ни ка уве ћа не за 3,7
по сто. По ред то га, про из вод ња
елек трич не енер ги је до сти гла је
74.336 МWh, од но сно 27 про це -
на та ви ше не го у пр вом по лу го -
ди шту 2015. го ди не.

Но ве ин ве сти ци је
Фи нан сиј ска по лу го ди шња ана -
ли за по ка зу је да су ди рект не и
ин ди рект не по ре ске оба ве зе
НИС-а 76,3 ми ли јар де ди на ра,
што је по ве ћа ње од 13 од сто у
од но су на исти пе ри од 2015. го -
ди не. У пр вом де лу по слов не го -
ди не, у са рад њи са ино стра ним
ре но ми ра ним парт не ри ма, на -
ста вље не су ак тив но сти на при -
пре ми ре а ли за ци је стра те шких
ин ве сти ци о них про је ка та, као
што су про јек ти „Ду бо ка пре ра -
да у Ра фи не ри ји наф те Пан че -
во” и „Тер мо е лек тра не –то пла не
(ТЕ –ТО) Пан че во”, ко ји ће би ти
ре а ли зо ван у са рад њи са „Га -
спром енер го хол дин гом”.

На кра ју тре ба ис та ћи да НИС
сво је кон со ли до ва не ре зул та те
по сло ва ња при пре ма и об ја вљу -
је у скла ду с ме ђу на род ним
стан дар ди ма фи нан сиј ског из -
ве шта ва ња, што је, ка да је реч
срп ској при вре ди, из у зе так.

З. С.

Успех у не по вољ ним
еко ном ским усло ви ма

У пр вих шест ме се ци
оства ре на до бит од
3,1 ми ли јар де ди на ра

На ста вак при ме на
ме ра за по ве ћа ње
опе ра тив не 
ефи ка сно сти

На ја вље не ин ве сти ци је
у на шем гра ду

Ан тон Фјо до ров, ди рек тор
Функ ци је за фи нан си је, еко но -
ми ку, пла ни ра ње и ра чу но вод -
ство НИС-а, пред ста вио је ин -
ве сти то ри ма и ак ци о на ри ма
про шле не де ље на Бе о град ској
бер зи ре зул та те по сло ва ња ру -
ско-срп ског нафт ног ги ган та
за пр во по лу го ди ште 2016. го -
ди не. Пре ма ње го вим ре чи ма,
ком па ни ја је оства ри ла до бит
од 3,1 ми ли јар де ди на ра, чи ме
је НИС очу вао про фи та бил -
ност без об зи ра на иза зо ве у
по сло ва њу, оли че не пре све га у
ни ским це на ма си ро ве наф те
на свет ском тр жи шту.

Ка ко је ре као, оства ре ни ре -
зул тат је још зна чај ни ји ако се
има у ви ду чи ње ни ца да је у
пр ва три ме се ца не то до бит
из но си ла 261 ми ли он ди на ра.
Фјо до ров је ис та као да је НИС
успе шно на ста вио да спро во ди
про грам по ве ћа ња опе ра тив не
ефи ка сно сти у свим обла сти -

4 ПОЛИТИКА/ПРИВРЕДА

Не идем на гроб сво јих ро ди те ља, али идем на Сло бин.
(По ча сни пред сед ник СПС-а Ми лу тин Мр ко њић по во -

дом пи са ња бри тан ских ме ди ја о осло ба ђа ју ћој пре су ди
Ха шког три бу на ла Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу)

* * *
Сра мот ни су по ку -
ша ји но во и за бра них
ми ни ста ра да фал си -
фи ко ва њем и не и -
сти ни тим ту ма че -
њем про шло сти
оправ да ју сво је уче -
шће у по ли ти ци ра та
и на си ља та ко што ће
све нас, чи та во дру -
штво, иден ти фи ко -
ва ти са зло чи нач ком
по ли ти ком.

(Не над Ча нак, пред сед ник ЛСВ-а, по во дом из ја ва
Иви це Да чи ћа и Алек сан дра Ву ли на у ко ји ма су они за -
тра жи ли ре ха би ли та ци ју Сло бо да на Ми ло ше ви ћа)

* * *
Оп шти на Сме де рев ска Па лан ка има бу џет од 800 ми ли -
о на ди на ра, а ду гу је че ти ри ми ли јар де. То је еко ном ска
по ли ти ка Бо ја на Пај ти ћа и ње го вог са рад ни ка Ра до сла -
ва Ми ло ји чи ћа Ке не. Са мо ха рач, и пљач ка на ро да.

(Дар ко Гли шић, пред сед ник Из вр шног од бо ра СНС-а,
по во дом от кри ћа да је Ми ло ји чић, бив ши пред сед ник
оп шти не Сме де рев ска Па лан ка, док је био на тој функ -
ци ји, пот пи сао је дан ра чун за ре пре зен та ци ју на из нос
од 139.850 ди на ра!)

* * *
Отва ра ње ова два по гла вља зна чи да се мо ра зна ти ко је
од го во ран за тра ге ди ју хе ли коп тер, да мо ра ју од го ва ра -
ти они ко ји су кри ви за смрт сед мо ро љу ди, они ко ји су
из ре пу блич ке и град ске вла сти кри ви за ру ше ње у Са ва -
ма ли, они ко ји су од го вор ни за тај не уго во ре ко ји ма су
оште ти ли гра ђа не Ср би је за сто ти не ми ли јар ди ди на ра.
Реч је о уго во ри ма о „Бе о гра ду на во ди”, про да ји по љо -
при вред ног зе мљи шта и „Ер Ср би ји”.

(Ко мен тар пред сед ни ка Де мо крат ске стран ке Бо ја на
Пај ти ћа по сле отва ра ња пре го ва рач ких по гла вља из ме ђу
Ср би је и Европ ске уни је)

КОНЦЕПТ

О гробовима 
и потписима

Но ва-ста ра Вла да Ср би је
(исти пре ми јер) и по ред
пер со нал не про ме не ми ни -
стра по љо при вре де, по сле
екс по зеа ман да та ра за са -
став вла де, не обе ћа ва ре ше -
ња за ста ре про бле ме у по -
љо при вре ди, а но ви се у ме -
ђу вре ме ну отва ра ју – сто ји у
са оп ште њу удру же ња „Пан -
че вач ки ра та ри” упу ће ном
јав но сти. Они ис ти чу да
мар ке тин шки при ступ, у
спре зи с пра зним обе ћа њи -
ма, не ће ни за ми ли ме тар
по пра ви ти ста ње у по љо при -
вре ди и пла ше се да ће се
аграр на по ли ти ка још ви ше
по гор ша ти.

Под се ћа ју јав ност да је
аграр ни бу џет за 2016. го ди -
ну све га 40,6 ми ли јар ди ди -
на ра, што је 15 ми ли јар ди
ди на ра ма ње од за кон ског
ми ни му ма (пет од сто бу џе та
Ср би је). Ка ко ка жу, и по ред
су фи ци та у бу џе ту Ср би је,
не ма из ве сно сти да ће се
сред ства за аграр по ве ћа ти.
По сле сма ње ња суб вен ци ја са
12.000 ди на ра на све га 4.000
ди на ра по хек та ру и због са -
да шњих де пре сив них це на
основ них ра тар ских кул ту ра
др жа ва све ви ше гу ра по љо -
при вред ни ке у без на ђе – ка -
жу „Пан че вач ки ра та ри”.
Они под се ћа ју гра ђа не да је
Ми ни стар ство по љо при вре де
уки ну ло ре грес за ди зел-го -

ри во, а да је Ми ни стар ство
фи нан си ја ли ши ло по љо при -
вред не про из во ђа че и по вра -
ћа ја де ла ак ци за, та ко да др -
жав ни на мет на ди зел-го ри во
за про из вод њу са да из но си
око 60 од сто у струк ту ри про -
дај не це не. Сто га чла но ви
удру же ња за кљу чу ју да срп -
ски по љо при вред ни ци пла -
ћа ју нај ску пље ди зел-го ри во
у ре ги о ну. Кон крет но, за ПДВ
и ак ци зе из два ја се 78 ди на ра
по ли тру, „што пред ста вља
ха рач не ви ђе них раз ме ра, а
хва ло спе ви о су фи ци ту бу џе -
та Ср би је за по љо при вред ни -
ке зна че са мо још ви ше оп те -
ре ће ња”. У свом до пи су ра та -
ри су се освр ну ли и на не за -
ко нит на мет – на кна ду за од -
вод ња ва ње, ко ја је у су прот -
но сти са За ко ном о во да ма,
што је кон ста то вао и по кра -
јин ски ом буд сман. Удру же ње
„Пан че вач ки ра та ри” је на
по ме ну ту не за ко ни тост у два
на вра та упо зо ри ло Вла ду Ср -
би је, Ми ни стар ство по љо -
при вре де и Ми ни стар ство
фи нан си ја, али од го вор још
увек ни је сти гао, па је сто га
пред мет пре дат Устав ном су -
ду Ср би је.

Чла но ви удру же ња су тра -
жи ли да над ле жни у др жа ви
раз дво је ре со ре по љо при -
вре де и за шти те жи вот не
сре ди не, јер је за шти та жи -
вот не сре ди не ве о ма зах те -
ван ре сор и из и ску је знат на
сред ства, што ди рект но ума -
њу је из два ја ња за аграр.

На кра ју до пи са чла но ви
удру же ња „Пан че вач ки ра -
та ри” по же ле ли су сре ћу но -
вом ми ни стру по љо при вре -
де и за шти те жи вот не сре -
ди не Бра ни сла ву Не ди мо ви -
ћу и јав но су га по зва ли да,
бу ду ћи да ни је струч њак из
аграр не обла сти, фор ми ра
аде ква тан аграр ни са вет при
свом ре со ру. З. С.

Петак, 19. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ДО ПИС УДРУ ЖЕ ЊА „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ РА ТА РИ”

По љо при вре да пред
не ре ши вим про бле ми ма

Не ло јал на 
кон ку рен ци ја дру ги
раз лог за гу бит ке 
у по сло ва њу 

Нео п ход но рас пи са ти
јав ни по зив за от куп
по љо при вред них 
про из во да 

Јав но ко му нал но пред у зе ће
„Гре ја ње” ис ка за ло је до би так
у по сло ва њу то ком 2015. го ди -
не у из но су од 30.670.476,38
ди на ра. На осно ву од лу ке
Над зор ног од бо ра тог ЈКП-а,
део те су ме (6.638.191,21 ди -
на ра) би ће упла ћен у град ски
бу џет, а оста так (24.032.258,17
ди на ра) би ће про сле ђен у ре -
зер вни фонд, из ко јег ће се
фи нан си ра ти ре монт по сто је -
ће и на бав ка но ве опре ме – чу -
ло се на сед ни ци Град ског ве -
ћа одр жа ној 16. ав гу ста.

Чла но ви ма град ске вла де је
са оп ште но да је до би так у по -
сло ва њу у про шлој го ди ни
оства рио и АТП, те да он из но -
си 2.962.686,58 ди на ра. Та
сво та ће би ти рас по ре ђе на за
по кри ће гу би та ка град ског
пре во зни ка из ра ни јих го ди на.

У из ве шта ју о по сло ва њу
АТП-а у про шлој го ди ни пи ше
да су, пре ма про це ни по сло -
вод ства тог пред у зе ћа, гу би ци
то ком ра ни јих го ди на на ста ли
услед при нуд них на пла та на
осно ву ту жби рад ни ка због ма -
њих пла та ко је су им ис пла ћи -
ва не од 2005. до 2007. го ди не.

Дру ги раз лог за гу бит ке у по -
сло ва њу АТП-а је сте не ло јал на
кон ку рен ци ја, ко ја се огле да у
не за ко ни том ра ду ком би пре -
во зни ка на те ри то ри ји Пан че ва
и на ли ни ји за Бе о град.

На сед ни ци Град ског ве ћа је
усво је на од лу ка о фор ми ра њу ти -

ЗА СЕ ДА ЛО ГРАД СКО ВЕ ЋЕ

„ГРЕ ЈА ЊЕ” И АТП ДО БРО ПО СЛО ВА ЛИ 
У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ

ма за пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње
уз уче шће јав но сти у 2017. го ди ни.

Пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње
је про цес ко ји укљу чу је гра ђа не
и све за ин те ре со ва не у од ре ђи -
ва ње при о ри те та и до но ше ње
пла но ва по тро шње у окви ру
јед не ло кал не са мо у пра ве.

Оно се од но си на део бу џе та
на ме њен за про јек те ко ји су од
зна ча ја за јед ну ло кал ну за јед -
ни цу, а циљ укљу чи ва ња гра ђа -
на у тај про цес је по ве ћа ње
тран спа рент но сти, отво ре но -
сти и од го вор но сти ло кал не са -
мо у пра ве.

На сед ни ци одр жа ној 20. ју -
ла ове го ди не Скуп шти на гра -
да је до не ла од лу ку о укљу чи -
ва њу гра ђа на у до но ше ње од -
лу ка о рас по де ли нов ца из
град ског бу џе та. По во дом то га
град ска власт тре ба да пре зен -
ту је јав но сти ви си ну бу џе та,
да де фи ни ше про јек те за фи -
нан си ра ње и да то по пу ла ри -

ше у ло кал ним ме ди ји ма, ка -
ко би се јав ност у што ве ћој
ме ри укљу чи ла у тај про цес.

На сед ни ци Град ског ве ћа
одр жа ној 16. ав гу ста рас пра -
вља ло се и о спо ра зу му о са -
рад њи Пан че ва и Нафт не ин -
ду стри је Ср би је у овој го ди ни.

Пр во бит но је би ло пред ви -
ђе но да рок за за вр ше так про -
је ка та ко ји има ју по др шку
НИС-а бу де 31. де цем бар ове
го ди не. Ме ђу тим, ком па ни ја
је пред ло жи ла да се рок про -
лон ги ра на 31. март иду ће го -
ди не и тај зах тев је при хва ћен.

Под се ћа мо, спо ра зу мом о
са рад њи НИС-а и Гра да Пан -
че ва пре ци зи ра но је да ће
Нафт на ин ду стри ја Ср би је у
на шем гра ду то ком ове го ди не
фи нан сиј ски по др жа ти про -
јек те из обла сти кул ту ре, на у -
ке, спор та и за шти те жи вот не
сре ди не, те да ће по мо ћи со -
ци јал но угро же ним гру па ма,

са укуп но 15 ми ли о на ди на ра.
Град ско ве ће је за се да ло и

про шле не де ље, 5. ав гу ста. Из -
ме ђу оста лог, на тој сед ни ци
се раз го ва ра ло о спро во ђе њу
скуп штин ске од лу ке са сед ни -
це одр жа не 7. ју ла.

Та да је од лу че но да се ски ну
усе ви с по љо при вред ног зе -
мљи шта ко је је у др жав ној
сво ји ни. Обра зо ва на је рад на
гру па за спро во ђе ње те од лу ке
и упу ћен по зив јав ним скла -
ди шти ма за по љо при вред не
про из во де да пре у зму ра тар -
ске кул ту ре с др жав них усе ва.

Ме ђу тим, на кон два по зи ва
ни је би ло за ин те ре со ва них, па
је од лу че но да се рас пи ше и тре -
ћи. За кљу че но је да је нео п ход -
но рас пи са ти јав ни по зив за от -
куп по љо при вред них про из во да
с др жав ног зе мљи шта, те да гра -
до на чел ник са иза бра ним ли -
ци ма за кљу чи уго вор о по слов -
ној са рад њи. М. Глигорић

ФИ НАН СИЈ СКИ ИЗ ВЕ ШТАЈ НИС-а

Пресек пословања нафтног гиганта

Град ско ве ће ће укљу чи ти гра ђа не у расподелу буџета
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Сва пан че вач ка јав на пред у зе ћа до
1993. го ди не функ ци о ни са ла су као
јед но (под на зи вом „Стан дард”), да
би те го ди не би ла по де ље на на осам
раз ли чи тих це ли на. Са да је, на ини -
ци ја ти ву град ске вла сти, по но во ак -
ту ел но њи хо во спа ја ње у јед но ко му -
нал но пред у зе ће. Ка ко је „Пан че вац”
пи сао у про шлом бро ју, пла ни ра но је
да то бу ду ће је дин стве но пред у зе ће
бо ље и еко ном ски ра ци о нал ни је по -
слу је и да у ве ћој ме ри бу де у слу жби
гра ђа на. У том сми слу сва ко од шест
јав них пред у зе ћа има по је дан над -
зор ни од бор, ди рек то ра и слу жбу на -
пла те, а са да би „Во до вод”, „Хи ги је -
на” и „Гре ја ње” има ли об је ди ње ну
слу жбу за на пла ту, што би, пре ма ми -
шље њу пред став ни ка ло кал не вла -
сти, тре ба ло да по бољ ша услу гу на -
пла те ко му на ли ја. А шта о ово ме ми -
сле гра ђа ни Пан че ва?

МА ЈА ЛЕ КИЋ, ди пло ми ра ни ме на џер:
– Ми слим да је то па мет на иде ја

што се ти че пла ћа ња. Ја ра дим од 10
до 16 са ти, а не кад и ду же, та ко да
ми је је ди ни сло бо дан дан не де ља.
Сво је па ре и ра чу не но сим са со бом у

нов ча ни ку да ни ма, јер не сти жем да
одем на сва ки шал тер по себ но. Опет,
у бан ка ма су ви со ке про ви зи је за ра -
чу не. Кад би све ово до ве ло до уште -
де и сма ње ња ра чу на, би ло би сјај но,
али ако ни шта дру го, бар је уште да
вре ме на оно што је до бро.

КА ТИ ЦА ОГУ ЛИН, пен зи о нер ка:
– Ми слим да је спа ја ње јав них слу -

жби пот пу но у ре ду. Чи ни ми се да
ће та ко би ти лак ше не го да иде те на
све стра не да пла ћа те. Ми слим да ће
на овај на чин до ћи и до уште де у
град ском бу џе ту. 

ДЕ ЈАН ЛОН ЧАР, так си ста:
– То се у Бе о гра ду ра ди већ одав но,

јер по сто ји је дан ра чун у ко ји ула зе
во да, гре ја ње, сме ће и све оста ло. С
јед не стра не, то је до бро за то што је у
бан ци ни жа про ви зи ја, не пла ћа се
сва ки ра чун, а с дру ге стра не пи та ње
је ку да ће ићи сав тај но вац и ка ко ће
се то ра ди ти, по што је дру га чи је ка да
сва ко до би ја сво је, а дру га чи је ка да
све иде на јед но ме сто и он да ко шта
до би је. За нас је мо жда бо ље, али пи -
та ње је шта ће би ти с тим.

МИ РО СЛАВ СПА СИЋ, рад ник:
– Пи та ње је ка ко је то ре гу ли са но у

це лом све ту. Ми слим да ће за гра ђа -
не би ти бо ље, да ће пру жа ње по ме ну -
тих услу га би ти јед но став ни је, бр же
и ква ли тет ни је. Ве ру јем у ту со лу ци -
ју, јер то зна чи да ће гра ђа ни мо ћи
бр же да оба ве сво је ду жно сти. Ако у
том прав цу иде план, он да је у ре ду.

ЖИ ВИ ЦА МО РАР, про гра мер:
– То је још јед на ге не рал на цен -

тра ли за ци ја, а ми слим да ни јед на
цен тра ли за ци ја ни је до бра, цен тра -
ли за ци ја је ван па ме ти. Не сла жем се
са овим пла ном, сма трам да то не ће
функ ци о ни са ти. Дру гим ре чи ма, ка -
ко ће Пе ра да ру ко во ди Ми ком кад
не зна ни шта о Ми ки?

МИ ЛИ ЦА НИ КО ЛОВ СКИ, 
пен зи о нер ка:

– Ме ни је бо ље ова ко ка ко је са да.
Ми слим да спа ја ње не би би ло до бро
јер мо же до ћи до зло у по тре ба. Не ве -
ру јем у то. Кад год је не где ве ли ка гу -
жва, на кра ју не ис пад не до бро, већ
обич но ис пад не не што што не тре ба.

Анкетирао: К. Балтеану

М. СПАСИЋД. ЛОНЧАР Ж. МОРАР М. НИКОЛОВСКИ

НАША АНКЕТА

ШТА МИ СЛИ ТЕ О СПА ЈА ЊУ СВИХ КО МУ НАЛ НИХ  ПРЕД У ЗЕ ЋА У ЈЕД НО?

Добра идеја или могућност злоупотребе?

К. ОГУЛИНМ. ЛЕКИЋ

На ини ци ја ти ву 
гра до на чел ни ка фор ми ран
тим за за вр ше так овог 
по сла

Члан Град ског ве ћа 
за ду жен за кул ту ру 
Не ма ња Ро тар на че лу ти ма

Град ска власт у Пан че ву од лу чи ла је
да мак си мал но по др жи ре кон струк -
ци ју Пре о бра жен ске цр кве, јед ног од
нај леп ших и нај ста ри јих вер ских
обје ка та и спо ме ни ка у на шем гра ду.

За по че так, би ће на ста вље ни ра ни је
за по че ти ли мар ски ра до ви на зво ни ку
те цр кве и крст ће би ти об ло жен по зла -
том. Вред ност тих ра до ва је 2.800.000
ди на ра, а фи нан си ра ће их Ми ни стар -
ство кул ту ре Ср би је, с об зи ром на то да
је Пре о бра жен ска цр ква про гла ше на
за спо ме ник од из у зет ног зна ча ја, као
и град ска власт.

По во дом овог ва жног по сла у Пре о -
бра жен ској цр кви је 17. ав гу ста одр -
жа на кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко -
јој су го во ри ли Не ма ња Ро тар, члан
Град ског ве ћа за ду жен за кул ту ру и
омла ди ну, Ве сна Пот па ра, ар хи тек та-
-кон зер ва тор у За во ду за за шти ту спо -
ме ни ка, и про то је реј Стој че Цвет ков -
ски, ста ре ши на Пре о бра жен ске цр кве.

Не ма ња Ро тар је из ја вио да је на
ини ци ја ти ву гра до на чел ни ка Пан че ва
фор ми ран тим ко ји тре ба да убр за ре -
кон струк ци ју Пре о бра жен ске цр кве.

Он је до дао да ће ње гов за да так као
пред вод ни ка тог ти ма би ти обез бе ђи -
ва ње ал тер на тив них из во ра фи нан -
си ра ња, до би ја ње нео п ход них до зво ла
и убр за ва ње свих ад ми ни стра тив них
про це ду ра.

– Ту сам да дам сву по треб ну по -
ли тич ку, ад ми ни стра тив ну и опе -
ра тив ну по моћ за то што ми је гра -
до на чел ник по ве рио та кав за да так.
До са да смо иза шли у су срет свим
вер ским за јед ни ца ма у гра ду, сви -
ма смо по мо гли и то ће мо на ста ви -
ти. Већ је не што ура ђе но у Ри мо ка -
то лич кој цр кви Све тог Кар ла Бо ро -
меј ског и у не ким дру гим објек ти -
ма у гра ду и за то је из дво је но до ста
нов ца из град ског бу џе та. Не ћу ви -
ше до зво ли ти да про па да ни је дан
спо ме ник кул ту ре у Пан че ву, без
об зи ра на то из ко је епо хе је и ко јој
вер ској за јед ни ци при па да. Због
то га смо од лу чи ли да по мог не мо
са на ци ју Пре о бра жен ске цр кве, јер
је то спо ме ник од из у зет ног зна ча -
ја, као и ма на стир у Вој ло ви ци.
Пре о бра жен ска цр ква тре ба да све -

ПО ЧЕ ЛО РЕ ША ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА ПО РО ДИ ЦЕ ПО ША

Опет ће из ла зи ти на ули цу

до чи о на шем иден ти те ту с об зи -
ром на то да је она обе леж је јед не
ду хов но сти и јед ног вре ме на – из -
ја вио је Ро тар.

Он је до дао да је не до пу сти во то
што се о ре кон струк ци ји Пре о бра -
жен ске цр кве го во ри ви ше од де сет
го ди на и што се до са да све за вр ша -
ва ло са мо на обе ћа њи ма.

Про то је реј Стој че Цвет ков ски је
под се тио да се у Пре о бра жен ској цр -
кви, по ред из у зет но ста рих фре ски,
на ла зи и вре дан ико но стас ко ји је ура -
дио по зна ти сли кар Урош Пре дић.

До дао је да је за ни мљи во то што су
на фа са ду цр кве пре мно го го ди на по -
ста вље не фи гу ре и укра си од ка ме на и
гли не ко ји су до не ти из Ма ђар ске.

– Ако су на ши пре ци мо гли дав но
да са гра де ова кву све ти њу у не у по ре -
ди во те жим еко ном ским и по ли тич -
ким усло ви ма не го што су да на шњи,
он да би смо ми мо ра ли да је са чу ва -
мо, одр жи мо и бар ма ло улеп ша мо –
до дао је он.

Ве сна Пот па ра је из ја ви ла да је до
са да за ме ње на ли ме на ку по ла на
Пре о бра жен ској цр кви и да је ре кон -
стру и сан њен ико но стас. До да ла је да
је оста ло још мно го по сла и да ће се
он ра ди ти по фа за ма.

Ре кла је да За вод за за шти ту спо -
ме ни ка те сно са ра ђу је с Гра ђе вин -
ским фа кул те том у Бе о гра ду ка да је
реч о ре кон струк ци ји Пре о бра жен -
ске цр кве. На ја ви ла је да ће при о ри -
те ти у да љем то ку ра до ва на том
објек ту би ти об но ва фа са де и за шти -
та зво ни ка ви со ког пе де сет ме та ра
за то што с ње га от па да ју ко ма ди ка -
ме на, што мо же угро зи ти по се ти о це.
На ве ла је и да су до са да оба вље не
кон сул та ци је с јед ном фа бри ком у
Ма ђар ској и да су ње ни ру ко во ди о ци
ре кли ка ко би по но во мо гли да се
про из ве ду не ки укра си од гли не и
пла сти ке ко ји су пре мно го го ди на
ко ри шће ни за де ко ра ци ју Пре о бра -
жен ске цр кве.

М. Глигорић

За хва љу ју ћи Ма ји Вит ман, ди рек -
тор ки Ди рек ци је за из град њу и уре -
ђе ње Пан че ва, би ће ре шен про блем
по ро ди це По ша ко ји да ти ра од пре
два де сет се дам го ди на.

Ка да су ку пи ли плац, а по том и
са гра ди ли ку ћу на Ми си, чла но ви
те по ро ди це ни су ни слу ти ли да ће
за крат ко вре ме по ред њих би ти са -
зи да но још не ко ли ко ку ћа ко је ће
их бу квал но за тво ри ти са свих стра -
на. Због то га они већ го ди на ма не -
ма ју при ступ Ба ниј ској ули ци иа ко
им је она нај бли жа.

Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње
гра да је још пре ви ше го ди на пла ни -
ра ла да се у бли зи ни њи хо ве ку ће
са гра ди ули ца, али од то га ни је би ло
ни шта. Тај про је кат је од ло жен у не -
ку фи о ку јер у град ском бу џе ту ни је
би ло до вољ но нов ца да се оба ви екс -
про при ја ци ја и да се от ку пе ба ште
пре ко ко јих би та ули ца про ла зи ла.

Бу ду ћи да је ку ћа по ро ди це По ша
за тво ре на за свих стра на, до ње не -
ма ју при ступ ни во зи ла ва тро га са ца
и Хит не по мо ћи. Је ди ни ко је имао
раз у ме ва ња за ду го го ди шњи про -
блем по ро ди це По ша, је сте њи хов
пр ви ком ши ја Си ма Ан дрић, ко ји
их је све вре ме пу штао да про ла зе
пре ко ње го вог дво ри шта.

Ма ја Вит ман је из ја ви ла да су у
Ди рек ци ји све сни да још увек ни је
ре шен про блем екс про при ја ци је за

број не пар це ле у гра ду. До да ла је да
се он ре ша ва, али по сте пе но, у скла -
ду с мо гућ но сти ма.

– Ка да сам се упо зна ла са овим
слу ча јем, лич но сам се за ин те ре со -
ва ла за ње га. Ви де ла сам да је по ро -
ди ца По ша су о че на с ве ли ким про -
бле мом, а да из бу џе та Ди рек ци је за
из град њу и уре ђе ње гра да мо же да
се из дво ји но вац за ње го во ре ша ва -
ње и он да сам пре до чи ла то над ле -
жни ма у ло кал ној вла сти. Они су
до зво ли ли да се у фи нан сиј ски
план и про грам по сло ва ња Ди рек -
ци је увр сти но вац и за ре ше ње про -
бле ма по ро ди це По ша. Ка да се за -
вр ши сва за кон ска про це ду ра, би ће
от ку пље но пет на ест пар це ла ко је
пре ла зе пре ко те ри то ри је бу ду ће
ули це и чим бу де би ло до вољ но
нов ца у град ском бу џе ту, по че ће
ње на из град ња. Ди рек ци ја за из град -
њу и уре ђе ње гра да по кре ну ла је по -
сту пак јав не на бав ке ка та стар ско-
-то по граф ског пла на свих пар це ла
ко је се на ла зе на тра си те са о бра ћај -
ни це. То је пред у слов за све да ље
по сло ве – из ја ви ла је Ма ја Вит ман,
ди рек тор ка Ди рек ци је за из град њу
и уре ђе ње гра да. 

Она је до да ла да је то јав но пред -
у зе ће ан га жо ва но на ре ша ва њу још
јед не екс про при ја ци је и да је у пи -
та њу слу чај по ро ди це Бле чић из
Ма ке дон ске ули це. М. Г.

ХРОНИКА

У цркви се на ла зи ико но стас ко ји је ура дио Урош Пре дић

Про лаз кроз ком шиј ску ка пи ју – је ди ни спас за по ро ди цу По ша

Градоначелник Саша Павлов изја-
вио је медијима поводом информа-
ције да су у Панчеву на неколико ме-
ста откривени комарци заражени
грозницом Западног Нила да је ло-
кална власт учинила све што је мо-
гла, јер се комарци прскају чешће
него што је било уобичајено.

Он је додао да се на основу праћења
здравствене ситуације не може рећи
да се она погоршава, зато што су од
појаве грознице Западног Нила на те-
риторији Јужнобанатског округа ре-
гистрована само два пацијента и није
било новооболелих од те болести.

– Сви треба да будемо опрезни, и
то не само у деловима града у којима
је утврђено постојање комараца који
носе вирус. Територија града Панче-
ва је угрожена пре свега због постоја-
ња прљавих и чистих вода. У овом
делу године, до средине септембра,
требало би да свако од нас буде опре-
зан и поштује препоруке које дају
панчевачки Завод за јавно здравље и
Институт „Батут”. Између осталог,
они су саветовали да се не излази без
заштите рано ујутру и касно увече
поред зелених површина и уз водене
токове. Заједнички циљ нам је да мо-

гућност да будемо заражени вирусом
грознице Западног Нила сведемо на
најмањи могући ниво – изјавио је
Павлов.

Подсећамо, Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовано-
вић Батут” 15. августа је саопштио да
је током надзора комараца и испити-
вања да ли су заражени вирусом гро-
знице Западног Нила – која је вршио
Завод за биоциде – откривено да их
има на неколико места у Панчеву: у
околини Опште болнице, поред Ста-
кларе, на Спортском центру на Ми-
си, на Старом Тамишу, у Војловици,
Старчеву и Омољици. М. Г.

ГРАДОНАЧЕЛНИК САША ПАВЛОВ ПОВОДОМ 

ОТКРИЋА ЗАРАЖЕНИХ КОМАРАЦА

Запрашивања чешћа 
него раније

ПО ЧИ ЊЕ ОБ НО ВА ВА ЖНОГ ВЕР СКОГ ОБЈЕК ТА

ВЛАСТ ИНИ ЦИ РА ЛА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈУ
ПРЕ О БРА ЖЕН СКЕ ЦР КВЕ



По во дом уче ста лих хап ше ња
пе до фи ла ши ром Ср би је на -
чел ник Оде ље ња за ви со ко -
тех но ло шки кри ми нал у Ми -
ни стар ству уну тра шњих по -
сло ва Са ша Жи ва но вић, го сту -
ју ћи у про гра му те ле ви зи је
„Пинк”, апе ло вао је на ро ди -
те ље да во де ра чу на о то ме с
ким њи хо ва де ца скла па ју
при ја тељ ства и кон так ти ра ју
на „Феј сбу ку”.

Он је на гла сио да се до са да
по ка за ло да је та дру штве на
мре жа иде ал на за ус по ста вља -
ње кон та ка та из ме ђу де це и
пе до фи ла, с об зи ром на то да
они тим пу тем ду го мо гу да се
пред ста вља ју нај мла ђи ма као
њи хо ви вр шња ци и да при -
кри ва ју свој пра ви иден ти тет.

Жи ва но вић је због то га апе -
ло вао на ро ди те ље да де ци
скре ну па жњу и на то да ни ка -
ко не при хва та ју зах те ве за
при ја тељ ства ко је им ша љу
не по зна те осо бе и да не пре -
ћут ку ју, већ да им од мах при -
ја ве сва ки сум њи ви ко мен тар
или по ру ку ко ју до би ју.

На чел ник Оде ље ња за ви со ко -
тех но ло шки кри ми нал из ја вио је
и да по ли ци ја по сле сва ког хап -
ше ња пе до фи ла за пле њу је њи хо -
ве ком пју те ре, та бле те, мо бил не
те ле фо не, флеш-ди ско ве и но си -
ве ме мо ри је и да их он да но си на
тзв. фо рен зич ко ве шта че ње.

– Из ме ђу оста лог, то ком тог
про це са се гле да ка да су сла те
уз не ми ру ју ће по ру ке, ка ко су
гла си ле, да ли је пе до фил мо -
жда ски дао са ин тер не та ла -
сцив не фо то гра фи је, да ли је
кон так ти рао с још не ким ван
на ше др жа ве итд. Има мо до -

бру са рад њу и с цен тра лом
„Феј сбу ка” и на сва ки наш
зах тев да нам до ста ве IP
aдресу ком пју те ра с ко је је
упу ће на не ка уз не ми ру ју ћа
по ру ка, од го ва ра ју нам у ро ку
од не ко ли ко са ти – из ја вио је
Жи ва но вић.

С дру ге стра не, за бри ња ва
пре ви ше бла га ка зне на по ли -
ти ка на ших су до ва ка да је реч
о пе до фи ли ји.

Пре ма по да ци ма ко је су об -
ја ви ле „Ве чер ње но во сти”, по -
ли ци ја је то ком 2013. го ди не
под не ла 195 кри вич них при ја -
ва за кри вич на де ла не до зво -
ље не пол не рад ње и об љу ба
де це. Го ди ну да на ка сни је
под не те су 202 при ја ве, а про -
шле го ди не их је би ло 197.

Од свих тих слу ча је ва осу -
ђе но је са мо 87 осум њи че них.
Сви ма су из ре че не за твор ске
ка зне, ко је су из но си ле мак си -
мал но две-три го ди не, а у нај -
ве ћем бро ју слу ча је ва ни го ди -
ну да на!? Осум њи че ни ко ји су
осу ђе ни за раз ме њи ва ње деч -
јих сли ка на ин тер не ту до би -
ли су са мо услов не ка зне.

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва об ја ви ло је у пу бли -
ка ци ји „Про це на прет ње од
те шког и ор га ни зо ва ног кри -
ми на ла” да су у по след ње две
го ди не под не те кри вич не
при ја ве про тив 2.622 ли ца
због то га што су из бе гла пла -
ћа ње по ре за у из но су од 14,8
ми ли јар ди ди на ра.

Кри вич на де ла у ве зи са ута -
јом по ре за вр ше се не под но -
ше њем по ре ских при ја ва или
уно ше њем ла жних по да та ка,
не при ја вљи ва њем ствар ног
при хо да или ко ри шће њем ла -
жних фак ту ра ко је не при ка зу -
ју ре ал ни про мет ро бе и услу -
га. Циљ та квог по на ша ња је из -
бе га ва ње пла ћа ња по ре за или
нео сно ва но по тра жи ва ње нов -
ца на име по вра ћа ја по ре за.

По се бан про блем с ко јим
се су о ча ва ју пред став ни ци
по ли ци је и по ре ских слу жби

је сте из бе га ва ње кри вич не
од го вор но сти пре ре ги стра -
ци јом фир ми.

То се че сто ра ди њи хо вим
при ја вљи ва њем на те ри то ри -
ји Ко со ва и Ме то хи је. На тај
на чин до ку мен та ци ја о по -
сло ва њу по ста је не до ступ на
по ли ци ји и по ре ским слу -
жба ма и њи хо ви при пад ни ци
би ва ју спре че ни у вр ше њу
кон тро ле и утвр ђи ва њу
ствар них при хо да.

Ау то ри „Про це не прет ње
од те шког и ор га ни зо ва ног
кри ми на ла” ука за ли су и на
то да је ута ја по ре за ве о ма
че ста ка да је реч о уво зу гар -
де ро бе из ино стран ства. Вла -
сни ци број них фир ми ко је су
ре ги стро ва не на те ри то ри ји
на ше зе мље за јед но са чла -
но ви ма кри ми нал них гру па
уво зе одев не пред ме те уз ко -
ри шће ње фал си фи ко ва не
до ку мен та ци је с на ме ром да
при кри ју пра ву вред ност ро -
бе. Они је ума њу ју ви ше пу та
ка ко би из бе гли пла ћа ње ца -
ри не и дру гих да жби на пре
ула ска у Ср би ју.

Пан че вач ка по ли ци ја је про -
шле не де ље об ја ви ла да је на
те ри то ри ји Бе ле Цр кве от кри -
ла ла бо ра то ри ју за про из вод -
њу ма ри ху а не и за пле ни ла 1,5
ки ло гра ма те дро ге и ма њу ко -
ли чи ну ха ши ша. То ком пре -
тре са ла бо ра то ри је от кри ве но
је да је она би ла опре мље на
лам па ма, вен ти ла то ри ма и
тра фо и ма за уз га ја ње дро ге у
ве штач ким усло ви ма.

По во дом овог слу ча ја са -
оп ште но је да ће над ле жном
ту жи ла штву у Пан че ву би ти

под не та кри вич на при ја ва
про тив два де сет пе то го ди -
шњег му шкар ца. Он је осум -
њи чен да је по чи нио кри вич -
но де ло нео вла шће на про из -
вод ња, ста вља ње у про мет и
про да ја нар ко ти ка.

У чла ну 246 Кри вич ног за -
ко ни ка пи ше да онај ко нео -
вла шће но про из во ди, пре ра -
ђу је, про да је или ну ди на
про да ју дро ге, мо же би ти ка -
жњен за тво ром од три до
два на ест го ди на. По ред то га,
про тив за ко ни то је и по сре -
до ва ње у про да ји, као и са ма
про да ја суп стан ци и пре па -
ра та ко ји су про гла ше ни за
дро ге и нео вла шће но уз га ја -
ње ма ка, ко но пље или не ких
дру гих би ља ка ко је са др же
нар ко ти ке. За то се мо же до -
би ти ка зна од шест ме се ци
до пет го ди на за тво ра.

У на ве де ном чла ну пи ше и
то да је по себ но ка жњи во ако је
нео вла шће ну про из вод њу, пре -
ра ду и ста вља ње у про мет нар -
ко ти ка из вр ши ла ор га ни зо ва -
на кри ми нал на гру па, као и
ако је по је ди нац ор га ни зо вао
мре жу пре про да ва ца и по сред -
ни ка. У тим слу ча је ви ма су ди -
је мо гу из ре ћи ка зну од пет до
пет на ест го ди на за тво ра.

У Кри вич ном за ко ни ку се
на во ди да је ка жњи во и на ба -
вља ње, по сре до ва ње и да ва -
ње на упо тре бу опре ме, ма те -

ри ја ла или не ке суп стан це за
ко је се зна да су на ме ње ни за
про из вод њу опој них дро га.
Онај за ко га се от кри је да је
то ра дио, мо же до би ти за -
твор ску ка зну од шест ме се -
ци до пет го ди на.

Под се ћа мо, По ли циј ска
упра ва Пан че во је не дав но
са оп шти ла да је по бољ ша ла
ефи ка сност ка да је у пи та њу
су зби ја ње нар ко ма ни је, јер је
број от кри ве них кри вич них
де ла ко ја има ју ве зе с дро га -
ма од по чет ка ове го ди не по -
ве ћан за 11 од сто.

Порт па рол По ли циј ске
упра ве Пан че во Јо ви ца Ан то -
нић из ја вио је да су од ја ну а ра
ове го ди не нар ко ти ци за пле ње -
ни де ве де сет је дан пут, што је
ви ше не го про шле го ди не, ка да
су ди ле ри ухап ше ни с дро гом
ше зде сет че ти ри пу та. 

Петак, 19. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ва жан ис пит за 
пра во су ђе – 
ка жња ва ње свих ко ји
су ухап ше ни кра јем
про шле и у мар ту ове
го ди не

И у Пан че ву има
осум њи че них за 
ма хи на ци је

Ових да на по ста ле су пра во -
сна жне пр ве оп ту жни це про -
тив ухап ше них у ве ли ким по -
ли циј ским ак ци ја ма „Ске нер”
и „Ре зач”, ко је су из ве де не кра -
јем де цем бра про шле го ди не и
то ком мар та ове го ди не.

Еки пе са ста вље не од по ли -
циј ских ин спек то ра и при пад -
ни ка спе ци јал них је ди ни ца
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва Ср би је та да су у син -
хро ни зо ва ним ак ци ја ма из ве -
де ним ши ром на ше зе мље
ухап си ле не ко ли ко сто ти на
осум њи че них за ви ше ми ли он -
ске ма хи на ци је ко ји ма су они
оште ти ли др жав ни бу џет.
Хап ше ња је би ло и у Пан че ву.

Сло бо де је ли шен Г. М. из
Ка ча ре ва (рођ. 1975), ко ји се
те ре ти за кри вич но де ло фал -
си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве.

Об ма њи ва ли гра ђа не
Кри вич ном при ја вом ко ју је
по ли ци ја про тив ње га под не ла
Ви шем јав ном ту жи ла штву
об у хва ће ни су и Л. М. и И. У.,
за по сле ни у пан че вач кој Слу -
жби за ка та стар. По сто је осно -
ви сум ње да су они са чи ња ва -
њем и упо тре бом ла жне до ку -
мен та ци је омо гу ћи ли да Г. М.
упи ше у пан че вач ком ка та -
стру пра во сво ји не над др жав -
ним по љо при вред ним зе мљи -
штем у Ка ча ре ву, ве ли чи не
110 хек та ра.

У са оп ште њу Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва пи ше да
је ти ме то зе мљи ште из у зе то
из Про гра ма рас по де ле од
2015/2016. го ди не и ни је из -
да то на ли ци та ци ји. На тај на -
чин је ухап ше ном Г. М. омо гу -
ће но да при ба ви про тив прав -
ну имо вин ску ко рист по осно -
ву не пла ћа ња на кна де за др -
жав но по љо при вред но зе мљи -
ште, у из но су од 5.203.330 ди -
на ра, на ште ту Ми ни стар ства
по љо при вре де.

МУП је са оп штио и да су
при пад ни ци пан че вач ке по ли -
ци је ухап си ли још шест ли ца

Страну припремио
Михајло

Глигорић

У АК ЦИ ЈИ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

От кри ве на још јед на
ла бо ра то ри ја за дро гу

ПО СЛЕ „СКЕ НЕРА” И „РЕ ЗАЧА”

ПО ДИГ НУ ТЕ ПР ВЕ ОП ТУ ЖНИ ЦЕ

ко ја су осум њи че на за ви ше
кри вич них де ла: фал си фи ко -
ва ња ис пра ва, пре ва ре и зло у -
по тре бе слу жбе ног по ло жа ја.

Кри вич ном при ја вом ко ју је
по ли ци ја под не ла про тив њих
об у хва ћен је и Т. Ч. (1980) из
Пан че ва, ко ји се већ на ла зи у
при тво ру због дру гих кри вич -
них де ла.

По сто је осно ви сум ње да је
је дан од ухап ше них Ж. Б. за -
јед но с при ве де ним Л. М. и И.
У. то ком 2014. и 2015. го ди не
ис ко ри шћа ва њем сво јих слу -
жбе них по ло жа ја омогућио
про тив прав ну имо вин ску ко -
рист оста лим осум њи че ни ма.

Они су то ура ди ли та ко што
су ла жним до ку мен ти ма до ве -
ли у за блу ду оште ће не гра ђа не
да ку пу ју зе мљу од ње них пра -
вих вла сни ка. За хва љу ју ћи то -
ме на ве ли су их да на сво ју
ште ту ис пла те око 7.500.000
ди на ра.

Па ре од кре ди та ста вио у
џеп
При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву ухап си ли су и по на ло гу
Ви шег јав ног ту жи ла штва из

на шег гра да за др жа ли у при -
тво ру С. К. (1945) из Пан че ва,
од го вор но ли це фир ме „Гло -
бус ау то” и Д. В. (1966) из Ма -
чван ске Ми тро ви це, за по сле -
ног у Фон ду за за шти ту жи -
вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср -
би је. Они су ли ше ни сло бо де
због по сто ја ња осно ва сум ње
да су из вр ши ли кри вич на де -
ла зло у по тре ба по ло жа ја од -
го вор ног ли ца и не са ве стан
рад у слу жби.

Осум њи че ни С. К. је ју ла
2010. го ди не и ја ну а ра 2011.
не на мен ски по тро шио но вац
до би јен од Фон да за за шти ту
жи вот не сре ди не Ре пу бли ке
Ср би је. Те па ре је до био за
из ра ду про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је о из град њи
со лар не елек тра не и елек тро -
по гон ских си сте ма на во зи -
ли ма, у из но су од 17.720.000
ди на ра.

Дру ги ухап ше ни био је за ду -
жен за над зор над ре а ли за ци -
јом по ме ну тих про је ка та.
Осум њи чен је да ни је вр шио
кон тро лу тро ше ња ових сред -
ста ва, ни ти је пред у зео ме ре
ра ди рас ки да уго во ра ка да је

ви део да се но вац не на мен ски
тро ши и вра ћа ња нов ца.

Хап ше ња због „Азо та ре”
Хап ше ња је би ло и у опе ра ци ји
„Ре зач”, ко ја је из ве де на кра јем
де цем бра 2015. го ди не. Ме ђу
80 ли ца ко ја су та да ли ше на
сло бо де због осно ва не сум ње да
су ма хи на ци ја ма оште ти ла др -
жа ву и фир ме ко ји ма су упра -
вља ла за ви ше ми ли он ске су ме
нов ца, је су М. Г., бив ши за ме -
ник од го вор ног ли ца „ХИ П–
А зо та ра” Пан че во, и В. К., ру ко -
во ди лац у том пред у зе ћу, а
кри вич ном при ја вом ко ја је
под не та про тив њих дво ји це
об у хва ћен је и Р. В., при вре ме -
ни за ступ ник ка пи та ла у „ХИ П–
А зо та ри”, ко ји се на ла зи на из -
др жа ва њу за твор ске ка зне.

Ка ко је та да об ја вље но у са -
оп ште њу Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва, по сто је
осно ви сум ње да су они при -
вред ним дру штви ма „Makota”
из Но вог Са да, „Agrar Plus” из
Ђур ђе ва и „Tantrade” из Бе о -
гра да не за ко ни то про да ва ли
ве штач ко ђу бри во и да су на тај
на чин оште ти ли „ХИП– Азо та ру”
за 193.847.023,22 ди на ра.

ХРОНИКА

АПЕ Л НА РО ДИ ТЕ ЉЕ

Пра ти те де цу док су на „Феј сбу ку”

При ја тељ на „Феј сбу ку” мо же да бу де ма ни јак

ПУБЛИКОВАНЕ ПРОЦЕНЕ

Про блем и по ре ски
кри ми нал

На по те зу је пра во су ђе
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По скопскиот земјотрес во 1963 го-
дина ова е најголемата природна
катастрофа што се случи во Маке-
донија. Тоа беше кобен ден за 22-те
жртви и едно бебе по кое уште се
трага.

Се започна со силни грмотевици и
молњи. Настанал природен фено-
мен кој од научните кругови е наре-
чен ,,дождовна бомба”. Според нив-
ното токување настанува мешање
на топли и студени воздушни маси.
Топлиот воздух се издигнува во ви-
сочина каде се шири и разладува со
што, водената пареа се кондензира
и згуснува и се создаваат силни
олујни облаци. Еден таков се нашол
над планината Скопска Црна Гора,
која била негова пречка во движе-
њето. Настанале силни врнежи пра-
тени со грмотевици, над  800 молњи
и силни ветрови, со брзина од око-
лу 70 километри на час.

Според податоците од управата за
хидрометеоролошки работи, кај
мерната станица Скопје– Зајчев
рид, регистрирани биле 95 литри на
метар квадратен. Невремето траело
долго, олујните облаци надоаѓале
еден по друг. Вакво нешто се случу-
вало еднаш на 1000 години, според
експертите.

Луѓето кои се нашле кај обикол-
ниот пат кај Стајковци, за миг биле
заробени во своите возила. Водата
надоаѓала, навлегувала во колите, а
со неа и борбата за живот започну-
вала. Луѓето летале низ водата заед-
но со кравите, кучињата, корени од
дрвја, штици бебешки колевки, иг-
рачки... Многу немили случувања,
бол, тага, изгубени животи остави
овој настан.

Кобна ноќ
Настраданите со часови се држе-

ле за столбови, за банкини, за се
што ке им дошло при рака. Помош-
та била добредојдена и барана од се-
кој. По 16 месечната Елиф сеуште се
трага, членови на семејството рекле

ПРЕД ДВЕ НЕДЕЛИ ВО МАКЕДОНИЈА

СМРТОНОСНИ ПОПЛАВИ ВО СКОПЈЕ

дека кобната ноќ детето било во ко-
лата со својот татко кога водениот
бран ги зафатил.

Студенилото и мракот се почувст-
вувале и во Крива Паланка. Меѓу лу-
ѓето одекна страшната вест. Се-
мејството Велиновски  се враќале од
годишен одмор. Марина Велиновска
(39) и нејзиниот син Јован, трагично
ги загубиле своите животи кобната
ноќ. Таткото Стојне професионален
пожарникар  и постарото братче
Ведран три часа се бореле со водена-
та стихија. Успеале да се спасат но
останале без најмилите. Болката по
најблиските никој не може да им ја
надомести ниту ним ниту на нивни-
те фамилии. 

Штетите од поплавите се големи.
Во Сингелиќ живеам од 1964 годи-
на, но вакво нешто немам видено.
Куќите поплавени, подрумите пол-
ни со вода, се е уништено: мебелот,
покуќнината, ѕидовите  испукани,
таваните попуштиле. Се што гра-
девме и создававме цел живот, веќе
го нема. Патиштата се претворија во
река, кал, камења, дрвја, отпад... За
еден миг се се смени, вели нашиот
соговорник Стојча Јовановски од се-
ло Сингелиќ.

Помош за настраданите пристига
од секаде. Над 3000 луѓе се на терен,

АПЕЛ ЗА ПОМОШ 

Црвениот крст на Србија во соработка со Амбасадата на Република Ма-

кедонија во Белград и Националниот совет на македонската заедница

определи посебна наменска тековна сметка, на која граѓани, компании,

претпријатија и институци во Република Србија имаат можност да упла-

тат – донираат парични средства, кои ќе бидат пренасочени на Црвениот

крст на Македонија, за набавка на неопходните арикли на хуманитарна

помош за загрозените од катастрофалните поплави во Скопје.

Со оглед на утврдените процедури на извоз од Република Србија во

други држави, набавката ќе ја забрза дистрибуцијата, во колку артик-

лите се купуваат во Македонија.

Парични средства во динари можат да се уплатат на следната сметка:

205 – 205818 – 39 Црвени крст на Србија со напомена: Помош на жителите

во Македонија, повик на број 6014-355000. 

створат услови, да почне животот да
се нормализира, но штетите се голе-
ми, а кошмарот уште поголем. За
нормален живот ќе треба време.

Србија упати помош
Министерството за внатрешни ра-

боти на Република Србија упати по-
мош за Македонија во механизација
и луѓе за санирање на последиците
од поплавите предизвикани од вре-
менските неприлики. Како што се
наведува во соопштението, околу
дваесетина припадници на пожар-
никарско-спасувачките единици на
српската полиција отидоа во Маке-
донија за да помогнат на граѓаните.

Заедно со МВР на Србија помош
испраќа и град Белград. ЈКП за во-
довод и канализација на Белград
кон Скопје упати специјално ком-
бинирано возило „вома“ со ком-
плетна технологија за одзатнување
на канализации, испумпување и
усисување. ЈКП „Градска чистота„
од Белград исто така испрати фе-
кална цистерна со голем капацитет
на усисување, а Јавното водоводно
претпријатие „Белград вода“ при-
времено ќе отстапи две пумпи со
среден капацитет од 2.000 литри во
минута.

да помогнат. Се врши увид и процена
на штетите. Министерството за
здравство и релевантно здравствени
установи, Институтот за јавно
здравство и Центарот за јавно здравје
– Скопје вршат санитарно – хигиен-
ски увиди на загрозените подрачја
(Сингелиќ, Економија, Црешево,
Стајковци, Смилковци...). За превен-
ција на појава на заразни заболувања
даваат препораки.

Почнува да се обновува инфраст-
руктурата, се прават напори да се
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ЕТНО ФЕСТИВАЛ НА ХРАНА

ГРАВЧЕ ТАВЧЕ

СЕ СЛАВЕШЕ „ИЛИНДЕН” И ВО ПЛАНДИШТЕ

СВЕЧЕНО И ДОСТОИНСТВЕНО

Својата улога од
позиција на
пратеничка ја смета
многу значајна за
унапредување на
положбата на младите
во Србија 

Пратеничката на движењето
„Доста беше” во Народното
Собрание на Република Србија,
Љупка Михајловска, родена е
во Тетово, но во раното детст-
вото со родителите се пресели-
ла во Јабука. Релацијата Јабука-
Панчево-Белград добро и е поз-
ната, најнапред поради школу-
вањето, а сега поради работни
обврски и живеење.

Основно училиште, спе-
цијално, завршила во Белград.
Гимназија завршила во Панче-
во, а студии во Белград.
_ По занимање сум дипломи-
ран библиотекар – информа-
тичар. Дипломирав на Фили-
лошкиот факултет на Универ-
зитетот во Белград, но нико-
гаш не сум се бавела со таа
струка. Понекогаш помислу-
вам дека требаше да се обидам
во таа област, но животните
околности ме наведоа да се за-
нимавам со нешто друго,вели
Михајловска.

Активно учествувала во ра-
бота на невладина организа-
ција која се занимавала со мла-
дите со инвалидитет, во која
била на позиција извршен ди-
ректор на здружението на сту-
дентите со хендикеп. Улогата и
придонесот на ваквиот вид на
ангажирање подоцна биле пре-
познаени од страна на инсти-
туциите и затоа Универзитетот
во Белград основал канцела-
рија за подршка на студенти со
хендикеп, каде што работела
осум години. Најнапред како
координатор, а подоцна и како
директорка.

-Додека студирав, се соочу-
вав со бројни пречки, поради
тоа што нашето општество не е
прилагодено на личности со
инвалидитет. Работев на раз-
витокот и унапредувањето на
услугите на подршка на сту-
денти со разновидни видови
на инвалидитети и со колегите
активисти на невладината ор-
ганизација дадовме придонес
за промени во дотогашната
пракса според која студентите
со инвалидитет можеа во тек

ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА, НАРОДНА ПРАТЕНИЧКА НА ДВИЖЕЊЕТО „ДОСТА БЕШЕ”

ЖИВОТНИ ПРЕДИЗВИЦИ
Од 31 јули до 2 август во
Глогоњ, Јабука, Качарево и
Пландиште гостуваше ста-
рограскиот состав „Распеа-
ни Паланчани„ од Крива
Паланка. Како што наговес-
тува и самото име на соста-
вот, најомилени им се ста-
роградски песни: Одала се
је мамо, Минеш, минеш,
Мама ми думаше... но мо-
жат да запеат која и да сакат
песна. Во тоа се уверија и
посителите на културно-
уметничката програма во
Домот на културата во Гло-
гоњ, каде што настапија за-
едно со Фолклорната сек-
ција на Домот.

Со песните: Лилјано мо-
ме Лилјано, Елено ќерко,
Градел Илија манастир, Љу-
бов голема, Јас ке ти купам
свилено фустанче... изма-
мија голем аплауз и вооду-
шевување, не оставајки ги
рамнодушни посетителите,
од кои некои им се при-

држија и пееа со нив. Тоа
беше и заеднички поздрав
за хористите и жителите на
Крива Паланка, од каде што
се доселени бројни Маке-
донци во Војводина.

За она што го прикажаа
може само да се каже секоја
чест, но сосема очекувано,
бидејки се работи за хор кој
опстојува повеќе од пет де-
цении. Забележени се и ма-
ли прекини во работата.
После еден таков прекин
хорот е возобновен пред
осум години и тоа благода-
рејќи на актуелниот градо-
началник на Крива Палан-
ка Арсенчо Алексовски.
Хорот работи при Домот на
културата, а под покрови-
телство на Општина Крива
Паланка. 

Ден подоцна Паланчани
заедно со културно- умет-
ничкото друштво „Вук Ка-
раџиќ” од Пландиште, одр-
жаа концерт во Домот на
културата. На 2 август, пре-
тпладне, своите музички
квалитети ги прикажаа на
Свечената академија на На-
ционалниот совет на маке-

донската национална заед-
ница во Србија, одржана во
Качарево, а на Илинден ве-
черта, заедно со инклузив-
ниот хор од специјалниот
дом за деца и младинци
„Срце” во Јабука, пееја во
центарот на Јабука.

– Со години хорот беше и
е во раце на искусни музи-
чари и тоа Миле Поповиќ и
Милутин Граматиков, сега-
шен раководител е Љупчо
Тренчевски, кој сиот свој
ентузијазам, умешност и
професионалност го вло-
жува во ова староградско
друштво. И покрај проме-
ните на составот што се
случуваат поради семејни и
работни обврски, секој што
е со нас хорот го чувствува
како едно големо семејство,
вели Сузана Пешовска,
членка „на Распеани Па-
ланчани”.

Според зборовите на дол-
гогодишниот член на хорот,

Валентина Лековска, хорис-
тите своите способностите
ги потврдуваат на општин-
ски, регионални и меѓуна-
родни смотри. Најголемо
признание пред две години
им е укажано во Бугарија
каде што се прогласени за
најдобри меѓу 60 хорски
состави.

Хорот е чест гостин на
средбите на староградските
друштва ширум Македонија:
Делчево, Гевгелија, Кочани,
Струмица... 

Овие неуморни гости за
неполни три дена приредија
четири концерти, го посе-
тија Националниот совет во
Панчево и бистата на Гоце
Делчев во Јабука.

За успесите на старограс-
киот состав со гордост збо-
руваше и Александар Ранге-
лов, директор на Домот на
културата во Крива Палан-
ка, кој со оваа прекрасна еки-
па пропатува повеќе од
илјада километри за да на
најголемиот Македонски
празник во споменатите мес-
та ги развеселат нашите луѓе
во наведените места.

„РАСПЕАНИ ПАЛАНЧАНИ”, 

ПЕЕJА ЗА СВОИТЕ ВО ВОЈВОДИНА

ДРАГОЦЕНИ 
СТАРОГРАДСКИТЕ ПЕСНИ

Јабука е веќе препознатлива
по манифестацијата „Гравче
тавче” која годинава се одржа
по деветти пат, вообичаено во
центарот на Јабука. Наместо
на 2 Илинден, како што беше
во изминатите неколку годи-
ни, овој пат гравче се крчкаше
на 30 јули. На овој етно фести-
вал на храна учествуваа над
десет екипи од повеќе здруже-
нија од Србија и гости од
Скопје. Тие се натпреваруваа
во подготвување на највкусно
гравче- тавче и тоа на отворен
простор. Тоа им го овозможија
нивните домаќини, членови
на здрушението „Илинден-
Јабука”. Прекрасна слика пру-

жаа и штандовите украсени со
народни ракотворби, на кои
беа изложени македонки соле-
ни и слатки специјалитети.

Според одлуката на жирито
највкусно гравче направија
искусните гостинки од здру-
жението „Лавици” од Скопје.
Второто место припадна на
„Пелистер” од Бор, а третото
на здружението „Вардар” од
Ниш.

Членовите на „Илинден-
Јабука”, кои беа „претплатени”
на признанија и пекари на по-
веќе фестивали на етно храна
овој пат остана без признание,
но со вкусното гравче прече-
каа голем број на гости.

Идната година ќе биде поста-
вено спомен - обележје, симбол
на организираното доселување
на Македонците во Војводина

По повод одбележувањето на
„Илинден“, големиот македон-
ски празник и одбележувањето
70 години од организираното
доселување на Македонците во
Војводина, на 2 август во Домот
на културата во Пландиште,
под име „Илинденски денови
2016” е одржана свечана про-
слава. Салата беше претесна за
жителите од Пландиште и нив-
ните гости, меѓу кои беа и пре-
тставници од други малцински
заедници, локалната самоупра-
ва и претставници на здруже-
нија од Вршац, Јабука, Качаре-
во и околните места, који
дојдоа да уживаат во прекрас-
ниот амбиент.  

За овој значаен ден  и за коло-
низацијата зборуваа  и Стеван
Србиновски, претседател на
САМС, Драган Доневски, пре-
тседател на Здружението „Вар-
дар”, Горан Доневски, потпре-
тседател на Општината План-
диште и Драган Ташевски.

Србиновски, воедно потсети
и на законските можности за
службената употреба на маке-

донскиот јазик во Војводина.
– Секако, предност е дадена

на Пландиште. По распаѓањето
на некогашна Југославија
Пландиште е прва Општина во
светот каде што во службена
употреба е воведен македонски
јазикот. Следиот чекор е да се
воведе изучување на македон-
скиот јазик со елементи на на-
ционална култура во училиш-
тето, нагласи тој. 

Зборувајки за организирано-
то доселување на Македонците
во Пландиште и околните места
Драган Доневски нагласи дека е

во план идната година во План-
диште да постави спомен -  обе-
лежје, за да младите со почит се
сеќаваат на своите претци , кои
пред неколку деценни дошле во
Војводина и се сплотиле со мно-
зинскиот српски народ и со при-
падниците на други малцински
заедници и етнички групи.

Во организација на Здружение-
то „Вардар” од Пландиште прире-
дена е  богата културно – умет-
ничка програма. Пред бројната
публика настапи Културно –
уметничкото друштво „Вук Кара-
џиќ” од Пландиште и културно –

уметничкото друштво на здруже-
нието „Вардар” од Вршац. Со из-
ворни македонски песни се пре-
тставиа членките на пеачката гру-
па на здружението од Пландиште.
Посебно изненадување приредиа
неколку рецитаторки  облечени
во народни носии и Дарко Ристес-
ки од Гудурица, свирејки на кавал
стари македонски песни. Посебен
аплауз измами Љубица Граовац
од Пландиште, рецитирајки ја
песната „Т’га за југ”. Таа предизви-
ка  носталгија кај поголем дел од
публиката. 

За оваа прилика вредните
жени од здужението приредиа
стара македонска трпеза. Ма-
сите беа преполни со пити, лу-
теница, гравче – тавче и други
јадења.  Некој од домаќините се
досетиле и донеле варена пчен-
ка и слатка лубеница. Беа зас-
тапени и војводински спе-
цијалитети, сувомеснати про-
изводи и слично. 

Во организавија на Нацио-
налниот совет на македонската
национална заедница, ден пред
Илинден во истата сала старог-
радскиот состав „Распеани Па-
ланчани” од Крива Паланка и
Културно – уметничкото друшт-
во „Вук Караџиќ” од Пландиште
приредиjа концерт.

на студирањето да живеат са-
мо во еден белградски дом.
Владеат големи предрасуди по-
меѓу луѓето, но институциите
не ги имаат сработено потреб-
ните работи за да положбата
на личностите со инвалидитет,
како и другите осетливи општ-
вествени групи ги унапредат,
нагласува Михајловска.

Подршка на младите во
Србија

Нашата соговорничка исто
така била членка на работната
група за изработка на Нацио-
налната стратегија за млади
2015-2025 година, координа-
торка на тематската група која
се бави со образование, вос-
питување и обука на млади и
учествувала во изработка на
Акциониот план за периодот
2015-2017 година. Тогаш, до-
полнително се запознала со
предизвиците со кои се соочу-
ваат младите во Србија. Во ид-
нина, себе си се гледа во некоја
меѓународна организација во
Србија или во странство.

Својата улога од позицијата
на пратеничка ја сметам многу
значајна за унапредување на
положбата на младите во
Србија. Невработеноста е го-

лем проблем за вкупната попу-
лација, а посебно за младите
кои не ја гледат шансата да се
остварат тука и често, својата
иднина ја бараат во некоја дру-
га земја или стануваат пасивни
гледачи на пропаѓање на
земјата во која живеат. Образ-
ованието, преквалификацијата,
доквалификацијата и вработу-
вањето се примарни задачи во
унапредување на положбата на
младите, истакна Михајловска.

Во Србија е потребно да се
вложи дополнителен труд за
надминување на бројните теш-
котии. Образованието е едно
од основните права на детето.

– За време на меото школу-
вање, децата беа одвоени од се-
мејствата и се школуваа во ин-
ституции од резиденцијален
вид. Беше потребна коренита
промена во законот и во прак-
сата, односно измена која пре-
познава универзалността на
право на детето на образова-
ние и тоа образование во своја
средина, најблиско училиште,
врснички групи, како и давање
подршка за вклучување во жи-
вотот на заедницата. Законска-
та регулатива ја покрена и из-
мената на праксата со ус-
војување на Законот за Осно-

вите на системот на образова-
нието и воспитувањето, од
2009 година. Професионално и
лично, долгогодишниот труд
го посветив на воведување и
имплементирање на измени во
овој домен, категорична е
Љупка Михајловска.

Пратеничко делување и
национални заедници
Беше и членка на Национал-
ниот совет на македонската
национална заедница од ок-
томври 2014 година до март
2016 година, кога поднесе ос-
тавка на таа функција.

Врз основа на тоа искуство,
стекнав впечаток дека има
многу нерешени прашања во
организациона смисла и тоа не
само во тој Совет. Мислам дека
е клучно тоа што многумина
припадници на одредена заед-
ница не знаат која е целта на
ова тело и кои се нивните мож-
ности да придонесат за поква-
литетна работа на Советот. Ми
се чини дека се тоа затворени
организации и дека врската со
националната заедница не е на
задоволително ниво. Секако не
треба да ги негираме постигна-
тите резултати, но ваквите тела
треба да работат на страте-
гијата на информирањето на
заедницата и на што поголемо
вклучување на луѓето во пла-
нирањето на долгорочните це-
ли, вели нашата соговорничка.

Во Народното собрание на
Република Србија постои Од-
бор за човечки и малцински
права и рамноправност на по-
ловите. Љупка Михајловска е
заменик член кај пратеничката
група „ Доста беше”, во тој од-
бор. Тоа е одбор чии надлеж-
ности, покрај другото, подраз-
бираат тесна соработка со на-
ционалните совети, така да пос-
тои уверение дека ќе има доста
простор да се влијае на унапред-
увањето на работата на овие ин-
ституции.

Посакав од друга позиција да
пробам да влијаам на почитува-
ње на људски права и на разви-
ток на механизмите кои до тоа
доведоа, а кои на целосната по-
пулација во Србија би и овозмо-
жиле достоинствен живот. Ве-
рувам дека тоа е возможно, би-
дејки во спортивно не би била
тука каде што сум и така ќе биде
се додека гледам и најмала мож-
ност тоа да се случи, категорич-
на е Михајловска.

За три дена четири концерти
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ЖИ ВОТ НИ 
ИЗА ЗО ВИ
» страна IV
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» страна V 

ЧО ВЕК НЕ МИР НОГ
ДУ ХА
» страна VIII

По сле скоп ског зе мљо тре са 1963. го -
ди не у Ско пљу ово је нај ве ћа при род -
на ка та стро фа ко ја се де си ла у Ма -
ке до ни ји. То је био коб ни дан за 22
жр тве и јед ну бе бу, за ко јом се још
увек тра га.

Све је по че ло сна жним гро мо ви ма
и му ња ма. На стао је при род ни фе -
но мен ко ји су на уч ни кру го ви на -
зва ли „ки шна бом ба”. Пре ма њи хо -
вом ту ма че њу, он на ста је ме ша њем
то плих и хлад них ва зду шних ма са.
То пли ва здух се пе ње на ви си ну, где
се ши ри и хла ди, због че га се во де на
па ра кон ден зу је и згу шња ва и ства -
ра ју се сна жни олуј ни обла ци.  Је дан
та кав се на шао из над пла ни не
Скоп ска Цр на Го ра, ко ја му је би ла
пре пре ка при кре та њу. На ста ле су
сил не ки ше пра ће не гр мља ви ном,
уз пре ко 800 му ња и сна жних ве тро -
ва, бр зи не око 70 ки ло ме та ра на час.

Пре ма по да ци ма упра ве за хи -
дро ме те о ро ло шке по сло ве, код мер -
не ста ни це Ско пље – Зај чев рид ре -
ги стро ва но је 95 ли та ра во де по
ква драт ном ме тру. Не вре ме је ду го
тра ја ло, олуј ни обла ци су до ла зи ли
је дан за дру гим. Ова ко не што се,
пре ма струч ња ци ма, де ша ва јед ном
у хи ља ду го ди на.

Љу ди ко ји су се на шли код оби ла -
зног пу та код Стај ко ва ца, за час су
би ли за ро бље ни у сво јим во зи ли ма.
Во да је на до ла зи ла, ула зи ла у ко ла, а
с њом је за по чи ња ла и бор ба за жи -
вот. Љу ди су ле те ли низ во ду за јед -
но с кра ва ма, ку чи ћи ма, ко ре њем
др ве ћа, да ска ма, ко ле в кама за бе бе,
играч ка ма... Овај до га ђај оста вио је
мно го не ми лих де ша ва ња, бол, ту гу
и из гу бље не жи во те.

Коб на ноћ
На стра да ли су се са ти ма др жа ли за
сту бо ве, бан ки не, за све што им је
до шло под ру ку. По моћ је би ла до -
бро до шла и тра же на од сва ко га. За
ше сна е сто ме сеч ном Елиф се још

ра ње усло ва за нор ма ли за ци ју жи -
во та, али ште те су ве ли ке, а ко шмар
још ве ћи. За нор ма лан жи вот би ће
по треб но вре ме.

Ср би ја је упу ти ла по моћ
Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва Ре пу бли ке Ср би је упу ти ло је
по моћ Ма ке до ни ји у ме ха ни за ци ји
и људ ству за са ни ра ње по сле ди ца
по пла ва про у зро ко ва них вре мен -
ским не при ли ка ма. Као што се на -
во ди у са оп ште њу, око два де сет
при пад ни ка ва тро га сно-спа си лач -
ких је ди ни ца срп ске по ли ци је оти -
шло је у Ма ке до ни ју да би по мо гли
гра ђа ни ма.

За јед но с МУП-ом Ср би је, по моћ
је по слао и Град Бе о град. ЈКП „Бе о -
град ски во до вод и ка на ли за ци ја”
упу тио је у Ско пље спе ци јал но ком -
би но ва но во зи ло „во ма” с ком плет -
ном тех но ло ги јом за от пу ша ва ње
ка на ли за ци ја, ис пум па ва ње и уси -
са ва ње. ЈКП „Град ска чи сто ћа” из
Бе о гра да та ко ђе је по сла ла фе кал ну
ци стер ну ве ли ког ка па ци те та уси -
са ва ња, а Јав но во до вод но пред у зе -
ће „Бе о град во да” при вре ме но ће
усту пи ти две пум пе сред њег ка па -
ци те та од 2.000 ли та ра у ми ну ту.

ПРЕ ДВЕ НЕ ДЕ ЉЕ У МА КЕ ДО НИ ЈИ

СМР ТО НО СНЕ ПО ПЛА ВЕ У СКО ПЉУ

увек тра га; чла но ви по ро ди це су ре -
кли да је коб не но ћи де те би ло у ко -
ли ма са сво јим оцем, ка да их је за -
хва тио во де ни та лас.

Хлад но ћа и мрак су се осе ти ли и у
Кри вој Па лан ци. Ме ђу љу ди ма је од -
јек ну ла стра шна вест. По ро ди ца Ве -
ли нов ски се вра ћа ла с го ди шњег од -
мо ра. Ма ри на Ве ли нов ска (39) и њен
син Јо ван тра гич но су из гу би ли жи -
во те коб не но ћи. Отац Сто јне, про фе -
си о нал ни ва тро га сац, и ста ри ји брат
Ве дран три са та су се бо ри ли про тив
во де не сти хи је. Ус пе ли су да се спа су,
али су оста ли без нај ми ли јих. Бол за
нај бли жи ма ни ко не мо же да на док на -
ди ни њи ма ни њи хо вим фа ми ли ја ма.

– Ште те од по пла ва су ве ли ке. У Си-
н ђе ли ћу жи вим од 1964. го ди не, али
не што ова кво ни сам ви део. По пла -
вље не ку ће, по дру ми пу ни во де, све је
уни ште но: на ме штај, по кућ ство; ис -
пу ца ли зи до ви, та ва ни ко ји су по пу -
сти ли. Све што смо гра ди ли и ства ра -
ли чи та вог жи во та, ви ше не по сто ји.
Пу те ви су се пре тво ри ли у ре ку, бла то,
ка ме ње, др ва, от пад...  За трен се све
про ме ни ло – ка же наш са го вор ник
Стој ча Јо ва нов ски из се ла Син ђе ли ћа.

По моћ на стра да ли ма сти же ода -
свуд. Пре ко 3.000 љу ди је на те ре ну,

да би по мо гли. Вр ши се увид и про -
це на ште те. Ми ни стар ство здра вља
и ре ле вант не здрав стве не уста но ве,
Ин сти тут за јав но здра вље и Цен тар
за јав но здра вље Ско пље спро во де
са ни тар но-хи ги јен ске ме ре у угро -
же ним под руч ји ма (Син ђе лић, Еко -
но ми ја, Цре ше во, Стај ков ци, Смил -
ков ци...). Да ју се пре по ру ке за пре -
вен ци ју по ја ве за ра зних обо ље ња.

По чи ње да се об на вља ин фра -
струк ту ра, ула жу се на по ри за ства -

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ

Црвени крст Србије у сарадњи са Амбасадом Републике Македоније у Бе-

ограду и Национални савет македонске националне заједнице одредили

су посебан наменски текући рачун на који гра ани, компаније, предузећа

и институције у Републици Србији могу уплатити новац, који ће бити пре-

усмерен Црвеном крсту Македоније, за набавку неопходних артикала ху-

манитарне помоћи угроженима у катастрофалним поплавама у Скопљу.

У односу на утврђене процедуре за извоз из Републике Србије у друге

државе, дистрибуција помоћи биће бржа уколико се артикли купују у

Македонији.    

Новчана средства у динарима могу се уплатити на следећи рачун:

205-205818-39, Црвени крст Србије, уз напомену: помоћ житељима 

Македоније, позив на број 6014-355000.

НОШЊЕ СУ МАКЕДОНСКО БЛАГО
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IV

ИЛИНДАН ПРОСЛАВЉЕН И У ПЛАНДИШТУ

СВЕЧАНО И ДОСТОЈАНСТВЕНО

Сво ју уло гу с по зи ци је
по сла ни ка сма тра 
ве о ма зна чај ном за
уна пре ђе ње по ло жа ја
мла дих у Ср би ји

Љуп ка Ми хај лов ска, по сла -
ник По кре та „До ста је би ло” у
На род ној скуп шти ни Ре пу -
бли ке Ср би је, ро ђе на је у Те -
то ву, али је у ра ном де тињ -
ству с ро ди те љи ма до шла да
жи ви у Ја бу ци. Ре ла ци ја Ја бу -
ка –Пан че во –Бе о град јој је до -
бро зна на, пр во бит но због
шко ло ва ња, а са да због рад -
них оба ве за и жи вље ња.

Основ ну шко лу, спе ци јал -
ну, за вр ши ла је у Бе о гра ду.
По ха ђа ла је пан че вач ку Гим -
на зи ју, а сту ди је је за вр ши ла у
Бе о гра ду.

– По за ни ма њу сам ди пло ми -
ра ни би бли о те кар-ин фор ма ти -
чар. Ди пло ми ра ла сам на Фи -
ло ло шком фа кул те ту Уни вер -
зи те та у Бе о гра ду, али се ни ка -
да ни сам ба ви ла том стру ком.
Не ка да по ми слим да је тре ба ло
да се опро бам у том по слу, али
су ме жи вот не окол но сти на ве -
ле да се ба вим не чим дру гим,
каже Михајловска.

Ак тив но је уче ство ва ла у
ра ду не вла ди не ор га ни за ци је
ко ја се ба ви ла мла ди ма са ин -
ва ли ди те том, у ко јој је би ла
на по зи ци ји из вр шног ди рек -
то ра Удру же ња сту де на та с
хен ди ке пом. Ин сти ту ци је су
ка сни је са гле да ле уло гу и до -
при нос ова квог ви да ан га жо -
ва ња, те је Уни вер зи тет у Бе о -
гра ду осно вао кан це ла ри ју за
по др шку сту ден ти ма с хен ди -
ке пом, у ко јој је ра ди ла осам
го ди на, нај пре као ко ор ди на -
тор, а ка сни је и као ди рек тор.

– Док сам сту ди ра ла, су о ча -
ва ла сам се с број ним пре пре -
ка ма због то га што на ше дру -
штво ни је при ла го ђе но осо ба -
ма са ин ва ли ди те том. Ра ди ла
сам на раз во ју и уна пре ђе њу
услу га по др шке сту ден ти ма с
раз ли чи тим вр ста ма ин ва ли -
ди те та и с ко ле га ма, ак ти ви -
сти ма не вла ди не ор га ни за ци -
је, до при не ла про ме ни до та да -
шње прак се по ко јој су сту ден -
ти са ин ва ли ди те том мо гли
то ком сту ди ја да жи ве са мо у
јед ном бе о град ском до му. Вла -
да ју ве ли ке пред ра су де ме ђу
љу ди ма, а ин сти ту ци је ни су

ЉУП КА МИ ХАЈ ЛОВ СКА, НА РОД НИ ПО СЛА НИК ПО КРЕ ТА „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

ЖИ ВОТ НИ ИЗА ЗО ВИ
Од 31. ју ла до 2. ав гу ста у
Гло го њу, Ја бу ци, Ка ча ре ву и
План ди шту го сто вао је ста -
ро град ски са став „Рас пе ва -
ни Па лан ча ни” из Кри ве Па -
лан ке. Као што и са мо име
на го ве шта ва, оми ље не су им
ста ро град ске пе сме: „Ода ла
се је, ма мо”, „Ми неш, ми -
неш”, „Ма ма ми ду ма ше”...,
али мо гу да за пе ва ју ко ју год
пе сму же ле. У то су се уве ри -
ли и по се ти о ци кул тур но-
умет нич ког про гра ма у До -
му кул ту ре Гло гоњ, где су
на сту пи ли за јед но с Фол -
клор ном сек ци јом тог до ма.

Пе сма ма „Лил ја но мо ме
Лил ја но”, „Еле но ћер ко”,
„Гра дел Или ја ма на стир”,
„Љу бов го ле ма”, „Јас ће ти
ку пам сви ле но фу стан че”...

из ма ми ли су ве ли ки апла уз
и оду ше вље ње, не оста вља -
ју ћи по се ти о це рав но ду -
шним, а не ки од њих су им
се при дру жи ли и за пе ва ли с
њи ма. То је био и за јед нич -
ки по здрав за хо ри сте и жи -
те ље Кри ве Па лан ке, ода кле
су се број ни Ма ке дон ци до -
се ли ли у Вој во ди ну.

За оно што су при ка за ли
мо же се ре ћи са мо: сва ка
част, но то је са свим оче ки -
ва но, бу ду ћи да се ра ди о
хо ру ко ји оп ста је ду же од
пет де це ни ја. За бе ле же ни
су и крат ки пре ки ди у ње го -
вом ра ду. По сле јед ног та -
квог пре ки да хор је об но -
вљен пре осам го ди на, и то
за хва љу ју ћи ак ту ел ном гра -
до на чел ни ку Кри ве Па лан -
ке Ар сен чу Ар се нов ском.
Хор ра ди при До му кул ту -
ре, под по кро ви тељ ством
Оп шти не Кри ва Па лан ка.

Дан ка сни је Па лан ча ни
су, за јед но с Кул тур но-умет -
нич ким дру штвом „Вук Ка -
ра џић” из План ди шта, одр -
жа ли кон церт у До му кул ту -
ре. Пре под не 2. ав гу ста сво -
је му зич ке ква ли те те су по -

ка за ли и на све ча ној ака де -
ми ји На ци о нал ног са ве та
ма ке дон ске на ци о нал не за -
јед ни це у Ср би ји, одр жа ној
у Ка ча ре ву, а уве че на Илин -
дан пе ва ли су у цен тру Ја бу -
ке за јед но са Ин клу зив ним
хо ром до ма „Ср це у Ја бу ци”.

– Го ди на ма је хор био у ру -
ка ма ис ку сних му зи ча ра
Ми ле та По по ви ћа и Ми лу -
ти на Гра ма ти ко ва. Са да шњи
ру ко во ди лац је Љуп чо Трен -
чев ски, ко ји сав свој ен ту зи -
ја зам, уме ће и про фе си о на -
ли зам ула же у ово ста ро -
град ско дру штво. И по ред
про ме на у са ста ву ко је се до -
га ђа ју услед по ро дич них и
рад них оба ве за, сва ко ко је с
на ма, до жи вља ва хор као
јед ну ве ли ку по ро ди цу – ка -

же Су за на Пе шов ска, чла ни -
ца „Рас пе ва них Па лан ча на”.

Пре ма ре чи ма ду го го ди -
шњег чла на хо ра Ва лен ти не
Ле шов ске, хо ри сти сво је
спо соб но сти по твр ђу ју на
оп штин ским, ре ги о нал ним
и ме ђу на род ним смо тра ма.
Нај ве ће при зна ње им је пре
две го ди не ода то у Бу гар ској,
где су про гла ше ни за нај бо -
ље ме ћу 60 хор ских са ста ва.

Хор је чест гост на су сре -
ти ма ста ро град ских дру -
шта ва ши ром Ма ке до ни је,
у Дел че ву, Ђев ђе ли ји, Ко ча -
ни ма, Стру ми ци...

Ови не у мор ни го сти за
не пу на три да на су при ре ди -
ли че ти ри кон цер та, по се ти -
ли су На ци о нал ни са вет у
Пан че ву и би сту Го це Дел че -
ва у Ја бу ци. О ус пе си ма ста -
ро град ског са ста ва с по но -
сом је го во рио и Алек сан дар
Ран ге лов, ди рек тор До ма
кул ту ре у Кри вој Па лан ци,
ко ји је са овом пре кра сном
еки пом про пу то вао ско ро
хи ља ду ки ло ме та ра да би на
овај нај ве ћи ма ке дон ски
пра зник раз ве се ли ли на ше
љу де у по ме ну тим ме сти ма.

„РАС ПЕ ВА НИ ПА ЛАН ЧА НИ” ПЕ ВА ЛИ 

ЗА СВО ЈЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

ДРА ГО ЦЕ НЕ СТА РО ГРАД СКЕ ПЕ СМЕ

Јабука је већ препознатљива
по манифестацији „Гравче-
тавче”, која је ове године одр-
жана девети пут, уобичајено,
у центру Јабуке. Уместо 2. ав-
густа, на Илиндан, како је би-

ло претходних година, овог
пута гравче се крчкало 30. ју-
ла. На овом етно-фестивалу
хране учествовало је преко
десет екипа из више удруже-
ња из Србије и гости из Ско-
пља. Они су се такмичили у
припремању најукуснијег
гравчета, и то на отвореном
простору. То су им омогућили
домаћини, чланови удружења
„Илинден–Јабука”. Прекра-
сну слику су пружали и штан-

дови украшени народним ру-
котворинама, на којима су
били изложени македонски
слани и слатки специјалитети.

Према одлуци жирија, нају-
кусније гравче-тавче су на-

правиле искусне гошће из уд-
ружења „Лавице” из Скопља.
Друго место је припало „Пе-
листеру” из Бора, а треће уд-
ружењу „Вардар” из Ниша.

Чланови удружења „Илин-
ден–Јабука”, који су били
„претплаћени” на признања
и пехаре на више фестивала
етно-хране, овог пута су оста-
ли без признања, али су са
укусним гравчетом дочекали
велики број гостију.

Следеће године 
ће бити постављено
спомен-обележје,
симбол организованог
досељавања 
Македонаца 
у Војводину

Поводом обележавања Илин-
дана, великог македонског
празника, као и 70 година од
организованог досељавања
Македонаца у Војводину, 2. ав-
густа у Дому културе у План-
дишту одржана је свечана про-
слава под називом „Илиндан-
ски дани 2016”. Сала је била
претесна за житеље Планди-
шта и њихове госте, међу који-
ма су били и представници
других мањинских заједница,
локалне самоуправе и удруже-
ња из Вршца, Јабуке, Качарева
и околних места, који су до-
шли да уживају у прекрасном
амбијенту.

О овом значајном дану и о
колонизацији причали су и
Стеван Србиновски, председ-
ник САМС, Драган Доневски,
председник удружења „Вардар”
Пландиште, Горан Доневски,
потпредседник Општине План-
диште, и Драган Ташевски.

Србиновски је уједно подсе-
тио и на законске могућности
службене употребе македон-
ског језика у Војводини.

– Свакако, предност је дата
Пландишту. По распаду нека-
дашње Југославије Пландиште
је прва општина у свету у којој
је македонски језик уведен у
службену употребу. Следећи
корак је да се у школи уведе
македонски језик са елементи-
ма националне културе – на-
глашава Србиновски.

Причајући о организованом
досељавању Македонаца у
Пландиште и околна места,

Драган Доневски је нагласио
да је у плану да се наредне го-
дине у Пландишту поставе
спомен-обележја, како би се
млади с поштовањем сећали
својих предака који су пре не-
колико деценија дошли у Вој-
водину и ујединили с већин-
ским српским народом и при-
падницима других мањинских
заједница и етничких група.

У организацији удружења
„Вардар” из Пландишта, при-
ређен је богат културно-умет-
нички програм. Пред бројном
публиком наступило је култур-
но-уметничко друштво удру-

жења „Вардар” из Вршца. Из-
ворним македонским песмама
су се представиле чланице пе-
вачке групе удружења из План-
дишта. Посебно изненађење су
приредиле рецитаторке обуче-
не у народне ношње и Дарко
Ристески из Гудурице, свирају-
ћи на кавалу (фрули) старе ма-
кедонске песме. Посебан апла-
уз је измамила Љубица Грао-
вац из Пландишта рецитујући
песму „Тга за југ”. Она је изма-
мила и носталгију код већег де-
ла  публике.

За ову прилику су вредне
жене из удружења припремиле
стару македонску трпезу. Сто-
лови су били препуни пита,
љутеница, гравче-тавчета и ра-
зних других јела. Неки дома-
ћини су се досетили и донели
кувани кукуруз и слатку лубе-
ницу. Били су заступљени и
војвођански специјалитети,
сухомеснати производи и
слично.

У организацији Национал-
ног савета македонске нацио-
налне заједнице, дан пре
Илиндана у истој сали старо-
градски састав „Распевани Па-
ланчани” из Криве Паланке и
Културно-уметничко друштво
„Вук Караџић” из Пландишта
приредили су концерт.

ура ди ле нео п ход не ства ри да
се по ло жај осо ба са ин ва ли ди -
те том, као и дру гих осе тљи вих
дру штве них гру па, уна пре ди,
рекла је Михајловска.

По др шка мла ди ма у Ср би ји
На ша са го вор ни ца је би ла и
чла ни ца Рад не гру пе за из ра -
ду На ци о нал не стра те ги је за
мла де 2015–2025. го ди не, ко -
ор ди на тор ка те мат ске гру пе
ко ја се ба ви ла обра зо ва њем,
вас пи та њем и обу ком мла -
дих, а уче ство ва ла је и у из ра -
ди Ак ци о ног пла на за пе ри од
2015–2017. го ди не. Та да се до -
дат но упо зна ла са иза зо ви ма
с ко ји ма се су о ча ва ју мла ди у
Ср би ји. У бу дућ но сти се бе
ви ди у не кој ме ђу на род ној
ор га ни за ци ји у Ср би ји или
ино стран ству.

– Сво ју уло гу с по зи ци је
по сла ни ка сма трам ве о ма
зна чај ном за уна пре ђе ње по -
ло жа ја мла дих у Ср би ји. Не -
за по сле ност је ве ли ки про -
блем за це ло куп ну по пу ла ци -
ју, а по себ но за мла де, ко ји не

ви де шан су да се оства ре ов де
и че сто или сво ју бу дућ ност
ви де у не кој дру гој зе мљи или
по ста ју па сив ни по сма тра чи
про па да ња зе мље у ко јој жи -
ве. Обра зо ва ње, пре ква ли фи -
ка ци ја, до ква ли фи ка ци ја и за -
по шља ва ње су при мар ни за -
да ци у уна пре ђе њу по ло жа ја
мла дих, истиче Михајловска.

У Ср би ји је по треб но ула -
га ти до дат ни на пор за пре ва -
зи ла же ње број них те шко ћа.
Обра зо ва ње је јед но од
основ них пра ва де те та.

– За вре ме мог шко ло ва ња
де ца су би ла одва ја на од по -
ро ди ца и шко ло ва ла су се у
ин сти ту ци ја ма ре зи ден ци јал -
ног ти па. По треб на је би ла
ко ре ни та про ме на у за ко ну и
прак си, од но сно про ме на ко ја
пре по зна је уни вер зал ност
пра ва де те та на обра зо ва ње, и
то обра зо ва ње у сво јој сре ди -
ни, нај бли жој шко ли, вр -
шњач кој гру пи, као и пру жа -
ње по др шке укљу чи ва њу у
жи вот за јед ни це. За кон ска

ре гу ла ти ва је по кре ну ла и
про ме ну прак се, усва ја њем
За ко на о осно ва ма си сте ма
обра зо ва ња и вас пи та ња, из
2009. го ди не. Про фе си о нал но
и лич но, ду го го ди шњи рад
сам по све ти ла уво ђе њу и им -
пле мен ти ра њу про ме на у
овом до ме ну – категорична је
Љупка Михајловска.

По сла нич ко де ло ва ње и
на ци о нал не за јед ни це
Би ла је чла ни ца На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске на ци о нал -
не за јед ни це од ок то бра 2014.
го ди не до мар та 2016. го ди не,
ка да је под не ла остав ку на ту
функ ци ју.

– На осно ву тог ис ку ства сте -
кла сам ути сак да има мно го
не ре ше них пи та ња у ор га ни за -
ци о ном сми слу, и то не са мо у
том са ве ту. Ми слим да је кључ -
но то што ве ћи на при пад ни ка
од ре ђе не за јед ни це не зна ко ја
је свр ха тог те ла и ко је су њи хо -
ве мо гућ но сти за до при нос
ква ли тет ни јем ра ду Са ве та.
Чи ни ми се да су то за тво ре не
ор га ни за ци је и да ве за с на ци о -
нал ном за јед ни цом ни је на за -
до во ља ва ју ћем ни воу. Сва ка ко
да не тре ба оспо ри ти по стиг -
ну те ре зул та те, али ова ква те ла
тре ба да ра де на стра те ги ји ин -
фор ми са ња за јед ни це и што
ве ћег укљу чи ва ња љу ди у пла -
ни ра ње ду го роч них ци ље ва.

У На род ној скуп шти ни Ре -
пу бли ке Ср би је по сто ји Од -
бор за људ ска и ма њин ска
пра ва и рав но прав ност по ло -
ва. Љуп ка Ми хај лов ска је за -
ме ни ца чла ни це ис пред по -
сла нич ке гру пе „До ста је би -
ло” у том од бо ру. То је од бор
чи је над ле жно сти, из ме ђу ос-
та лог, под ра зу ме ва ју те сну са -
рад њу с на ци о нал ним са ве ти -
ма, та ко да по сто ји уве ре ње
да ће би ти до ста про сто ра да
се ути че на уна пре ђе ње ра да
ових ин сти ту ци ја.

– По же ле ла сам да с дру га -
чи је по зи ци је по ку шам да ути -
чем на по што ва ње људ ских
пра ва и на раз вој ме ха ни за ма
ко ји до то га до во де, а ко ји би
це ло куп ној по пу ла ци ји у Ср -
би ји омо гу ћи ли до сто јан ствен
жи вот. Ве ру јем да је то мо гу ће,
јер у су прот ном не бих би ла ту
где је сам и та ко ће би ти све
док ви дим и нај ма њу шан су да
се то де си – ка те го рич на је
Љуп ка Ми хај лов ска.

За три дана четири концерта



Др Ста ни слав Стан ко вић сво ју рад ну
би о гра фи ју за по чео је ака дем ске
1984/1985. го ди не као ста жи ста на Ка -
те дри за ма ке дон ски је зик и ју жно сло -
вен ске је зи ке на Фи ло ло шком фа кул те -
ту у Ско пљу. Од мар та 1986. до сеп тем -
бра 1993. го ди не на тој ка те дри је ра дио
и као са рад ник у на ста ви на пред ме ти -
ма из обла сти са вре ме ног срп ско хр ват -
ског је зи ка. Од ака дем ске 1993/1994. до
кра ја ака дем ске 2010/2011. го ди не био је
стал но за по слен на Ка те дри за срп ски
је зик и књи жев ност Фи ло ло шког фа кул -
те та Уни вер зи те та у При шти ни (од -
но сно од 2002. го ди не Фи ло зоф ског фа -
кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци), и то
као аси стент на пред ме ту Син так са
срп ског је зи ка и као овла шће ни пре да вач
за пред ме те Ма ке дон ски је зик (оп шти
курс) и Пра во пис срп ског је зи ка. Од 1.
ок то бра 2011. ра ди као ис тра жи вач-са -
рад ник у Ин сти ту ту за срп ски
је зик СА НУ. По чев од лет њег се -
ме стра ака дем ске 2014/2015. го -
ди не он је и стра ни лек тор за
срп ски је зик на Фи ло ло шком фа -
кул те ту „Бла же Ко не ски” у Ско -
пљу. Стан ко вић је и ре дов ни са -
рад ник на би ла те рал ном про јек -
ту МА НУ и СА НУ „Је зик као за -
пис кул ту ре у ет но ло шкој и лин -
гви стич кој ана ли зи на ре ла ци ји
Ср би ја‒Ма ке до ни ја” и члан је ре -
дак ци је ча со пи са „Ма ке дон ски
ја зик” (Ин сти тут за ма ке дон -
ски је зик „Кр сте Ми сир ков” у
Ско пљу).

Ње го во име Ма ке дон ци у Ср би ји
пре све га по ве зу ју с док тор ском
ди сер та ци јом „Ста ту сот на ма ке -
дон ски от ја зик во Ре пу бли ка Ср -
би ја и не го ва та ин тер фе рен ци ја
со срп ски от ја зик на мор фо син -
так сич ко рам ни ште”, ко ју је од -
бра нио 2015. го ди не на Фи ло ло -
шком фа кул те ту „Бла же Ко не -
ски” при Универзитету „Свети
Кирил и Методи” у Ско пљу.

• За што сте се опре де ли ли за
ова кво ис црп но ис тра жи ва ње?

– Бу ду ћи да сам прет ход них го -
ди на у ви ше на вра та спро во дио
обим на те рен ска ис тра жи ва ња и
пу бли ко вао ви ше на уч них и
струч них при ло га о ста ту су Ср ба
и срп ског је зи ка у Ре пу бли ци Ма -
ке до ни ји и ста ту су Ма ке до на ца и
ма ке дон ског је зи ка у Ре пу бли ци
Ср би ји, у јед ном тре нут ку ко ле га
Не над Ву ја ди но вић пред ло жио ми је да,
и по ред већ при ја вље не и одо бре не те ме
за из ра ду док тор ске ди сер та ци је на Фи -
ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у
Но вом Са ду, при ја вим те му о ста ту су
ма ке дон ског је зи ка у Ср би ји. Од лу ку да
при ја вим још јед ну, са свим но ву те му за
из ра ду док тор ске ди сер та ци је до нео сам
на кон ви ше раз го во ра са сво јим про фе -
со ри ма и ко ле га ма. У то ме су ми нај ви -
ше по мо гли др Стој ка Бој ков ска, др Че -
до мир Стој ме но вић, др Жив ко Цвет ков -
ски, др Ве ра Ва сић, др Жар ко Бо шња ко -
вић и др Сре то Та на сић. Ово ис тра жи -
ва ње и ова док тор ска ди сер та ци ја је су и
мој људ ски и мој про фе си о нал ни дуг мо -
јој ма тич ној ака дем ској за јед ни ци, мо -
јим про фе со ри ма, ко ле га ма и при ја те -
љи ма на Фи ло ло шком фа кул те ту „Бла же
Ко не ски”, као и дуг мо јој дру гој отаџ би -
ни ‒ Ма ке до ни ји. У ства ри, ме ђу мо јим
учи те љи ма на ла зе се вр хун ски ма ке до -
ни сти, ју го сла ви сти и сла ви сти: Рад ми ла
Угри но ва Ска лов ска, Бо жи дар Ви до е -
ски, Бла же Ко не ски, Бла го ја Ко ру бин,

Лил ја на Ми но ва Ђур ко ва, Ми то Ми ов -
ски, Ге ор ги Ста лев, Га не То до ров ски, Ве -
ра Стој чев ска Ан тић, Ви о ле та Пи ру зе
Та сев ска и На у ме Ра ди че ски. Ту је и мо ја
не по но вљи ва про фе сор ка на пред ме ти -
ма из обла сти са вре ме ног срп ског је зи ка
Ви до са ва Па вло ска.

• До ка квих сте са зна ња до шли у сво -
јим те рен ским ис тра жи ва њи ма?

– У глав ном про блем ском по гла вљу
„Ет но лин гви стич ка ви тал ност Ма ке до -
на ца и ма ке дон ског је зи ка у Ре пу бли ци
Ср би ји” раз ма тра ни су сте пен упо тре бе
ма ке дон ског је зи ка, ко му ни ка тив на
ком пе тен ци ја при пад ни ка ма ке дон ске
ет нич ке за јед ни це у Ре пу бли ци Ср би ји
при ли ком упо тре бе ма њин ског ма ке -
дон ског и до ми нант ног срп ског је зи ка,
као и је зич ке стра те ги је ис пи та ни ка у
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји и њи хо ви
ста во ви пре ма не го ва њу ма тер њег ма -

ке дон ског је зи ка. Ис тра жи вач ки те рен -
ски рад је об у хва тио 448 ис пи та ни ка. У
по гле ду по ре кла они су по де ље ни на ис -
пи та ни ке ко ји су ро ђе ни у Ср би ји и на
оне ко ји су до се ље ни у Ср би ју. До би је ни
ре зул та ти су по ка за ли ви сок сте пен уг-
ро же но сти ма ке дон ског је зи ка код при -
пад ни ка ма ке дон ске на ци о нал не ма њи -
не у Ре пу бли ци Ср би ји. Упо тре ба ма ке -
дон ског као ма тер њег или као пр вог је -
зи ка углав ном је огра ни че на на ве о ма
ма ли број со ци јал них окру же ња, ка кво
је, на при мер, ужа или у од ре ђе ном бро -
ју слу ча је ва и ши ра по ро ди ца. Ов де тре -
ба ис та ћи и сле де ћу чи ње ни цу: пред -
став ни ци нај мла ђе ге не ра ци је ве о ма
рет ко го во ре ма ке дон ски је зик, у нај ве -
ћој ме ри њи хов пр ви је зик да нас је сте
срп ски. На и ме, ови ре зул та ти ука зу ју на
то да ак ту ел на фа за угро же но сти ма ке -
дон ског је зи ка у Ср би ји убр зо мо же да
пре ђе у по след њу, тј. у фа зу за ме не је зи -
ка, у ко јој де ца код ку ће ви ше не уче ма -
тер њи је зик. За бе ле же ни су и мно ги
слу ча је ви огра ни че не упо тре бе на след -
ног је зи ка: ма ке дон ски је зик се упо тре -
бља ва са мо у по ро ди ци и у ком пакт ни -
јим со ци јал ним мре жа ма ста ри јих и
нај ста ри јих при пад ни ка ма ке дон ске ет -
но лин гви стич ке за јед ни це.

• Ка ко Ма ке дон ци у ју жном Ба на ту
го во ре стан дард ни ма ке дон ски је зик?

– На пла ну срп ско-ма ке дон ске ин тер -
фе рен ци је уви ђа се да су Ма ке дон ци у
ју жном Ба на ту у од ре ђе ној ме ри са чу ва -
ли ма ке дон ску је зич ку ком пе тен ци ју и
да се тру де да го во ре ма ке дон ски стан -
дард ни је зик. Ана ли за њи хо вог го во ра
пред ста вља истин ски по ка за тељ на чи на
ин тер фе рен ци је из ме ђу ма ке дон ског и
срп ског је зи ка у усло ви ма у ко ји ма је
срп ски је зик, у ства ри, је зик сре ди не у
ко јој они жи ве, од но сно њи хов дру ги је -
зик. Код ин тер вју и са них при пад ни ка
ста ри је и сред ње ге не ра ци је Ма ке до на -

ца у ју жном Ба на ту ја вља ју се три ти па
ин тер фе рен ци је: го то во це ло ви та за ме -
на је зич ких струк ту ра у ко рист срп ског
је зи ка, њи хо ва на из ме нич на упо тре ба и
њи хов амал гам.

• Ма ке дон ски ди ја ле кат ски изо ла ти у
Вој во ди ни су ве о ма за ни мљи ва лин гви -
стич ка и кул ту ро ло шка по ја ва. Ка кав је
ваш по глед на ту фор ма ци ју ма ке дон -
ских го во ра у Ср би ји?

– У те мат ској це ли ни „Ма ке дон ски
ди ја ле кат ски изо ла ти у ју жном Ба на ту”
го во ри се о то ме да су се на кон др жав не
ак ци је са ве зних ор га на за на се ља ва ње
Вој во ди не по сле Дру гог свет ског ра та у
овој по кра ји ни пр ви пут офи ци јел но
по ја ви ли и при пад ни ци ма ке дон ске ет -
нич ке за јед ни це. Усе ља ва ње ми гра на та
од ви ја ло се на осно ву уна пред утвр ђе -
ног пла на: ком пакт ни де ло ви ими грант -
ског ста нов ни штва истог ге о граф ског

по ре кла груп но су се на се -
ља ва ли у сво јим но вим
ста ни шти ма. У ства ри, на
тај на чин они су  фор ми -
ра ли и од го ва ра ју ће ди ја -
ле кат ске изо ла те ма ке дон -
ског је зи ка. Да нас су нај -
за ни мљи ви је ет но лин гви -
стич ке за јед ни це у План -
ди шту, Ја бу ци и у Ка ча ре -
ву. За раз ли ку од до се ље -
ни ка из за пад не Ма ке до -
ни је и Ма ле Пре спе, до се -
ље ни ци из се вер не Ма ке -
до ни је, на ро чи то из кри -
во па ла нач ког ре ги о на, иа -
ко и они жи ве у ре ла тив -
но ком пакт ним за јед ни -
ца ма, не чу ва ју свој из -
вор ни го вор, и то не са мо
због то га што из ме ђу се бе
мно го ма ње ко му ни ци ра -
ју на ма ке дон ском је зи ку
већ због по и ма ња свог ло -
кал ног иди о ма, по себ но
од стра не јед ног де ла ових
го вор ни ка, као ди ја ле кат -
ске фор ма ци је ко ја при па -
да срп ском је зич ком си -
сте му, те ко му ни ка ци ју на
срп ском је зи ку при хва та ју
као по све при род ну.

• Ко ји је нај бо љи пут
ка уче њу и очу ва њу ма -
тер њег је зи ка ‒ ма ке дон -
ског?

– Ис тра жи ва ња ет но -
лин гви стич ке ви тал но сти
Ма ке до на ца и њи хо вих

по то ма ка у Ср би ји кре а то ри ма је зич ке
по ли ти ке ука зу ју на то да је ма ке дон ски
је зик у овој др жа ви у ве о ма ло шем ста -
њу; из те си ту а ци је до не кле се из два ја ју
са мо ло кал не ма ке дон ске за јед ни це у
Ја бу ци, Ка ча ре ву и План ди шту. Из ре -
че ног про из ла зи и за кљу чак да ма ке -
дон ски је зик сва ка ко тре ба да до би је
бо љи ста тус и у окви ри ма ма ке дон ске
по ро ди це и у окви ри ма ши ре дру штве -
не за јед ни це. Је дан од зна чај ни јих дру -
штве них ко ра ка пред у зе тих у том сме ру
мо рао би да бу де ши ре ње за по че тог
про це са уво ђе ња фа кул та тив не на ста ве
из пред ме та Ма ке дон ски је зик са еле -
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у основ -
ним шко ла ма у свим је ди ни ца ма ло кал -
не са мо у пра ве у ко ји ма жи ви од ре ђе ни
број при пад ни ка ма ке дон ске на ци о нал -
не ма њи не. Пред ло же ни ко рак и ре ле -
ван тан од го вор са мих ро ди те ља у ве ли -
кој ме ри би до при не ли очу ва њу ма ке -
дон ског је зи ка у Ре пу бли ци Ср би ји. Пу -
тем пред ста вља ња ин те гра тив них и ин -
стру мен тал них раз ло га де ца тре ба да се
мо ти ви шу да у нај ве ћој мо гу ћој ме ри
уче и го во ре ма ке дон ски је зик. Глав ни
ин те гра тив ни раз ло зи би ли би очу ва ње
ма ке дон ског је зи ка и кул ту ре и ве ћи
ни во иден ти фи ка ци је са сво јом ма њин -
ском за јед ни цом. Ин стру мен тал ни раз -
ло зи би мо гли да бу ду до би ја ње сти пен -
ди ја, упо тре ба ма ке дон ског је зи ка у бу -
ду ћој про фе си о нал ној ори јен та ци ји,
као и мо гу ће жи вље ње и рад у до ми -
нант ној ма ке дон ској ет но лин гви стич -
кој сре ди ни, од но сно у Ре пу бли ци Ма -
ке до ни ји. И то све, сва ка ко, с по себ ним
апе лом и на зна ком да ма ке дон ски је зик
и кул ту ра пр вен стве но тре ба да се не гу -
ју у ма ке дон ској по ро ди ци и упра во у
тој за јед ни ци ма ке дон ски је зик тре ба у
до вољ ној ме ри да се чу ва и да се пре но -
си но вим ма ке дон ским на ра шта ји ма  и
у Ре пу бли ци Ср би ји.

Петак, 19. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

V

Удру же њу „Вар дар” Ка ча ре -
во ове го ди не је при па ла част
да бу де до ма ћин цен трал не
про сла ве Илин да на. У том се -
лу је 2. ав гу ста одр жа на све -
ча на ака де ми ја На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске на ци о нал -
не за јед ни це. По ред чла но ва
удру же ња и На ци о нал ног са -
ве та, све ча но сти су при су -
ство ва ли и са вет ник у ма ке -
дон ској ам ба са ди у Бе о гра ду
Бо јан Ђор ђев, гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов и за ме -
ник се кре та ри ја та за упра ву,
обра зо ва ње и ма њин ске за -
јед ни це Ми лан Ко ва чић.

Цен трал на про сла ва је по -
че ла кон цер том ста ро град ског
са ста ва „Рас пе ва ни Па лан ча -
ни”, ко ји је, као и на прет ход на
два кон цер та, от пе вао сплет
ста ро град ских пе са ма.

По здра вља ју ћи го сте, Бо јан
Ђор ђев је под се тио на зна чај
ве ли ког ма ке дон ског пра зни -
ка Илин да на и на гла сио да је -
дан од пред сто је ћих за да та ка
ка ко На ци о нал ног са ве та, та -
ко и оста лих ре ле вант них чи -
ни ла ца, тре ба да бу де уче ње и
ве ћа за сту пље ност ма ке дон -
ског је зи ка.

Бор че Ве лич ков ски, пред -
сед ник На ци о нал ног са ве та,
ре као је да се у Ја бу ци Илин -
дан сла ви не ко ли ко де це ни ја и
да ће се сла ви ти и убу ду ће, као
и у ви ше ме ста у Ср би ји, но

цен трал на про сла ва ове го ди -
не је у Ка ча ре ву. Ово го ди шња
про сла ва се по кла па са се дам -
де се то го ди шњи цом од до се ља -
ва ња Ма ке до на ца у Вој во ди ну.

Је дан од до ма ћи на, Си ма
Нај до ски, ни је крио за до вољ -
ство што је у том се лу одр жа -
на цен трал на про сла ва и при -
том је ре као: „Не ка да су се у
цен тру ску пља ли на ши пре -
ци, а са да мла ђе ге не ра ци је,
ко је тре ба да це не оно што су
они по сти гли”.

– Пан че во је мул ти кул ту -
рал ни град и ти ме се по но си -
мо. Раз ли чи тост упот пу ња ва
и обо га ћу је кул ту ру и тра ди -
ци ју ових про сто ра. Ма ке дон -
ци су нај број ни ја ма њин ска
за јед ни ца и мо ја је оба ве за,
као гра до на чел ни ка, да пра -
тим ак тив но сти и да, у окви -
ри ма мо гућ но сти, по мог не мо
– ис та као је Са ша Па влов.

По за вр шет ку све ча не ака -
де ми је го сти су по ло жи ли
цве ће на спо ме ник Го це Дел -
че ву у Ја бу ци. У кул тур но-
умет нич кој де лу про сла ве
уче ство ва ле су пе вач ке гру пе
„Ма ке дон ке” из Бе о гра да,
„То ше Про е ски” из Ка ча ре ва
и ду ет Се ли мо ва –Жел че ски.

Ор га ни зо ва не су и спорт -
ске ак тив но сти по ред је зе ра:
ба ца ње ка ме на с ра ме на, пи -
ка до, по вла че ње ко ноп ца, од -
бој ка, пли ва ње...

ДР СТА НИ СЛАВ СТАН КО ВИЋ – О СТА ТУ СУ МА КЕ ДОН СКОГ ЈЕ ЗИ КА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

МА КЕ ДОН СКИ ЈЕ ЗИК У СР БИ ЈИ 
ЈЕ ВР ЛО УГРО ЖЕН

ЦЕН ТРАЛ НА ПРО СЛА ВА ИЛИН ДА НА У КА ЧА РЕ ВУ

РАЗ ЛИ ЧИ ТОСТ ОБО ГА ЋУ ЈЕ КУЛ ТУ РУ

Злат ник с по све том,
при зна ње од МЗ 
Ја бу ка, за слу же но 
је при пао Ми хај лу 
Ђо ши ћу, уче ни ку 
ге не ра ци је шко ле
„Го це Дел чев”

Ја бу ка је 2. ав гу ста про сла ви -
ла се о ску сла ву – Све тог Или -
ју. Као и прет ход них го ди на,
на Илин дан је то се ло по се тио
ве ли ки број го сти ју, ме ђу ко -
ји ма су би ли и њи хо ви ду го -
го ди шњи при ја те љи из збра -
ти мље ног Пар мен ца и чла но -
ви ста ро град ског са ста ва
„Рас пе ва ни Па лан ча ни” из
Кри ве Па лан ке.

Све ча ној сед ни ци у Ме сној
за јед ни ци, ко јом је обе ле жен и
ве ли ки ју би леј – се дам де це ни -
ја од до се ља ва ња Ма ке до на ца
у Вој во ди ну, при су ство ва ли су
и за ме ник ам ба са до ра Ре пу -
бли ке Ма ке до ни је у Ср би ји
Бо јан Ђор ђев, за ме ник по кра -
јин ског се кре та ра за обра зо ва -
ње и на ци о нал на пи та ња Ми -
лан Ко ва че вић, гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов и пред -
сед ник На ци о нал ног са ве та
ма ке дон ске на ци о нал не за јед -
ни це Бор че Ве лич ков ски.

Удру же њи ма из се ла, шко -
ли и ам бу лан ти до де ље не су
за хвал ни це за до бру са рад њу
са МЗ Ја бу ка. По себ но при -
зна ње, злат ник с по све том,
до био је Ми хај ло Ђо шић, уче -
ник ге не ра ци је у Основ ној
шко ли „Го це Дел чев”.

Све ча ност је за по че ла ет -
но-фе сти ва лом „Грав че-тав -
че”, одр жа ним 30. ју ла. Руч -

ним ра до ви ма и на ци о нал -
ним спе ци ја ли те ти ма сво ју
кул ту ру су пред ста ви ли и
при пад ни ци дру гих ма њи на.
Одр жа на је и тра ди ци о нал на
Ме ђу на род на деч ја ли ков на
ко ло ни ја.

Че сти та ју ћи Илин дан, зна -
ча јан пра зник Ма ке до на ца и
ве ли ки ју би леј од до се ља ва ња,
Ми лан Ко ва че вић је ре као:

– Ма ке дон ски на род, ко ји
пе смом и игром по ка зу је сво ју
љу бав пре ма дру же њу, и да нас
је, по сле се дам де сет го ди на,
свој на сво ме. По по пи су из
2011. го ди не, као Ма ке дон ци
ко ји жи ве на овим про сто ри -
ма из ја сни ло се 10.400 љу ди.
Од прет ход ног по пи са, 2002,
до да нас, не где се „из гу би ло”
3.500 Ма ке до на ца. По ру чу јем
Ма ке дон ци ма да пре ђу с ре чи
на де ла. Да се дру же, да се во ле
и да их има у што ве ћем бро ју.

Уме сто У Ја бу ци, ка ко је би -
ло прет ход них го ди на, цен -
трал на про сла ва по во дом
Илин да на одр жа на је у Ка ча -
ре ву, но Ја бу ча ни су се по тру -
ди ли и ор га ни зо ва ли кон цер -
те, из ло жбе и спорт ске на сту -
пе, да би сва ко мо гао да се
про на ђе у не кој ак тив но сти.

По ред ста ро град ског са ста -
ва из Кри ве Па лан ке и Ин клу -
зив ног хо ра „Ср це у Ја бу ци”,
Ја бу ча не је то ком пра знич них
да на за ба вља ла и рок гру па
„Пе ри од”. Кон церт је при ре дио
и пан че вач ки бенд „Ма га цин”.

Тра ди ци о нал но су одр жа на
так ми че ња у га ђа њу гли не них
го лу бо ва и у спорт ском ри бо -
ло ву за де цу, а нај ве ћу атрак ци -
ју је пред ста вља ло сед мо днев но
так ми че ње у ма лом фуд ба лу.

ЈА БУ ЧА НИ ПРО СЛА ВИ ЛИ СЕ О СКУ СЛА ВУ

ЗЛАТНИК ЗА МИХАЈЛА



ло ни је, а по себ но го сто -
прим ством до ма ћи на. Ово
је до бар на чин за ства ра ње
но вих ве за и при ја тељ ста ва
ме ђу на ро ди ма и кул ту ра -
ма. Као и оста ли уче сни ци,
и ми из Те то ва се у Ја бу ци
осе ћа мо као код ку ће – ре -
као је Мир ко Ви до е ски.

Деч ја ко ло ни ја је већ ре -
дов на ак тив ност До ма кул -
ту ре у Ја бу ци и при вла чи
по себ но ин те ре со ва ње уче -

ни ка, но и ста ри јих, ко ји се
по но се оним што по тен ци -
јал ни умет ни ци по сти жу.

Кра јем ју ла и по чет ком ав гу -
ста, већ по тра ди ци ји, у Ја бу -
ци се одр жа ва ме ђу на род на
ли ков на ко ло ни ја у ко јој уче -
ству ју мла ди умет ни ци из зе -
ма ља у ре ги о ну и из Ср би је. У
ово го ди шњој ко ло ни ји, ко ја
је одр жа на де ве ти пут, уче -
ство ва ли су уче ни ци од пе тог
до осмог раз ре да из Пан че ва,
Ја бу ке, План ди шта, Те то ва,
Зре ња ни на, До ло ва и дру гих
ме ста. У До му кул ту ре „Ко чо
Ра цин” 1. ав гу ста је из ло же но
око 40 де ла из ра ђе них раз ли -
чи тим ли ков ним тех ни ка ма.
При ро да и ам би јент су сли -
ка ни по сло бод ном из бо ру.

Ака дем ски сли кар Ми ле
Спи ров ски и ње гов при ја тељ
Мир ко Ви до е ски из Те то ва
већ не ко ли ко го ди на су мен -
то ри, а ујед но и ини ци ја то ри
фор ми ра ња ко ло ни је. Они
по ма жу мла дим сли ка ри ма
да се охра бре у ства ра њу но -
вим тех ни ка ма. Мен то ри су
уве ре ни да ме ђу њи ма има
бу ду ћих умет ни ка.

– За до во љан сам ра дом ко -

У Ма ке до ни ји по сто ји ве ли ки број 
но шњи – око се дам де сет

Но стал ги ју Ма ке до на ца у ди ја спо ри је под гре јао Илин дан – нај -
ве ћи ма ке дон ски пра зник, и то из ван ред ним но шња ма из род ног
кра ја, Ма ке до ни је. Го то во да ни је би ло про сла ве на ко јој игра чи,
пе ва чи, до ма ћи ни про сла ва, ни су би ли об у че ни у на род не но -
шње. Та ко је би ло и у Ја бу ци, Гло го њу, План ди шту, Ка ча ре ву...

На род не но шње ко је број ни Ма ке дон ци и у Вој во ди ни чу ва ју
као дра го це ност, део су ма те ри јал не кул ту ре ма ке дон ског на ро -
да и пред ста вља ју зна чај ну гра ну на род ног умет нич ког ства ра -
ла штва. Но шње се го ди на ма пре но се с по ко ле ња на по ко ле ње.

На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ма ке до ни је по сто ји ве ли ки број но -
шњи – око се дам де сет. На њи хо ву ра зно вр сност су ути ца ли ге о -
граф ски по ло жај (пла нин ски пре де ли или ко тли не) и ра зна ми -
гра циј ска кре та ња. Рет кост је сре сти ова кво бо гат ство на јед ној
та ко ма лој те ри то ри ји.

Ма ке дон ски на род је тво рац на род них но шњи. Спе ци фич ним
фор ма ма ка ко у ма те ри јал ној, та ко и у ду хов ној кул ту ри, из два -

ја ју се кул ту ра љу ди
из пла нин ских кра је -
ва, ко ји су се пре те -
жно ба ви ли сто чар -
ством, и кул ту ра
оних у рав ни чар ским
пре де ли ма, ко ји су
би ли ори јен ти са ни
на зе мљо рад њу. У не -
ким пре де ли ма ове
две суп кул ту ре се
пре пли ћу, ства ра ју ћи
дру га чи је ви до ве об-
ла че ња. Пре ко оде ће
се по ка зу ју и те ри то -
ри јал на и по ро дич на
при пад ност и ме ђу -
соб ни дру штве ни од -
но си ме ђу ге не ра ци -
ја ма кроз вре ме. Ет -
нич ко обе леж је ни је
те шко пре по зна ти ни
да нас, по го то во у не -
ве стин ској оде ћи из
при леп ског кра ја,
Скоп ске Цр не Го ре,
До њег По ло га, кри -
во па ла нач ког кра ја...
Сва ка но шња пред -

ста вља ком пле тан рад, из ра ђен од тек стил ног ма те ри ја ла, у ра -
зним бо ја ма и то но ви ма, укра шен из ве зе ним или тка ним ор на -
мен тал ним мо ти ви ма и до пу њен ра зно вр сним на ки том и дру гим
укра си ма. И на кит је део ма те ри јал не кул ту ре за јед ни ца.

Но шње има ју и не што за јед нич ко, а то су бе ла бо ја, крој и бо -
гат вез, пре те жно из ра ђен цр ве ним и цр ним кон цем. Сна жан
ути сак оста вља ју и ср ма и ра зни дру ги укра си – гај та ни, пер ле,
ши ри ти, цве ће, као и је ле ци и пре га че. На род на оде ћа се да нас
нај че шће но си при сцен ском из во ђе њу спле та ига ра.

До бар ста ри оби чај је да де вој ке об у че не у но шњу на број ним
свет ко ви на ма го сте до че ку ју с по га чом и со љу. Но ве ге не ра ци је
има ју оба ве зу да чу ва ју ово бо гат ство, јер је оно све до чан ство
оп стан ка ма ке дон ског на ро да то ком ве ко ва.

Увек је пре тен до вао да бу де
нај бо љи у оно ме што ра ди

Та ко је би ло од ма лих но гу,
та ко је и са да

Да би се до шло до лич не дру штве не ле -
стви це ко ја нас окру жу је, по тре бан је
труд, труд и са мо труд. Из ван ре дан при -
мер ово га је при ват ник Вен че Јо ва нов -
ски из Ја бу ке. Не ко ли ко го ди на је у пен -
зи ји, али не и у пра вом сми слу ре чи, бу -
ду ћи да се ра ди о чо ве ку не мир ног ду ха.
Или, бо ље ре че но, о чо ве ку с број ним
за ни ма њи ма и рад ним ме сти ма.

– Ка да сам на пу нио 40 го ди на рад ног
ста жа, 2009. го ди не, оти шао сам у над -
ле жну слу жбу у Но вом Са ду да бих
оства рио пра во на пен зи ју. Слу жбе ни ца
се ухва ти ла за гла ву и ре кла: „Ова ко не -
што ни сам ви де ла. То ли ко мно го за ни -
ма ња и рад них ме ста, а све као под ко -
нац”. Увек сам пре тен до вао да бу дем
нај бо љи у оно ме што ра дим. Та ко је би -
ло од ма лих но гу, та ко је и са да. Раз ми -
шљам да ли сам мо гао да  жи вим бо ље,
али не мам раз ло га да се жа лим. Су пру -
га Мил ка и ја има мо два си на и че тво -
ро уну ча ди, а снај ке су нам као кћер ке.
За нас је то нај ве ће бо гат ство – ка же
Вен че Јо ва нов ски.

Овај пред у сре тљи ви чо век по по ре клу
је из ма ке дон ског се ла Ко со во, Оп шти на
Ма ке дон ски Брод. Та мо је за вр шио пр ви
раз ред. У Ја бу ку је до шао са уј ном Ата -
на си јом и уја ком Бла жем. Они ни су
има ли де це, па су га усво ји ли. У Ма ке до -
ни ји су му оста ла тро ји ца бра ће с мај ком
На де ждом и оцем Ми ли во јем, ко ји је
умро млад. И да је остао са сво јим нај -
бли жи ма, и та мо би мо рао да се сна ла зи
и при ла го ђа ва ка ко зна и уме.

Бор ба за жи вот
Обе ћа на Вој во ди на, као и за ве ћи ну ко -
ји су до шли као де ца, би ла је при ма -
мљи ва и за Вен че та. У Ја бу ци је за вр -
шио основ ну шко лу. До че твр тог раз ре -
да је учио на ма ке дон ском је зи ку, а до
осмог је ма тер њи је зик у шко ли „Го це
Дел чев” био оба ве зан пред мет. У Бе о -
гра ду је за вр шио пр ву го ди ну учи тељ -
ске шко ле. Дру гу је на пу стио због по ро -
дич ног бро до ло ма. За пра во, ујак и уј на
су му се раз ве ли. И та да је по че ла бор -
ба за жи вот. Не ко ли ко го ди на је био се -
зон ски рад ник у за дру зи. Уто ва ри вао је
ре пу, во зио ка ми он и шта све не. Али
ду шу му је раз га љи ва ла му зи ка. До од -
ла ска у Би тољ, где је слу жио вој ску,
сви рао је у ор ке стру „Мак сис”.

– Ор ке стар је име до био по му зи ча ру
Ми ли во ју Мак си мо ви ћу, ко ји је ујед но
и мој ро ђак. То су би ле ле пе го ди не.
Сви ра ли смо и на ри бар ским ве че ри ма.
С по зна тим му зи ча ри ма смо при ре ђи -
ва ли свад бе за 400 до 500 по се ти ла ца.

Ка ко смо са зна ли у раз го во ру, Вен че
је из вој ске до шао пре ка љен, али ни је
про ме нио ни шта у од но су на рад на ме -
ста и оба ве зе. Без раз ми шља ња су га
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– За ко ло ни ју се ин те ре су ју
и де ца Ја бу ча на ко ји одав но
жи ве у ино стран ству. Јед на
од њих је и че тр на е сто го ди -
шња Ива на Јо ва нов ски из
Њу јор ка. Труд се ис пла тио.
Ове го ди не има мо и уче сни -
цу из Цр не Го ре. Ево, де ве ти
пут у свет ша ље мо по ру ке
при ја тељ ства и љу ба ви – на -
гла сио је Ми ле Спи ров ски.

Мо то ово го ди шње деч је
ли ков не ко ло ни је, ор га ни зо -
ва не у окви ру обе ле жа ва ња
Илин да на, је сте „Обо је но
љу ба вљу”. Ове го ди не мно -
ги ма су ин спи ра ци ја би ли
при ро да, цр ква у Ја бу ци, као
и пор трет Го це Дел че ва, чи -
је име но си шко ла у Ја бу ци.

при ми ли за во за ча у „Ср цу” у Ја бу ци.
Све је би ло у ре ду и с по слом и с ко -
лек ти вом, али пут га је од вео у Ва тро -
га сну је ди ни цу у Пан че ву, у ко јој је ра -
дио пу них се дам го ди на. Био је за по -
слен и у При вред ној бан ци и у Ра фи -
не ри ји. 

Бом бо не, ба кла ве, ту лум бе
Ја бу ча ни се се ћа ју и ле пих го ди на ка да
је Вен че пра вио ба кла ве, ту лум бе, бом -
бо не, крем пи те и дру ге слат ке ђа ко ни -
је, ко је су ишле као ал ва. При ви ле го ва -
ни и да нас мо гу да се за сла де ба кла вом
за ко ју Вен че ко ри сти нај ма ње три раз -
ли чи те окла ги је за раз вла че ње ко ра.
Бом бо не, чи ни нам се, пра ви са мо ис -
пред ка ме ре, ка да не ки упо ран но ви -

нар же ли да при ка же ка ко овај спре тан
чо век пра ви мен тол бом бо не ко је се
ца кле.

Овај не у мо ран чо век ту ни је стао.
Ка да су по че ла да се гра де но ва на се -
ља у Ја бу ци, он је про це нио да  је до -
бро би ти ау то-пре во зник гра ђе вин -
ског ма те ри ја ла. На шао је до бар ка -
ми он за 26 ми ли о на та да шњих ди на -
ра, а у џе пу је имао са мо ми ли он че.
На по ве ре ње и ча сну реч је по зај мио
25 ми ли о на. Ус пео је да вра ти дуг за
са мо го ди ну да на. Сле де ће го ди не је
ку пио но ви „голф”. Шест-се дам го ди -
на је при стој но за ра ђи вао. Днев но је
во зио по пет-шест ту ра. Ка да су „ни -
кла” два но ва на се ља у Ја бу ци, кре нуо
је у но ве аван ту ре.

Још је дан Вен че тов ве ли ки труд за -
слу жу је па жњу. Ка да је гра дио но ву ку -
ћу, 90% по сло ва је сам ура дио. Зар је то
ма ло? Ту је већ те шко про це ни ти шта
је све ра дио и ко је за на те зна, а и пре -
ви ше би би ло да за ма ра мо чи та о це на -
бра ја њем.

Са го вор ник нам је при чао и о про -
дав ни ци ци пе ла „Агро вен”, о „Пла ни -
ци”, об но вље ној пе вач кој гру пи у ко јој
су чла но ви ве те ра ни не ка да шњег ор ке -
стра „Мак сис”.

Ве ли ки је ње гов до при нос у фор ми -
ра њу пр вог са ста ва На ци о нал ног са ве та
ма ке дон ске на ци о нал не за јед ни це у
Ср би ји. Док је био пред сед ник удру же -
ња „Ја бу ка”, успе вао је да уго сти број не
го сте из Ма ке до ни је. Ини ци рао је и ма -
ни фе ста ци ју „Грав че-тав че”, ко ја је ове
го ди не одр жа на де ве ти пут.

Опет је окре нуо лист
У ша ли Вен че ка же да ако же ли, мо же
све да ра ди, бу ду ћи да да но ноћ но ра ди,
25 са ти. То по сти же та ко што уста је сат

вре ме на ра ни је. Но ка ко и да је, сва ко
ко га по зна је, ре ћи ће вам: „Вре дан је
Вен че, не ма шта”. Ми мо же мо до да ти
да је вред на и ње го ва су пру га Мил ка.
То се ви ди по чев од дво ри шта око ку ће,
пре пу ног ми ри сног цве ћа, па до уку -
сних тра ди ци о нал них ма ке дон ских је -
ла и вој во ђан ских спе ци ја ли те та.

Пре не ко ли ко го ди на је опет окре нуо
лист. Озбиљ ни је се по све тио по вр тар -
ству и ви но гра дар ству. Оно што про из -
ве де, не ма про дај ну це ну, јер и то са за -
до вољ ством ра ди за по тре бе по ро ди це.
Ра сад за па при ку, па ра дајз и дру го по вр -
ће сам про из во ди. У ба шти има ме ста и
за ја бу ке и кру шке. По себ но се по но си
ста ром ви но вом ло зом. Чим се осу ши
не ки ко рен, за ме њу је га но вом сад ни -
цом. На тај на чин обо га ћу је вр сте гро -
жђа, од ко јег пре о ста је и за ква ли тет но
ви но. На ла зи вре ме да ква ли тет „про ве -
ри” с при ја те љи ма, по зна тим ви на ри ма.

Ка да зна мо све ово, мо же мо сло бод но
ре ћи да наш са го вор ник по ка зу је људ ску
сна ла жљи вост у би ло ко је вре ме.
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‒ Д-р Станислав Станковиќ својата
работна биографија ја започнува во
учебната 1984/1985 година на Филолош-
киот факултет во Скопје, како ста-
жант на Катедрата за македонски
јазик и јужнословенски јазици. Од март
1986  до крајот на септември 1993 годи-
на на истата катедра работел како со-
работник во наставата по предметите
од областа на сoвремениот српскохр-
ватски јaзик. Од академската 1993/1994
до крајот на академската 2010/2011 го-
дина бил вработен на Катедрата за
српски јазик и книжевност на Филолош-
киот факултет на Универзитетот во
Приштина (односно од 2002 година на
Филозофскиот факултет во Косовска
Митровица), и тоа како асистент по
предметот Синтакса на српскиот јазик
и како овластен предавач по предмети-
те Македонски јазик (ошт курс) и Пра-
вопис на српскиот јазик. Од 1. октомври
2011 е вработен во Институтот за
српски јазик при САНУ. Од летниот се-
местар на учебната 2014/2015 година
тој е и странски лектор по српски јазик
на Филолошкиот факултет „Блаже Ко-
нески“ во Скопје. Станковиќ е и редовен
соработник на билатералниот проект
на МАНУ и САНУ: Јазикот како запис
на културата во етнолошка и лингвис-
тичка анализа на релацијата Србија ‒
Македонија, тој е и член на Редакцијата
на списанието „Македонски јазик„ (Ин-
ститут за македонски јазик „Крсте
Мисирков“ во Скопје). 

Неговото име Македонците во Србија,
пред с  го поврзуваат со докторската
дисертација „Статусот на македонскиот
јазик во Република Србија и неговата
интерференција со српскиот јазик на
морфосинтаксичко рамниште“. Својата
дисертација д-р Ст. Станковиќ  ја одб-
рани 2015 година на Филолошкиот фа-
култет „Блаже Конески“ при Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Зошто се определивте за ова исцрпно
истражување?

Бидејќи во претходните години во
повеќе наврати спроведував соодветни
теренски истражувања и публикував
повеќе научни и стручни прилози за
статусот на Србите и на српскиот јазик
во Република Македонија и за статусот
на Македонците и на македонскиот
јазик во Република Србија, колегата Не-
над Вујадиновиќ  предложи, и покрај
тоа што веќе ми беше пријавена и одоб-
рена за изработка друга тема за доктор-
ска дисертација на Филозофскиот фа-
култет на Универзитетот во Нови Сад,
да пријавам тема за статусот на маке-
донскиот јазик во Република Србија.
Одлуката да пријавам уште една, сосема
нова тема за изработка на докторска ди-
сертација ја донесов по повеќе разгово-
ри со своите професори и колеги. Во тоа
најмногу ми помогнаа д-р Стојка
Бојковска, д-р Чедомир Стојменовиќ, д-
р Живко Цветковски, д-р Жарко Бош-
њаковиќ, д-р Вера Васиќ, д-р Срето Та-
насиќ. Ова истражување и оваа доктор-
ска дисертација беше и мојот професио-
нален и мојот човечки долг кон мојата
матична акдемска заедница, кон моите
професори, колеги и пријатели од Фи-
лолошкиот факултет „Блаже Конески“
во Скопје, како и кон мојата втора тат-
ковина ‒ Македонија. Всушност, меѓу
моите учители с  наоѓаат  врвни маке-
донисти, југослависти и слависти: Рад-
мила Угринова-Скаловска, Божидар
Видоески, Блаже Конески, Благоја Ко-
рубин, Лилјана Минова-Ѓуркова, Мито

Миовски, Георги Сталев, Гане Тодоровс-
ки, Вера Стојчевска-Антиќ, Виолета
Пирузе-Тасевска и Науме Радически.
Тука е, пред с , и мојата неповторлива
професорка по предметите од областа
на современиот српски јазик Видосава
Павлоска.     

До какви сознанија дојдовте во ваши-
те теренски истражувања?

Во главниот проблемски сегмент Ет-
нолингвистичката виталност на Маке-
донците и на македонскиот јазик во Ре-
публика Србија беа разгледувани степе-
нот на употребата на македонскиот
јазик, комуникативната компетентност
на припадниците на македонската ет-
ничка заедница во Република Србија
при употребата на малцинскиот маке-
донски и доминантниот српски јазик,
како и јазичните стратегии на испита-
ниците во секојдневната комуникација
и нивните ставови кон негувањето на
мајчиниот македонски јазик. Истажу-
вачката теренска работа опфати 448 ис-

питаници. Во поглед на потеклото, тие
се поделени на испитаници кои се роде-
ни во Србија и на оние кои се доселени
во Србија. Добиените резултати пока-
жаа висок степен на загрозеност на ма-
кедонскиот јазик кај припадниците на
македонското национално малцинство
во Република Србија. Употребата на ма-
кедонскиот како мајчин или како прв
јазик, главно, е ограничена на многу
мал број социјални опкружувања, как-
во што е, на пример, потесното или во
одреден број случаи и поширокото се-
мејство. Овде треба да се истакне и
следново: претставниците на најмлада-
та генерација мошне ретко го зборуваат
македонскиот јазик, нивниот прв јазик,
во најголема мера, денес е српскиот
јазик. Всушност, овие резултати гово-
рат дека актуелната фаза на загрозеност
на македонскиот јазик во Република
Србија мошне бргу може да премине во
последната, т.е. во фазата на замена на
јазиците кога децата дома воопшто не
го учат својот мајчин јазик. Забележани
се многу случаи на ограничена употреба
на наследниот јазик: македонскиот
јазик се користи само во семејството и
во покомпактните социјални мрежи на
постарите и на најстарите припадници
на македонската етнолингвистичка за-
едница.

Како Македонците во јужен Банат
зборуваат стандарден македонски
јазик?

-На планот на српско-македонската
интерференција се забележува дека Ма-
кедонците во јужен Банат во определе-
на мера ја зачувале македонската јазич-
на компетенција и дека се трудат да го
зборуваат македонскиот стандарден
јазик. Анализата на нивниот говор пре-
тставува вистински показател за начи-
нот на интерференција меѓу македон-
скиот и српскиот јазик во услови кога
српскиот јазик е јазикот на средината
во која тие живеат, односно нивниот
втор јазик. Кај интервјуираните при-

падници на постарата и на средната ге-
нерација на Македонци во јужен Банат
се јавуваат три вида интерференции:
речиси целосна замена на јазичните
структури во корист на српскиот јазик,
нивна наизменична употреба, и нивно
амалгамирање. 

Македонските дијалектни изолати во
Војводина се мошне интересна лингвис-
тичка и културолошка приказна, какво
е Вашето гледање на таа формација на
македонските говори во Република
Србија?

Во тематската целина Македонски
дијалектни изолати во јужен Банат се
укажува на тоа дека по сојузната држав-
на акција за населување на Војводина
по Втората светска војна во оваа пок-
раина за првпат официјално се појаву-
ваат и припадници на македонската ет-
ничка заедница. Вселувањата на миг-
рантите се одвивале врз основа на одна-
пред утврден план: компактните делови
од имигрантското население со исто

географско потекло во групи
се вселувале во своите нови
населби, Всушност, на тој на-
чин тие формирале и соодвет-
ни дијалектни изолати на ма-
кедонскиот јазик.  Денес се
најинтересни македонските
етнолингвистички заедници
во Пландиште, Јабука и во Ка-
чарево. За разлика од доселе-
ниците од западна Македо-
нија и Мала Преспа, доселе-
ниците од северна Македо-
нија, посебно од кривопала-
нечкиот регион, иако и тие
живеат во релативно ком-
пактни заедници, не го чуваат
родениот говор, не само затоа
што послабо комуницираат
меѓу себе на македонски, туку
и поради сваќањата кај дел од
нив дека нивниот говор е дел
од српскиот јазичен систем и
комуницирањето на српски го
примаат како вообичаено.

Кој е најдобриот пат да се
научи и сочува мајчиниот
јазик – македонскиот?

Истражувањата на ет-
нолингвистичката виталност
на Македонците и нивните
потомци во Србија, на креа-
торите на јазичната политика

им укажуваат дека македонскиот јазик
во оваа држава е во мошне загрозена
состојба; од таа ситуација делумно до-
некаде се изделуваат само локалните
македонски заедници во Јабука, во Ка-
чарево и во Пландиште. Од оваа сос-
тојба произлегува и заклучокот дека ма-
кедонскиот јазик секако треба да добие
подобар статус и во рамките на маке-
донското семејство и во рамките на по-
широката општествена заедница. Еден
од позначајните општествени чекори во
таа насока би било ширење на започна-
тиот процес на воведување на факулта-
тивна настава по предметот Македон-
ски јазик со елементи на национална
култура во основните училишта во сите
единици на локалната самоуправа каде
што живеат определен број припадни-
ци на македонското национално мал-
цинство. Предложниот чекор и реле-
вантниот одговор на самите родители
во голема мера би придонеле кон зачу-
вување на македонскиот јазик во Репуб-
лика Србија. Претставувајќи им ги и
интергративните и инструменталните
причини, децата треба да се мотивираат
колку што е можно повеќе да го учат и
да го зборуваат македонскиот јазик.
Главните интергративни причини би
биле зачувување на македонскиот јазик
и култура во поголемо ниво на иденти-
фикување со својата малцинска заедни-
ца. Инструменталните причини би мо-
желе да бидат добивање стипендии,
употреба на македонскиот јазик во ид-
ната професионална дејност, како и
можното живеење и работа во доми-
нантната македонска етнолингвистичка
средина, односно во Република Македо-
нија. И тоа, секако, со посебен апел и
назначување дека македонскиот јазик и
култура првенствено треба да се негува
во македонското семејство, и токму тој
во таа заедница во доволна мера треба
да се чува и да се пренесува на новите
македонски поколенија и во Република
Србија.   

На здружението „Вардар” –
Качарево, годинава му припад-
на чест да биде домаќин на цен-
тралната прослава на Илинден.
На 2 август во оваа село се одр-
жа свечена академија на Нацио-
налниот совет на македонската
национална заедницана. Покрај
членовите на здружението и
Националниот совет на свече-
носта присуствуваа и советни-
кот во Македонската амбасада
во Белград Бојан Ѓорѓев, градо-
начелникот на Панчево Саша
Павлов и заменикот во секрета-
ријатот за управа, образование
и национални малцински заед-
ници Милан Koвачиќ. 

Централната прослава за-
почна со концертот на ста-
роградскиот состав „Распеа-
ни Паланчани” кои, како и на
претходните два концерта во
Глогоњ и Пландиште испеаа
сплет староградски песни.
Поздравувајки ги гостите со-
ветникот Бојан Ѓорѓев, потсе-
ти на значајот на големиот
македонски празник Илин-
ден и притоа нагласи дека ед-
на од претстојните задачи,
како на Националниот совет,
така и на останатите релеван-
тни чинители би требало да
биде учењето и застапеноста
на македонскиот јазик.

Борче Величковски,претсе-
дател на Националниот совет
рече дека во Јабука Илинден
се слави неколку децении и ќе
се слави и понатаму, како и во

повеќе места во Србија, но
централната прослава годи-
нава е во Качарево. Просла-
вата воедно се совпаѓа и со 70
годишнината од доселување-
то на Македонците.

Еден од домаќините – Сима
Најдовски не го криеше задо-
волството што во оваа село е
одржана централната просла-
ва и притоа рече: Некогаш во
центарот се собирале нашите
претци,  а сега помладите ге-
нерацији, који треба да го це-
нат она што тие го постигнале.

Панчево е мултикултурален
град и ние со тоа се гордееме.
Различитоста ја потполнува и
збогатува културата и тради-
цијата на овие простори. Ма-
кедонци се најбројна малцин-
ска заедница и моја обврска,
како градоначелник е да ги
следам активностите и во рам-
ките на возможностите да по-
могнеме, рече Саша Павлов.

По завршувањето на свече-
ната академија гостите поло-
жија цвеќе на споменикот на
Гоце Делчев во Јабука. Во кул-
турно – уметничката просла-
ва во Качарево учествууваа
пеачките групи „Македонки”
од Белград, „Тоше Проески”
од Качарево и дуетот Сели-
мова Желчевски.

Организирани се и спор-
тски активности крај езерото
во фрлање на камен, пикадо,
надвлекување на јаже, од-
бојка, како и пливање. 

Д-Р СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЌ – ЗА СТАТУСОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО СРБИЈА 
Е МОШНЕ ЗАГРОЗЕН

На втори август Јабука ја
прослави селската слава Све-
ти Илија. Како и во измина-
тите години на Илинден ова
село го посетија голем број
гости, меѓу кои беа и нивни
долгогодишни  пријатели од
збратимениот Парменац и
членови на староградскиот
состав „Распеани Паланча-
ни„ од Крива Паланка.

На свечената седница во
Месната заедница, со која е
одбележен и големиот јубилеј
– седум децении од доселува-
њето на Македонците во
Војводина присуствуваа и за-
меникот на амбасадорот на
Република Македонија во
Србија, Бојан Ѓорѓев, замени-
кот на покраинскиот секретар
за образование и национални
прашања Милан Ковачевиќ,
градоначалникот на Панчево,
Саша Павлов и Борче Велич-
ковски, претседател на На-
ционалниот совет на македон-
ската национална заедница.

На здруженијата од селото,
училиштето и на амбуланта-
та, за добра соработка со МЗ
Јабука се доделени благодар-
ници. Посебно признание,
златник со посвета, доби Ми-
хајло Ѓошиќ, ученик на гене-
рација во Основното учи-
лиште ,,Гоце Делчев”.

Свеченоста започна со етно
фестивалот „Гравче – тавче”,
одржан на 30 јули. Со ракотвор-
би и национални специјалитети
својата култура ја представија и
припадниците на другите мал-
цинства. Одржана е и тради-
ционалната Меѓународната
детска ликовна колонија.

Честитајки го Илинден,
значајниот празник на Маке-
донците и големиот јубилеј
од доселувањето, Милан Ко-
вачевиќ рече: „Македонскиот
народ кој со песна и игра ја
покажува својата љубов и
дружељубивост и денеска,
после седумдесет години во
Војодина е свој на свое. По
пописот од 2011 додина како
Македонци, кои живеатнат
на овие простори, се изјасниа
10.400 луѓе. Од претходниот
попис (2002) до денеска, не-
каде се „изгубиле„ 3.500 Ма-
кедонци. Им порачувам на
Македонците да поминат од
зборови на дело. Да се дру-
жат, да се сакаат и да ги има
во што поголем број...„

Наместо во Јабука, како
што беше во изминатите не-
колку години, централната
прослава по повод на Илин-
ден е одржана во Качарево,
но Јабучани се потрудија и
организираа концерти, из-
ложби и спортски настани, за
да секој се пронајде во некоја
активност.

Покрај староградскиот сос-
тав од Крива Паланка и Ин-
клузивниот хор „Срце во
Јабука„, Јабучани во текот на
празничните денови ги заба-
вуваше и рок грпата „Пери-
од„. Концерт приреди и пан-
чевачкиот бенд „Магацин„. 

Традиционално одржан е и
натпревар во гаѓање на гли-
нени гулаби, натпреварување
во спортски риболов за деца.
Најголема атракција е седум-
дневното натпреварување во
мал фудбал.

ЈАБУЧАНИ ЈА ПРОСЛАВИА СЕЛСКАТА СЛАВА

ЗЛАТНИК ЗА МИХАЈЛО

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА НА ИЛИНДЕН ВО КАЧАРЕВО

РАЗЛИЧНОСТА ЈА ЗБОГАТУВА КУЛТУРАТА



-Задоволен сум од рабо-
тата на колонијата, а посеб-
но од гостопримството на
домаќините. Ова е добар
начин за создавање на нови
врски и пријаталства меѓу
народите и културите. Како
и останатите учесници и
ние од Тетово, во Јабука сме
како дома, рече Мирко Ви-
доески.
Детската ликовна колонија
веќе е редовна активност
на Домот на културата во
Јабука и привлекува особе-
но внимание кај учениците,

но и кај постарите кои се
гордеат со она што го пос-
тигнуват потенцијалните
уметници.

- За колонијата се ин-
тересираат и деца на Јабу-
чани кои веќе одамна жи-

При крајот на јули и на поче-
токот на август, веќе по тра-
диција, во Јабука се одржува
меѓународна ликовна коло-
нија, на која учествуваат мла-
ди уметници од земјите од ре-
гионот и од Србија. На годи-
нешната колонија, деветта по
ред, учествуваа ученици од
петто до осмо одделение од
Панчево, Јабука, Пландиште,
Тетово, Зрењанин, Долово и
други места. На 1 август во
Домот на културата „Кочо
Рацин” се изложени околу 40
дела, изработени во различна
ликовна техника. Природата
и амбиентот се насликани по
слободен избор.

Миле Спировски, академ-
ски сликар и неговиот
пријател Мирко Видоески
од Тетово, веќе неколку го-
дини се ментори, но воедно
и иницијатори за формира-
ње на колонијата. Тие им по-
магаат на младите сликари
да се охрабрат да творат и во
нова техника. Менторите се
уверени дека меѓу нив има
идни уметници.

Во Македонија се среќаваат голем број 
носии - околу седумдесет 

Вакво богатство ретко е познато на една таква мала територија
Носталгијата на Македонците во дијаспората ја подгреа Илин-
ден - наjголемиот македонски празник и тоа со извонредни но-
сии од родниот крај, од Македонија. Безмалку немаше прослава
каде играорците, пеачите, домаќинките на прославите не беа об-
лечени во народни носии. Така беше и во Јабука, Глогоњ, План-
диште, Качарево....

Народните носии кои Македонците во Војводина ги чуваат ка-
ко драгоценост, се дел од материјалната култура на македон-

скиот народ и претставуваат значајна гранка од народното умет-
ничко творештво. Носиите со години се пренесуваат од поколе-
ние на поколение. На територијата на Република Македонија се
среќават голем број носии, околу седумдесет. Врз разновидноста
влијаела географската положба (планински предели или котли-
ни), но и разните миграциски движења. Вакво богатство ретко е
познато на една таква мала територија. 

Македонскиот народ е
создавач на народните
носии. Со специфични
форми, како во мате-
ријлната, така и во духов-
ната култура се издвојува
културата на планинците,
кои главно се занимаваат
со сточарство, а во рам-
ничарските предели луѓе-
то биле ориентирани кон
земјоделството. Во некои
предели овие две  субкул-
тури се преплетуваат, соз-
давајки поинакви форми
на облекување. Преку об-
леката се прикажува и те-
риторијалната и семејна-
та припадност и меѓусеб-
ните општествени односи
на генерациите низ вре-
мињата. Етничкото обе-
лежје не е тешко да се пре-
познае и денеска, особено
во невестинската облека
од прилепската носија, од

Скопска Црна Гора, Долни Полог, кривопаланечко... Секоја носија
представува комплетна оформена творба изработена од тексти-
лен материјал, во разни бои и тонови, украсена со извезени или
вткаени орнаментални мотиви и дополнета со разновидни наки-
ти и други украси. Накитот е дел од материјалната култура на за-
едницата.

Носиите имаат и нешто заедничко, а тоа е белата боја, кројот
и богатите везови, претежно изработени со црвен и црн конец.
Силен впечаток остава и срмата и разни други украси – гајтани,
монистра, ширити, китки, како и елеците и скутачите. Народна-
та облека денеска најчесто ја користат културно-уметничките
друштва при изведувањете на македонските традиционални ора
и песни.

Добар стар обичај е на бројни манифестации гостите да ги доче-
куваат  со погача и сол,  девојчиња облечени во носии. Новите ге-
нерации имаат обврска ова богатство да го чуваат затоа што тоа е
сведоштво за опстојувањето на македонскиот народ низ вековите.

Секогаш претендирал 
да биде најдобар 
во она што го работи

Така било од мали нозе,
така е и сега

За постигнување на личен успех во
општеството потребен е труд, труд и
само труд. Извонреден пример за вак-
во нешто е вредниот Венче Јовановски
од Јабука. Тој неколку години е во пен-
зија, но не во прав смисол на зборот,
бидејќи се работи за човек со немирен
дух. Или подобро речено за човек со
бројни занимања и работни места.

-Кога наполнив 40 години работен
стаж во 2009 година отидов во над-
лежната служба во Нови Сад, за да
остварам пензија. Службеничката се
фати за глава и рече: “Вакво нешто не
сум видела. Толку многу занимања и
работни места, а се како под конец.”
Секогаш претендирав да бидам најдо-
бар во она што го работам.Така беше
од мали нозе, така е и сега. Размислу-
вам да ли сум можел да живеам подоб-
ро, но немам причина да се жалам. Со
сопругата Милка имаме два сина и че-
тири внучиња, а снаите ги сметаме ка-
ко ќерки. За нас тоа е најголемо бо-
гатство, вели Венче Јовановски.

Овој вреден човек по потекло е од
македонското село Косово, од Општи-
на Македонски Брод. Таму завршил
прво одделение. Во Јабука дошол со
вујна му Атанасија и вујко му Блаже.
Тие немале деца и го посвоиле. Во Ма-
кедонија му останале трите брата со
мајка му Надежда и татко му Миливој,
кој починал млад. Значи, и да бил со
своите најблиски, и таму ќе морал да се
снаоѓа и прилагодува како знае и умее.

Борба за живот
Ветената Војводина, како и за многу-
мина што дошле како деца била при-
мамлива и за Венче. Во Јабука за-
вршил осумгодишно училиште. До
четрто одделение учел на македонски
јазик, а до осмо одделение мајчиниот
јазик во Училиштето „Гоце Делчев”
бил задолжителен предмет. Во Белград
завршил прва година учителска шко-
ла. Втората година ја напуштил пора-
ди семејниот бродолом, вујко му се
развел од вујна му. И тогаш започнала
борбата за живот. Неколку години бил
сезонски работник во задруга. Товарел
репа, возел камион и што уште не. Но
душата му ја разгалувала музиката. До
пред заминување во Битола, каде што
служел војска, свирел во оркестарот
„Максис”.

Оркестарот името го доби по музи-
чарот Миливој Максимовиќ, кој воед-
но е и мој роднина. Тоа беа убави годи-
ни. Свиревме  и на рибарски вечери.
Со познати музичари приредувавме
веселби за 400 до 500 посетители. 

МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ НОСИИ

СЕ ПРЕНЕСУВАЛЕ 
ОД ПОКОЛЕНИЕ НА ПОКОЛЕНИЕ

СРЕДБА СО ПРИВАТНИКОТ ВЕНЧЕ ЈОВАНОВСКИ ОД ЈАБУКА

ЧОВЕК СО НЕМИРЕН ДУХ

ДЕВЕТТА МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ВО ЈАБУКА

ОБОЕНО СО ЉУБОВ
веат во странство. Една од
нив е и четиринаесетго-
дишната Ивана Јованоски
од Њујорк.

Трудот е исплатлив. Годи-
нава имаме и учесничка од
Црна Гора. Ете деветти пат
во светот праќаме пораки
на пријателство и љубов,
нагласи Миле Спировски.

Мото на годинашната
детска ликовна колонија е
„Обоено со љубов”, органи-
зирана во рамките на одбе-
лежувањето на „Илинден„.
Годинава, за многумина ин-
спирација е природата,
црквата во Јабука, како и
портретот на Гоце Делчев,
чие име го носи училиште-
то во Јабука.

Како што дознавме во разговорот
Венче од војска дошол прекален, но не
сменил ништо во поглед на работните
места и обврските. Без размислување го
вработиле за возач во „Срце” во Јабука.
Се било во ред и со работата и со колек-
тивот, но патот го одвел во Пожарни-
карска единица во Панчево, каде што
работел полни седум години. Работел и
во Стопанска банка и во Рафинерија. 

Бомбони, баклави, толумби
Јабучани се сеќаваат и на убавите го-
дини кога Венче правел баклава, то-
лумби, бомбони, кремпити и други
слатки што оделе како алва. Привеле-
гираните и денеска можат да се засла-
дат со баклава за која Венче за сукање
на кори користи најмалку три различ-
ни сукалки. Бомбони, ни се чини пра-
ви само за пред камера, кога некој упо-
рен новинар сака да прикаже како овој
вешт човек прави ментол бомбони. 

Овој неуморен човек тука не заста-
нал. Кога почнаа да се градат нови на-
селби во Јабука тој проценил дека е доб-
ро да се биде авто - превозник за граде-
жен материјал. Нашол добар камион за
26 милиони тогашни динари, а во џеб
имал само милионче. На доверба и че-
сен збор позајлмил 25 милиони. Успеал
да го врати долгот за само една година.
Следната година купил нов „голф”
Шест- седум години заработувал при-
стојно. Дневно возел по пет до шест ту-
ри. Кога „никнале” две нови населби во
Јабука, тргнал во нови авантури.

Заслужува внимание уште еден вре-
ден труд на Венче. Кога ја градел нова-
та куќа 90 отсто од работите сам ги
сработел. Зарем е малку и тоа? Тука
веќе тешко е да процениме што се ра-
ботел и кои занаети ги знае, а и пре-
многу би било да ги замараме читате-
лите со набројувања. 

Ни раскажуваше нашиот соговор-
ник и за продавницата за чевли „Агро-

вен”, за „Планика”, за обновената пеач-
ка група во која членуваат ветерни од
некогашниот оркестар „Максис”. 

Голем е неговиот придонес за фор-
мирањето на првиот состав на Нацио-
налниот совет на македонската заед-
ница во Србија. Додека беше претсе-
дател на здружението „Јабука” успева-
ше да угости бројни гости од Македо-
нија. Тој ја иницираше и манифеста-
цијата „Гравче тавче”, која годинава се
одржа по деветти пат.

Пак го свртел листот
Во шала Венче вели ако сака може се
да работи, бидејки денонќно работи,
25 часа. Тоа го постигнува така што
еден час станува порано. Но како и
да е секој што го познава ќе ви каже
„ Вреден е Венче, нема што”. Ние мо-
жеме само да додадеме дека е вредна
и неговата сопруга Милка. Тоа се
гледа почувајки од дворот околу ку-

ќата преполн со мирисни цвеќиња,
но и со вкусните традиционални ма-
кедонски јадења и војводински спе-
цијалитети.

Пред неколку години пак го свртел
листот. Посериозно се посветил на
градинарството и винарство. Она што
го произведува нема пазарна цена, би-
дејки тоа со задоволство го работи за
потребите на семејството. Расад за пи-
перки, домати и друг зеленчук сам
произведува.  Во градината има место
и за јаболка и круши. Посебно се гор-
дее со старото лозје. Штом ќе се исуши
некој корен го заменува со нова сад-
ница. На тој начин ги збогатува видо-
вите на грозјето од кое прави квали-
тетно вино. Наоѓа време квалитетот
да го „провери” и со пријатели, позна-
ти винари.

Знаејки го сето ова можеме слобод-
но да кажеме дека нашиот соговорник
ги презентира човечките снаодливос-
ти во било кое време. 
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Украјинске власти желе да
претворе Чернобиљ, место
једне од највећих људских и
еколошких катастрофа у
историји, у огроман соларни
парк. Украјински министар
екологије у тој визији има
подршку великих инвестито-
ра – на пример, Европске
банке за обнову и развој.
Украјинци су свесни да зе-
мљиште у контаминираној
зони неће моћи ни у даљој
будућности да се користи за
пољопривреду. Иако је ниво
радијације опао у последњих
тридесет година, ову област,
по свему судећи, чека солар-
на будућност.

Стручњаци тврде да би ре-
ализација овог пројекта
отворила и друге могућности
у подручју које се сматра јед-
ним од најнездравијих у
Европи, а Чернобиљ би тако
постао зона за соларне ино-
вације. После хаварије у ну-
клеарној централи у Черно-
биљу 1986. године хиљаде

људи је умрло, а та област на
северу Украјине остала је без
становника, са изузетком
малобројних старих дома-
ћинстава. Украјина сматра
да се око 6.000 хектара зе-
мљишта сада може испунити
соларним панелима који би
једног дана производили
онолико енергије колико је
давао некадашњи реактор у
Чернобиљу.

С друге стране, Европска
банка за обнову и развој об-
знанила је да ће подржати
тај пројекат уколико Украји-
на нађе инвеститоре за прву
фазу радова, која би, према
првим проценама, коштала
око милијарду долара.

Скупштина Калифорније при-
према измену закона којом
ће та држава захтевати да за
десет година 15 одсто нових
возила не испушта издувне
гасове. Како се најављује,
овај законски оквир биће ри-
горозан према произвођачи-
ма аутомобила који не буду
продавали довољно возила
на електрични погон, тј. они
ће морати да плате ривали-
ма који то чине. Уз то, нови
закон припрема обрачун
моћних бораца за заштиту
животне средине и произво-
ђача аутомобила. По сада-
шњем закону, аутомобилска
индустрија сакупља поене по
продаји возила чистије тех-

нологије и у складу с тим мо-
ра постићи одређене годи-
шње циљеве.

Електрична возила и вози-
ла на хибридни погон у тој
америчкој савезној држави
чине око три одсто продаје
нових аутомобила.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
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ДО ДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА ЊА НАЈ БО ЉИМ СТУ ДЕН ТИ МА ЗА ВР ШНИХ ГО ДИ НА СТУ ДИ ЈА

УЛА ГА ЊЕ У БУ ДУЋ НОСТ

де про на ђу за по сле ње и да
уна пре де Пан че во.

По зи тив ни узо ри
Бри га о мла дим та лен ти ма
кроз пру жа ње фи нан сиј ске
по др шке и јав но ис ти ца ње
вред но сти ко ји ма они те же
при мер је до бре прак се ло кал не
са мо у пра ве. Иа ко су сред ства
сим бо лич на, ка ко је ре као гра -
до на чел ник Па влов, би тан је
гест ко ји до ка зу је спрем ност
на ше ло кал не за јед ни це да по -
др жи оне ко ји свој успех гра де
на мар љи вом ра ду и ве ли ком
од ри ца њу.

По ру ка је ја сна, на ме ра та ко -
ђе – про мо ви са ти и по мо ћи ко -
ли ко је то мо гу ће успе шним
мла дим љу ди ма ко ји пред ста -
вља ју по зи тив не уз о ре у дру -
штву. Наш град већ де сет го ди на
при па да гру пи ло кал них за јед -
ни ца и дру штве но од го вор них
ком па ни ја ко је же ле да по ка жу
јав но сти да у Ср би ји има пра вих
мла дих хе ро ја ко ји ства ра ју у
ти ши ни и по сти жу ве ли ке успе -
хе (осва ја ју ме да ље на ме ђу на -
род ним на уч ним так ми че њи ма,
уна пре ђу ју сво ју ло кал ну за јед -
ни цу, ства ра ју вр хун ска умет -
нич ка де ла, осми шља ва ју кре а -
тив не по ду хва те итд.). Сви они
за јед но има ју је дан циљ, а то је
да се ти ђа ци и сту ден ти из ву ку
из ано ним но сти, пред ста ве јав -
но сти и про мо ви шу као кре а -
тив не и успе шне ин ди ви дуе ко -
је тре ба да по ста ну ин спи ра ци -
ја, по нос и узор за сво је вр шња -
ке и све нас.

Ђа ци пан че вач ки основ них
шко ла и де ца из пред школ -
ских уста но ва има ће при ли -
ку да ве жба ју и уче о без бед -
но сти у са о бра ћа ју и са о бра -
ћај ним пра ви ли ма по мо ћу
си му ла ци је на по ли го ну по -
себ но из ра ђе ном за еду ка ци -
ју нај мла ђих. Ко ми тет за без -
бед ност са о бра ћа ја Гра да
Пан че ва из дво јио је сред ства
за опре ма ње спе ци ја ли зо ва -
ног по ли го на с ци љем да се
де ци омо гу ћи кре а тив на обу -
ка о основ ним пра ви ли ма у
са о бра ћа ју у кон тро ли са ним
и без бед ним усло ви ма.

– По ла зак у пр ви раз ред
пред ста вља за не ку де цу пр -
ви пут са мо стал но од ла же ње
од ку ће до шко ле, ка да ће
она са ма мо ра ти да пре ла зе
пре ко пе шач ког пре ла за и да
по шту ју пра ви ла у са о бра ћа -
ју. Овај по ли гон ће им омо -
гу ћи ти да све то на у че, а да
том при ли ком бу ду без бед ни
и под над зо ром струч ња ка –
ре кла је мр Та тја на Бо жић,
чла ни ца Град ског ве ћа Пан -

че ва за обра зо ва ње и чла ни -
ца Ко ми те та за без бед ност
са о бра ћа ја.

Пре ма на ја ва ма ло кал не
са мо у пра ве, по ли гон ће пр во
би ти по ста вљен у ОШ „Бран -
ко Ра ди че вић”, а по том, у
дру гом по лу го ди шту, опре ма
ће би ти пре се ље на у не ку
дру гу основ ну шко лу. Ран ко
Мар че тић из Аген ци је за са -
о бра ћај Град ске упра ве Пан -
че ва, ко ји је члан Ко ми те та
за без бед ност са о бра ћа ја, ре -
као је за „Пан че вац” да ће
по ли гон омо гу ћи ти ре а ли за -
ци ју 11 на став них је ди ни ца,
ме ђу ко ји ма су пре ла зак
ули це с пе шач ким пре ла зом
и се ма фо ром пре ко две тра -
ке, као и пра вил но пре ла же -
ње кру жног то ка, же ле знич -
ке пру ге итд.

Пре да ва ња ће др жа ти тим
еду ка то ра ко ји су об у че ни да
де ци пре не су зна ња, а пла -
ни ра но је да у на ред ном пе -
ри о ду њи хо ву уло гу пре у зму
на став ни ци тех нич ког обра -
зо ва ња.

ПО ЛИ ГОН ЗА ДЕ ЦУ

Без бед ност у са о бра ћа ју

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Јед но крат на нов ча на
по моћ од 30.000 
ди на ра

На гра ђе но де сет 
ака де ма ца с про се ком
пре ко де вет

Тра ди ци ја ду га јед ну
де це ни ју

Гра до на чел ник Са ша Па влов
је у име Гра да Пан че ва у по -
не де љак, 15. ав гу ста, до де лио
на гра де нај бо љим сту ден ти -
ма из Пан че ва за ре зул та те
по стиг ну те то ком шко ло ва ња
и обра зо ва ња за школ ску
2015/16. го ди ну, као и на да -
ре ним по је дин ци ма ко ји су
уче ство ва ли у ра ду Ре ги о нал -
ног цен тра за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин”. Јед но крат ну
нов ча ну по моћ у из но су од
30.000 ди на ра до би ло је де сет
сту де на та чи ја је про сеч на
оце на нај ма ње 9,00.

Још пре де сет го ди на пан че -
вач ка ло кал на са мо у пра ва са -
гле да ла је зна чај до де љи ва ња
ових сим бо лич них али пре -
сти жних на гра да ко ји ма Град
же ли да ука же на да ре ној пан -
че вач кој омла ди ни за хвал ност
за уло же ни труд. Ове го ди не
су на гра ђе ни: сту дент ки ње
Прав ног фа кул те та Вик то ри ја
Ми ка ши но вић (с про сеч ном
оце ном 9,83) и Ми ли ца Ми -
лен ко вић (9,88), као и сту ден ти
Вој не ака де ми је Ла зар Па вло -
вић (9,00) и Же ља на Ву че тић (с
просечнoм оценoм 9,14). Та -
ма ра Пе тров ски с Фа кул те та
при ме ње них умет но сти (9,04),
Јо ва на Пе рић с Фа кул те та по -
ли тич ких на у ка (9,63) и сту -
дент ки ње Фи ло ло шког фа кул -
те та Је ле на Ма рин ко вић
(9,91) и Ми ли ца Ма рин ко вић
(9,83) та ко ђе су на гра ђе не са
по 30.000 ди на ра. Ме ђу ово го -

Еколошка Калифорнија

ди шњим ла у ре а ти ма су и Ми -
ла на Ми ло ше вић (9,21) са
Еко ном ског фа кул те та и На та -
ша Алек сић (9,14) с Би о ло -
шког фа кул те та.

Бри га о мла ди ма
У обра ћа њу на гра ђе ни ма гра -
до на чел ник Са ша Па влов ис -
та као је да нај бо љи сту ден ти
из на шег гра да и њи хо ва мар -
љи вост, труд и по све ће ност
пред ста вља ју узор мла ђим ге -
не ра ци ја ма и да су они бу дућ -
ност Пан че ва, те да је ова на -
гра да је дан од на чи на на ко је
ло кал на са мо у пра ва же ли да
им по ка же да раз ми шља и
бри не о њи ма:

– Ми ће мо на ста ви ти ову
прак су и у на ред ним го ди на -
ма, а па ра лел но с тим по ку ша -
ће мо да на пра ви мо и од ре ђе не
про гра ме ко ји ће до ве сти до

њи хо вог про фе си о нал ног ан -
га жо ва ња, пре све га на до бро -
бит њи хо вог окру же ња, и на -
ста ви ће мо оно што већ ра ди -
мо, а то је пра вље ње сти му ла -
тив ног при вред ног окру же ња,
у же љи да се ови мла ди љу ди
про фе си о нал но ис ка жу у са -
мом гра ду – ре као је гра до на -
чел ник.

Мр Та тја на Бо жић, чла ни -
ца Град ског ве ћа за ду же на за
обра зо ва ње, из ја ви ла је да је
срж иде је о до де ли ових при -
зна ња да та лен то ва ни и
вред ни мла ди љу ди ко ји су
за вр ши ли фа кул те те с ви со -
ким оце на ма ви де да Пан че -
во бри не о њи ма. Ка ко је ре -
кла, овај чин на ше ло кал не
за јед ни це пред ста вља по ку -
шај да се они мо ти ви шу да
оста ну у на шем гра ду, да ов -

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

Преко Јабуке и Глогоња
до Опова и назад

Акција чишћење обале
и водотока

Традиционална панчевачка
„Еко-регата Тамиш”, која про-
мовише бригу и подизање све-
сти о потреби очувања и за-
штите реке Тамиш, биће одр-
жана од 19. до 21. августа. Реч
је о кампањи наутичара и љу-
битеља панчевачке реке и њи-
ховој жељи да заживи идеја о
пловном току дугом 40 кило-
метара који представља везу
од свог ушћа у Панчеву до
уставе у Опову. Захваљујући
овој манифестацији и промо-
цији пловних услова реке, од
прошле године, Тамиш је као
пловни пут за пловила до 150
тона депласмана уврштен у
„Стратегију водног саобраћаја
Републике Србије од 2015. до
2025. године”. Тако су повећа-

не шансе да се реализују одр-
живи видови развоја привред-
них активности, нарочито у
туризму, како Панчева, тако и
општине Опово. Град Панчево
је сагледао значај „Еко-регате
Тамиш” и од ове године она
има статус градске манифе-
стације, тако да ће у наредном
периоду локална самоуправа,

у складу с могућностима, по-
магати реализацију кампање о
подизању свести о заштити ре-
ке Тамиш и потреби да се по-
тенцијал овог речног тока ак-
тивира.

Панчевачки љубитељи реке
и природе имају могућност да
се прикључе седмој наутичкој
регати на Тамишу, која ће и

СЕДМА „ЕКО-РЕГАТА ТАМИШ”

Уживајте у чарима реке Соларни парк у Чернобиљу
ове године ићи од Панчева,
преко Јабуке и Глогоња, до
Опова и назад. Организатори
су предвидели ноћење и дру-
жење у насељима узводно од
Панчева, као и еколошке ак-
ције чишћења реке. Они исти-
чу да сви актери манифеста-
ције морају бити пливачи, а у
случају да се овој кампањи
придруже деца и одрасли не-
пливачи, чамци на којима они
буду, морају бити опремљени
адекватном опремом намење-
ном оваквим лицима. Зани-
мљиво је напоменути да су
учесници регате 2014. године
у водама Тамиша у Опову на-
шли нову водену биоврсту
Pec ti na tel la mag ni fi ca из поро-
дице Mag ni fi cent bryozoan.
Конкретно, проналазак ове
инвазивне врсте прати се сву-
да у свету, а њено присуство
утиче на побољшање квалите-
та вода, јер се она храни бак-
теријама и микроорганизми-
ма из воде.

ЖЕ ЉА НА ВУ ЧЕ ТИЋ, СТУ ДЕНТ ЗА ВР ШНЕ

ГО ДИ НЕ ВОЈ НЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ:

– Чи ње ни ца је да је Вој на ака де ми ја спе ци фич ни ја

од ци вил них фа кул те та јер, по ред сва ко днев не на -

ста ве, има мо до дат не фи зич ке ак тив но сти, те рен и

обу ке, ко ји не кад мо гу би ти пси хич ки и фи зич ки ве -

о ма зах тев ни. Ова на гра да Гра да Пан че ва мно го ми

зна чи, али ви ше у етич ком и мо рал ном сми слу не -

го у фи нан сиј ском. Не ко је пре по знао мој рад и ви -

део труд уло жен у прет ход не че ти ри го ди не и

по но сна сам због то га. Овом при ли ком же лим да за -

хва лим гра до на чел ни ку, ло кал ној са мо у пра ви и гра -

ђа ни ма Пан че ва.



Од ли чан при мер ме ђу сек тор ске са рад ње

Ле пи и уред ни нок ти су огле -
да ло сва ке же не. Ка да по же -
ли те да их до ве де те до са вр -
шен ства, пред ва ма је ве ли ки
из бор: од ге ла на при род не
нок те, пре ко на до град ње и
из ли ва ња, до гел-ла ка и
обич ног ла ка. Све ове тех ни -
ке су од лич не за кр те и сла бе
нок те, али за ја ке је нај бо ље
опре де ли ти се за гел-лак.
По гре шно је ми шље ње да се
код тех ни ке гел-лак но кат на
пло ча не тур пи ја. Код свих
ме то да је нео п ход но ма ти ра -
ти но кат ну пло чу да би се гел
сје ди нио с нок том, а то се ра -
ди упра во тур пи ја њем.

Ка да нок те улеп ша ва про -
фе си о на лац, не же ље на деј -

ства не по сто је. Про блем на -
ста је ка да се пре пу сти те не -
струч ној осо би. Та да нок ти
мо гу да се оште те, пре тур пи ја -
ју и та ко ис та ње, а ако при бор
ни је сте ри лан, мо гу се по ја ви -
ти и гљи ви це. За то тре ба во ди -
ти ра чу на о то ме ко ме ука зу је -
мо по ве ре ње. Јеф ти не и не -
про ве ре не по ну де у ства ри вас
мо гу мно го ко шта ти, јер обич -
но под ра зу ме ва ју не струч ност,
не хи ги је ну, а са мим тим и ва -
ше не за до вољ ство. У нај го рем
слу ча ју мо гу до ве сти до не ког
но кат ног обо ље ња. Без бед ност
вам је за га ран то ва на у ре ги -
стро ва ним са ло ни ма, код ко -
јих је хи ги је на на ви со ком ни -
воу, осо бље об у че но и где се
ко ри сти сте ри ли за тор. Би ло
да ужи ва те на пла жи или ба зе -
ну, би ло да се спре ма те за про -
вод на лет њим му зич ким фе -
сти ва ли ма, би ло да из ла зи те
уве че у град или пра ви те иде -
ал ну ком би на ци ју за днев ну
ва ри јан ту, ваш из глед ће осве -
жи ти и за о кру жи ти са вр ше не
бо је на нок ти ма. Трен до ви
овог ле та ни су пре ви ше кит -
ња сти. Иа ко се о уку си ма не
рас пра вља, у све ту су са да по -
пу лар ни са мо бо ја или френч
ма ни кир, без гли те ра, цир ко -
на и ша ре ни ла.

Петак, 19. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Циљ про јек та „Еду куј
се, за по сли се!” је сте
за по шља ва ње 
мла ђих од три де сет
го ди на

Би ра се 30 кан ди да та,
а тро је нај у спе шни јих
до би ја по 240.000
ди на ра

При ја вљи ва ње 
до 15. сеп тем бра

Ре ги о нал ни еду ка тив ни цен тар
„Ба нат”, у парт нер ству с Гра дом
Пан че вом, Ре ги о нал ним цен -
тром за дру штве но-еко ном ски
раз вој „Ба нат” и пред у зе ћем за
во ђе ње по слов них књи га „Beba
Company” из Пан че ва, ре а ли зу -
је про је кат под на зи вом „Еду куј
се, за по сли се!”, на ме њен на -
шим су гра ђа ни ма мла ђим од
три де сет го ди на ко ји се на ла зе
на еви ден ци ји На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње.

Про је кат је фи нан си ра ло Ми -
ни стар ство омла ди не и спор та
Ре пу бли ке Ср би је у окви ру јав -
ног кон кур са за про гра ме и про -
јек те по др шке мла ди ма у за по -
шља ва њу. Јав ни по зив је рас пи -
сан у уто рак, 16. ав гу ста, и тра ја -
ће до 15. сеп тем бра, а текст по -
зи ва мо же те про на ћи на огла -
сним стра на ма овог бро ја „Пан -
чев ца”.

Ис ко ри сти те до бру при ли ку
Уко ли ко за до во ља ва те кри те -
ри ју ме и има те не ку до бру
иде ју за по кре та ње свог би зни -
са, оба ве зно се при ја ви те, јер
ће те мо жда баш ви би ти је дан
од тро је нај бо љих кан ди да та
ко је на кра ју про јек та че ка на -
гра да у из но су од 240.000 ди -
на ра бру то.

– Про је кат „Еду куј се, за по -
сли се!” ре а ли зу је се у ме ђу -
сек тор ском парт нер ству из -
ме ђу јав ног, при ват ног и не -
вла ди ног сек то ра, а циљ је за -
по шља ва ње мла дих не за по -

ВЕ ЛИ КА ШАН СА ЗА МЛА ДЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ

ИМАШ ДО БРУ ПО СЛОВ НУ ИДЕ ЈУ? 
ОБРА ТИ ПА ЖЊУ!

„Ви ше не по сто је лак ше и те же за по шљи ве 
ка те го ри је ста нов ни штва. До по сла је 
да нас ге не рал но те шко до ћи.” 

Алек сан дар Фар каш, град ски ме на џер

сле них ли ца и по ди за ње њи -
хо ве за по шљи во сти. Про јек -
том је пред ви ђе но да се пу тем
јав ног по зи ва ода бе ре 30 мла -
дих не за по сле них ли ца са
еви ден ци је На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње – фи ли -
ја ле у Пан че ву, с нај пер спек -
тив ни јим по слов ним иде ја ма.
Струч на ко ми си ја ће раз ма -
тра ти одр жи вост тих иде ја и
мо гућ ност ге не ри са ња но вих
рад них ме ста. Ода бра ни кан -
ди да ти ће по том про ћи основ -
ну обу ку из пред у зет ни штва, у
окви ру ко је ће де фи ни са ти
сво је по слов не иде је. На кон
то га усле ди ће ели ми на ци о но
так ми че ње, ка да ће би ти иза -
бра но 10 нај бо љих иде ја и
кан ди да та ко ји ће ући у про -
цес мен то рин га. Мен то ринг
ће тра ја ти два ме се ца и одр -
жа ва ће се у Пан че ву, а с кан -
ди да ти ма ће ра ди ти мен то ри
с ду го го ди шњим ис ку ством
ка ко из са мог Ре ги о нал ног
цен тра за дру штве но-еко ном -
ски раз вој „Ба нат”, та ко и из
при вре де. На кон то га се одр -
жа ва фи нал но так ми че ње, а
три кан ди да та с нај бо љим по -
слов ним иде ја ма до би ће нов ча -
не на гра де у из но су од 240.000
ди на ра бру то – об ја сни ла је
Све тла на Гла ва шки из Ре ги о -
нал ног еду ка тив ног цен тра
„Ба нат” на кон фе рен ци ји за но -

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Кро сти ни с па ра дај зом

Кро сти ни или бру ске ти су
сјај ни у си ту а ци ји ка да тре -
ба да на пра ви те не што, а
не ма те ни шта. По сто је без -
број не ва ри ја ци је на те му
овог ита ли јан ског је ла, а
нај бо ље од све га је то што
на бру ске те мо же те ста ви ти
оно што у да том тре нут ку
има те у фри жи де ру. Са вр -
ше ни су за ла ган до ру чак
или ве че ру, а из у зет но су
атрак тив ни и ка да се на ђу
на сто лу као ро ђен дан ско
по слу же ње. Ве о ма бр зо и
јед но став но се при пре ма ју,
а у ва ри јан ти ко ју вам
пред ста вља мо још су ни -
ско ка ло рич ни, па им ни ко
не ће одо ле ти.

Са стој ци: шест пар ча ди хле ба без бра шна, бе лан це од јед ног ја је та,

200 гра ма ни ско ка ло рич ног крем си ра, 140 гра ма све жег па ра дај -

за, три че на бе лог лу ка, по ла ка фе не ка ши чи це со ли, шест ли сти ћа

све жег бо сиљ ка.

При пре ма: Уму ти те бе лан це ви љу шком и до дај те крем сир. Пре сом за

лук из гње чи те бе ли лук и до дај те си ру. По со ли те сме су по ло ви ном со ли.

Исе ци те па ра дајз на коц ки це. Хлеб пре ма жи те сме сом од си ра,

па по ре ђај те па ра дајз. Још ма ло по со ли те од го ре. По ре ђај те у ма -

њи плех об ло жен па пи ром за пе че ње. Бо си љак, по же љи, мо же те

до да ти пре или по сле пе че ња. Пе ци те у рер ни 15 ми ну та на 250

сте пе ни. При јат но!

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m.

Кан це ла ри ја за мла де Гра да
Пан че ва оба ве шта ва све сред -
њо школ це ко ји по ха ђа ју пр ви
или дру ги раз ред, а жи ве на
те ри то ри ји Пан че ва, да је по -
зив за при ја вљи ва ње уче шћа у
Ре кре а тив но-еду ка тив ном
кам пу „Дру штво у при ро ди”
про ду жен, па се за ин те ре со ва -
ни мо гу при ја ви ти до су бо те,
20. ав гу ста.

Овај камп, ко ји Кан це ла ри ја
за мла де ор га ни зу је ше сти пут,
об у хва та пре да ва ња, ра ди о ни -
це и ак тив но сти на отво ре ном,
по све ће не те ма ма ко је се ти чу
жи во та мла дих у ло кал ној за -
јед ни ци. Са сред њо школ ци ма
ће ра ди ти пре да ва чи из ци -
вил ног и јав ног сек то ра с ду го -
го ди шњим ис ку ством у овим
обла сти ма. Камп ће би ти одр -
жан од 26. до 31. ав гу ста, у
Школ ско-ре кре а тив ном цен тру
Чар дак у Де ли блат ској пе шча -
ри, а ком плет но уче шће у
кам пу, с пре во зом, сме шта јем
и об ро ци ма, обез бе ђу је ор га -
ни за тор.

При ја вљи ва ње се вр ши сла -
њем по пу ње ног фор му ла ра на

имејл kancelarijazamlade@ -
pancevo.rs, с на зна ком „При ја -
ва за уче шће у Ре кре а тив но-
-еду ка тив ном кам пу ’Дру штво
у при ро ди 2016’”, до су бо те,
20. ав гу ста. Фор му лар за при -
ја вљи ва ње мо же се пре у зе ти са
ин тер нет пре зен та ци је Гра да
Пан че ва www.pancevo.rs, а до -
дат не ин фор ма ци је се мо гу
до би ти у Кан це ла ри ји за мла -

де (Град ска упра ва, дру ги
спрат, кан це ла ри ја 204), пу тем
те ле фо на 308-907 и 064/86-
62-415, или имеј ла kancelarija-
zamlade@ pancevo.rs. На кон
ис те ка ро ка за при ја вљи ва ње
сви при ја вље ни би ће  те ле фо -
ном оба ве ште ни о уче шћу.

ПО ЗИВ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА

При ја вљи ва ње за 
Чар дак до 20. ав гу стаПут до 

са вр ше них нок ти ју

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Удар гро ма, стру је или не ке
смр то но сне ме ха нич ке си ле
при сут не на рад ном ме сту и
у сва ко днев ном жи во ту нај -
че шће нас асо ци ра ју на
„удар суд би не” и људ ску бес -
по моћ ност. Ипак, да ли је
баш увек та ко? Да ли смо
баш увек осу ђе ни на не мо
по сма тра ње тра гич ног сле да
до га ђа ја? Раз ви је на дру штва
све ви ше по ста ју све сна чи -
ње ни це да се ме ди цин ске
док три не не при ме њу ју са мо
под кро вом здрав стве них
уста но ва. Ни је са мо еко но -
ми ја ме ри ло жи вот ног стан -
дар да. Здрав стве на про све -
ће ност, раз ви је на со ци јал на
свест и со ли дар ност до при -
но се го то во у јед на кој ме ри
ква ли те ту жи во та по је дин ца.

Страх од не по зна тог и па -
ни ка глав не су коч ни це ко је
нас спре ча ва ју да аде кват но
од го во ри мо на ме ди цин ска
хит на ста ња. Еду ка ци ја из
пр ве по мо ћи нај че шће је
све де на на ча со ве те о рет ске
на ста ве и не ко ли ко ма ну ел -
них ве шти на. Би ло би да ле -
ко ефи ка сни је на у чи ти да
не ма жи во та без основ них
жи вот них функ ци ја, ди са ња
и цир ку ла ци је. Гу би так све -
сти мо же би ти пр ви знак от -
ка зи ва ња ових функ ци ја, али
мо же, исто та ко, би ти по сле -
ди ца ал ко хо ли са но сти, епи -
леп тич ног на па да или ба -
нал ног ко лап са. Од ла и ка не
мо же мо оче ки ва ти де тек ци -
ју пул са на ру ци или вра ту,
али пре по зна ва ње функ ци је
ди са ња је ап со лут но мо гу ће
и не зах те ва уве жба ну ве -

шти ну. Три ре чи: гле дам,
слу шам, осе тим – де фи ни шу
по ди за ње груд ног ко ша, чуј -
ност ди са ња и осе ћа ње да ха
на соп стве ном обра зу ко ји
смо при не ли усти ма осо бе
без све сти. Окре та ње те осо -
бе у боч ни по ло жај до при не -
ће пре стан ку кр кља ња и оте -
жа ног ди са ња, ко је је мо жда
би ло при сут но док је те ло
би ло осло ње но ле ђи ма на
тло. Да кле, да по но ви мо,
гла сно по зи ва ње, ла га но
про тре са ње ра ме на, по сма -
тра ње ди са ња и окре та ње те -
ла у боч ни по ло жај је та ко
ма ло за осо бу ко ја ука зу је
по моћ, а мо же би ти од пре -
суд ног зна ча ја за уне сре ће -
ног. Кад го во ри мо о цир ку -
ла ци ји, она по ста је угро же на
уко ли ко те ло гу би крв. За у -
ста вља ње кр ва ре ња ди рект -
ним при ти ском на крв ни суд
или под ве зи ва њем екс тре -
ми те та мо же би ти спа со но -
сно. Бле ди ло, пре зно је ност и
хлад но ћа ко же ука зу ју на
ста ње шо ка. Ни ов де ни смо
бес по моћ ни, већ ће мо по ди -
за њем но гу и ру ку да ти мо -
жда пре суд не ко ли чи не кр ви
ви тал ним ор га ни ма, ср цу и
мо згу. То је не кад до вољ но
да би струч на ме ди цин ска
по моћ сти гла на вре ме и аде -
кват но ре а го ва ла. Овим јед -
но став ним по ступ ци ма до -
дај мо још и Хајм ли хов хват –
при ти сак на сто мак из ме ђу
пуп ка и груд не ко сти, ко ји
по ма же да се из ба ци стра но
те ло из ди сај них пу те ва. Тек
по сле све га ово га при ме њу ју
се по ступ ци ре а ни ма ци је
(ма са жа ср ца и ве штач ко ди -
са ње), уко ли ко је до шло до
ср ча ног за сто ја.

На да мо се да смо овим
тек стом ма кар ма ло убла -
жи ли пред ра су де да је ука -
зи ва ње пр ве по мо ћи зах тев -
но и те шко из во дљи во. Ово
је ујед но и по зив су гра ђа ни -
ма да се ода зо ву јав ном по -
ка зи ва њу основ них ве шти на
пр ве по мо ћи ко је ће на ши
за по сле ни де мон стри ра ти у
гра ду Пан че ву и на се ље ним
ме сти ма. Не ка то бу де у ко -
рист свих нас.

Ка ко се спа са ва 
жи вот?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Страну припремила 

Драгана

Кожан

ви на ре при ре ђе ној у  уторак, 16.
ав гу ста, у Град ској упра ви.

Она је до да ла и да је овај
про је кат у пот пу но сти ком па -
ти би лан с „Го ди ном пред у зет -
ни штва” Вла де РС и да се до -
би је на сред ства мо гу ком би -
но ва ти и с нов цем до би је ним
из дру гих фон до ва.

Где је кључ раз во ја?
На кон фе рен ци ји за но ви на ре
при сут ни ма се обра тио и Алек -
сан дар Фар каш, град ски ме на -
џер, ко ји је на гла сио да у Ср би -
ји ви ше не ма лак ше и те же за -
по шљи вих ка те го ри ја ста нов -
ни штва, бу ду ћи да је до по сла
ге не рал но вр ло те шко до ћи.

– Са за до вољ ством смо, као
Град, при хва ти ли парт нер ство
у овом про јек ту, јер по др жа ва -
мо сва ку ини ци ја ти ву ко ја под -
ра зу ме ва отва ра ње но вих рад -
них ме ста и да је при ли ку за за -
по шља ва ње на ших су гра ђа на.
Про је кат има и ту пред ност да
мла де под сти че на ино ва тив -
ност и осми шља ва ње но вих до -
брих иде ја у би зни су. Си гу ран
сам да у Пан че ву има љу ди ко -
ји ће са да пре по зна ти сво ју
шан су – на гла сио је Фар каш.

Бра ни слав Ми ло сав из Ре ги -
о нал ног цен тра за дру штве но-
-еко ном ски раз вој „Ба нат” ис -
та као је да про је кат „Еду куј се,

за по сли се!” пред ста вља пра ви
при мер ме ђу сек тор ске са рад -
ње, при че му су сва три сек то -
ра удру жи ла сво је ре сур се и
ује ди ни ла се око за јед нич ке
иде је и ци ља – да се уна пре ди
по ло жај мла дих на тр жи шту
ра да и да се њи хо ва за по шљи -
вост по бољ ша.

– Зна чај про јек та је уто ли ко
ве ћи што то не ће би ти са мо
три но ва рад на ме ста, не го и
три успе шне пред у зет нич ке
при че с по тен ци ја лом за ге не -
ри са ње но вог за по шља ва ња.
На и ме, сек тор ма лих и сред -
њих пред у зе ћа про цен ту ал но
за по шља ва нај ви ше рад не сна -
ге и пред ста вља сна жан осло -
нац еко ном ског раз во ја ка ко
гра да Пан че ва, та ко и чи та ве
те ри то ри је Ба на та, а омла дин -
ско пред у зет ни штво се на ме ће
као јед но од кључ них ре ше ња
за ја ча ње при вре де убу ду ће –
на гла сио је Ми ло сав.

Де таљ не ин фор ма ци је о на -
чи ну при ја вљи ва ња на јав ни
по зив по тра жи те на огла сним
стра на ма на шег ли ста. Под се -
ћа мо да је рок за кон ку ри са ње
15. сеп тем бар, а нај ка сни је
две не де ље на кон то га би ће
по зна та и име на три де сет ода -
бра них кан ди да та, ко ји ће
основ ну обу ку за по че ти већ у
ок то бру.

ХРОНИКА



Де ве ти Са лон умет нич ке фо -
то гра фи је „Ива но во у фо ку су”
кру ни сан је у по не де љак, 15.
ав гу ста, у До му кул ту ре, отва -
ра њем из ло жбе ра до ва на ста -
лих на по след њем „Фо то-
-са фа ри ју”, одр жа ном у апри лу.

На те му „Ива но во” сти гле су
153 фо то гра фи је од 79 ау то ра,
на сло бод ну те му 612 ра до ва од
157 мај сто ра, а на из ло жбу је
при мље но 96 фот ки од 66 ау то -
ра. Ра до ве су оце њи ва ли се лек -
тор Дра го слав Мир ко вић и
струч ни жи ри у са ста ву Ми лан
Мар ко вић, Ми ро слав Пре до је -
вић и Да ни ло Цве та но вић. Та ко
је у кон ку рен ци ји на пр ву те му
глав ну на гра ду до био Алек сан -
дар Бу ђе вац за фо то гра фи ју
„Де чак из Ива но ва”. На дру го
ме сто се пла си ра ла Ива на То до -
ро вић („Ћу тљи ва сен ка”), а на
тре ће Мир ја на Јо ва но вић, са
сли ком под на зи вом „Де чак и
лоп та”. По хва ље ни су Мар јан
Ми шић, Ана ста си ја Кал чов, Јо -
ва на Бла го јев и Ма ри на Кр стић.

На сло бод ну те му по је ди нач -
но је по бе дио Дра ган Лап че вић
с фо то гра фи јом „Shoping Mall
Blues”, дру ги је био Ти бор Ар ва
(„Те ско ба”), а тре ћи Сла во љуб

Ра до је вић („Lost”); у кон ку рен -
ци ји ко лек ци ја пр ва три ме ста
при па ла су Ка та ри ни Ко са но -
вић, Ђор ђу Ву ка ди но ви ћу и Јо -
ва ни Ја ко вље вић. По хва ле су
до би ли Мир ја на Јо ва но вић, Во -
јо Пе ште рац, Ми ло рад Ка шће -
лан, Ве сна Ма му ла и Алек сан -
дра Ле ко вић.

Отва ра њу Са ло на при су -
ство ва ло је за ова кве ма ни -

фе ста ци је не ве ро ват них две -
ста љу ди. По здрав не ре чи су
из го во ри ли ди рек тор До ма
кул ту ре Мар ко Гу ран, град -
ски већ ник за ду жен за кул ту -
ру Не ма ња Ро тар и члан жи -
ри ја Ми ро слав Пре до је вић,
ко ји је по хва лио овај до га ђај,
са чи ме се сло жио и де ле гат
Фо то-са ве за Ср би је, ко ји је
ис та као да је труд ор га ни за -

то ра за слу жио нај ве ћу мо гу -
ћу оце ну. Као шлаг на овај
успе шан до га ђај до шао је на -
ступ чу ве ног ко ми ча ра Јо ве
Ра до ва но ви ћа, ко ји је при -
сут не оду ше вио пре по зна -
тљи вим ске че ви ма и ими та -
ци ја ма.

У ор га ни за ци ји Са ло на је, по -
ред До ма кул ту ре, уче ство ва ла
и фо то-гру па „Ду на вац”.

Ба нат ски Бре сто вац: За хва -
љу ју ћи ан га жо ва њу Ме сне
за јед ни це и град ског ме на -
џе ра Алек сан дра Фар ка ша
уско ро ће у школ ском дво ри -
шту би ти по ста вље ни два ко -
ша и та бле. Три про јек ци је
фил мо ва из осам де се тих го -
ди на из ар хи ва Ки но-фо то
клу ба одр жа не су у про те -
клом пе ри о ду на пла тоу ис -
пред До ма кул ту ре. У то ку су
при пре ме за „Па при ки ја ду”,
ко ја ће би ти при ре ђе на 28.
ав гу ста.

Ба нат ско Но во Се ло: Уско ро
тре ба да поч не ре кон струк -
ци ја ам бу лан те, а та ин ве -
сти ци ја ко шта ће око два ми -
ли о на ди на ра. За вр шен је
глав ни про је кат из град ње
ка пе ле. Так ми че ње у при -
пре ма њу го ве ђег гу ла ша под
на зи вом „Бан гул” би ће одр -
жа но у не де љу, 21. ав гу ста,
од 10 са ти. Ор ке стар До ма
кул ту ре, фол кло ра ши КУД-а
„Др Ра ду Фло ра” и хор ру -
мун ске пра во слав не цр кве
на сту пи ће иду ћег ви кен да у
так ми чар ском де лу Ве ли ког
фе сти ва ла Ру му на Вој во ди не
у Еч ки.

До ло во: Ло вач ка сек ци ја
„До ло во” ор га ни зо ва ла је га -
ђа ње гли не них го лу бо ва у
не де љу, 14. aвгуста, на свом
стре ли шту.

Гло гоњ: У скло пу обе ле жа ва -
ња кир ва ја, у не де љу, 14. ав гу -
ста, у До му кул ту ре је из ве де -
на пред ста ва Ама тер ског по -
зо ри шта из Ко ви на, а на кон
то га је одр жан кон церт рок
са ста ва „Рај ко и жи ви зид”.
На ред ног да на је КУД „Ве се -
ли ја” при ре дио кул тур но-
-умет нич ки про грам у пор ти
ру мун ске пра во слав не цр -
кве. Као и сва ке го ди не у ово
вре ме, фол клор на сек ци ја
До ма кул ту ре от пу то ва ће на
из лет.

Ива но во: Про те клог ви кен да
је при ре ђе но че твр то из да ње

ма ни фе ста ци је „Ри бар ски
да ни и но ћи”. Из ло жба по во -
дом де ве тог Са ло на умет -
нич ке фо то гра фи је „Ива но во
у фо ку су” отво ре на је у по не -
де љак, 15. ав гу ста, у До му
кул ту ре.

Ја бу ка: Не дав но је у пар ку
по ста вље на отво ре на те ре та -
на под на зи вом „Спар та кус”.
Ме сна за јед ни ца је, у са рад -
њи са удру же њем „Наш Та -
миш”, за по че ла уре ђе ње
при о ба ља код ре ха би ли та ци -
о ног цен тра „Ма рекс”.

Ка ча ре во: Че твр ти фе сти вал
под на зи вом „Лу дус фест” би -
ће одр жан у пе так, 19. ав гу ста,
од 18 са ти. Та да ће ин тер на -
ци о нал ни мај стор Па вле Ор -
лов од и гра ти ша хов ску си -
мул тан ку у До му пен зи о не ра.
Два са та ка сни је би ће отво ре -
на из ло жба ка ри ка ту ра Вја -
че сла ва Би би ше ва из Ру си је у

све ча ној са ли МЗ Ка ча ре во; у
20.30 на про гра му је три би на
Ми ли во ја Ба ће ви ћа и Ми ро -
сла ва Ра ду ло ви ћа на лет њој
сце ни, а у 21 сат на истом ме -
сту и кон церт Еле не Ро шко ве
Ста ни са вље вић.

Омо љи ца: У то ку су „Да ни
по ро ди це”, ко ји су отво ре ни
у сре ду, 10. ав гу ста, а про гра -
ми ће тра ја ти до су бо те, 20.
ав гу ста.

Стар че во: Два де сет пр ви
„Да ни дру же ња” окон ча ни су
ми ни „Екс-Ју рок фе стом”,
ка да су, по ред оста лих, на -
сту пи ли Де јан Цу кић и Не ша
Га ли ја.

ОДР ЖА НА ИЗ ЛО ЖБА „ИВА НО ВО У ФО КУ СУ”

До га ђај за нај ви шу оце ну
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Мно го спо р та и за ба ве

Од ша хов ске 
си мул тан ке до 
но жног те ни са

Че твр та ма ни фе ста ци ја под на -
зи вом „Да ни по ро ди це” по че ла
је у сре ду, 10. ав гу ста, у ор га ни -
за ци ји омо љич ке Ме сне за јед -
ни це. До бра ат мос фе ра осе ти ла
се већ на са мом отва ра њу, ка да
је на пла тоу ис пред До ма кул -
ту ре бо ем ски на стро је не ду ше
раз га лио Там бу ра шки ор ке стар
„Жи сел”, ко ји је сви рао ка фан -
ске и ста ро град ске пе сме.

„Омољ чан ке” су ор га ни зо -
ва ле из ло жбу ру ко то во ри на
под на зи вом „ти пов ке”, са ак -
цен том на ста рим ре цеп ти ма
за хлеб, у че му су уче ство ва ле
и же не из Бре стов ца, Пан че ва,
Стар че ва...

Би ло је и „ре а ни ма ци ја”...
Сви про гра ми пла ни ра ни за
на ред ни дан од ло же ни су због
ки ше, а у пе так, 12. ав гу ста, на
Спорт ском цен тру „По ња ви ца”
одр жан је тур нир у фуд ба лу за
мла ђе ка те го ри је, уз ра ста од
11 и 12 го ди на, по пра ви ли ма
ли ге „се дам”. На кон мно го за -
ни мљи вих ме че ва и ле пих по -
те за по бе ди ла је „До ли на” из
Па ди не, ис пред до ма ће „Мла -
до сти” и пан че вач ке еки пе
„Во ја Га чић”. Тре ба на по ме ну ти
да гол ман по бед нич ког ти ма
ни је при мио ни је дан гол.
Истог да на је одр жа но так ми -
че ње у спо рој во жњи би ци кла
на пла тоу До ма кул ту ре, ка да
је пр ви био Вук Го лу бо вић,
дру ги Ла зар Ђу ка но вић, а тре -
ћи Ми хај ло Јо кић. За бе ле же -
но је и уче шће де вој чи це Ан -
дрее Ни ко лић. Уве че је на
пла тоу Ни ко ла Џо ни пу штао
елек трон ску му зи ку.

ИЗ ДА ШНИ „ДА НИ ПО РО ДИ ЦЕ”

ОМО ЉИ ЦА ЗА СВЕ УКУ СЕ Месне актуелности 

пла тоу До ма кул ту ре оку пи ла
сто ти нак ма ли ша на. 

Сле ди Пре о бра же ње
Тур нир у од бој ци на пе ску за
де вој чи це у по не де љак, 15. ав -
гу ста, оку пио је осам еки па.
Нај бо ље три би ле су „Мла дост
1”, „Мла дост 2” и „Од бој ка
013”, а по је ди нач но се нај ви ше
по ка за ла Јо ва на Ра до ва но вић.
Уве че је гру па „Наш на чин”
до ве ла на пла то пре ко пет сто
љу ди, а ат мос фе ра је кул ми ни -
ра ла уз не из бе жно кол це.

На ред ног да на су се огле да -
ли ко шар ка ши, и то у три ка -
те го ри је. Код по ле та ра ца су
нај ви ше по ка за ли „Мла дост” и
„Бо рац” (Стар че во); ме ђу мла -
ђим пи о ни ри ма пред ња чи ли
су бе о град ски „Флеш и „Крис-
-крос”, а код не што ста ри јих
пи о ни ра по но во су до ми ни ра -
ли до ма ћа „Мла дост” и „Рад -

ру у од бој ци уче ство ва ло је
два на ест еки па по де ље них у
две гру пе; пр ва је би ла „Мла -
дост ју ни ор”, дру га „Ме ха ни -
ка”, а тре ће ме сто је за у зео
„Ко ки Ки ки”. Истог да на на
пла тоу До ма кул ту ре одр жа на
су пре да ва ња „На си ље у по ро -
ди ци” и „Иза зо ви код ма сов -
них не сре ћа”.

Слу жба Хит не по мо ћи је у
не де љу, 14. ав гу ста, уз по др -
шку фир ме ДЕМ, де мон стри -
ра ла кар ди о пул мо нал ну ре а -
ни ма ци ју. На кон то га при ре -
ђе но је и так ми че ње, а нај е -
фи ка сни ји је био Ду шан Лу -
кић, са 73 бо да. Усле дио је
тур нир у јам бу, на ко јем су бо -
љи од оста лих би ли Љу бе По -
знан, Ми лан Ла зић и Дар ко
То мић. И ша хи сти су има ли
свој дан – нај пре је ве ле мај -
стор Го ран То фо ри од и грао

О то ме ће би ти ре чи у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”, а
вре ди под се ти ти да у че твр так,
18. ав гу ста, од 21 сат, на пла -
тоу До ма кул ту ре пе ва ју Би ља -
на Јев тић и Љу ба Лу кић.

Сла ва Ме сне за јед ни це
Омо љи ца, Пре о бра же ње го -
спод ње, би ће обе ле же на у пе -
так, 19. ав гу ста. Истог да на ће
би ти одр жа не и ко њич ке тр ке
на хи по дро му, као и так ми че -
ње под на зи вом „Омо љи ца
има та ле нат – пе вај, сви рај,
глу ми, ре ци туј” (при ја вљи ва -
ње на те ле фо не 618-001 и
617-036).

Кон церт КУД-а „Жи сел”
оста вљен је за крај ма ни фе ста -
ци је, а би ће при ре ђен у су бо ту,
20. ав гу ста, од 20 са ти, на пла -
тоу До ма кул ту ре.

За ни мљи во је ових да на у
Омо љи ци, не ма шта...

На кон што је у ве ли ком сти -
лу про сла ви ла се о ску сла ву
Све тог Или ју и уче ство ва ла у
обе ле жа ва њу јед ног од нај -
зна чај ни јих ма ке дон ских
пра зни ка – Илин де на, Ме сна
за јед ни ца Ја бу ка се по тру ди -
ла да сво јим гра ђа ни ма по -
бољ ша усло ве за жи вот.

Та ко је по чет ком ме се ца
парк у цен тру се ла обо га ћен
отво ре ном те ре та ном под
на зи вом „Спар та кус”.

На за до вољ ство свих ме -
шта на, по себ но љу би те ља
при ро де, у са рад њи са удру -
же њем „Наш Та миш” по че -
ло је и уре ђе ње при о ба ља
код ре ха би ли та ци о ног цен -
тра „Ма рекс”, ко ји је и фи -

нан си рао по ме ну те ра до ве.
Тај по сао ће би ти на ста вљен
и ка да је реч о свим дру гим
та ми шким пла жа ма у бли -
зи ни Ја бу ке.

По ред то га, са на ци ја де -
по ни је од ви ја се у нај бо љем
мо гу ћем рит му и, за раз ли ку
од не ког ра ни јег пе ри о да,
ви ше не ма не са ве сног од ла -
га ња сме ћа, од но сно гра ђа -
ни по шту ју на ло ге из во ђа ча
ра до ва.

АК ТИВ НО СТИ ЈА БУЧ КЕ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Ра до ви на при о ба љу 
и де по ни ји

Јед на од но ви на је тур нир
у но жном те ни су, одр жан у
су бо ту, 13. ав гу ста, по пра ви -
ли ма од бој ка шке игре (с том
раз ли ком што је мре жа би ла
спу ште на). Пр ви су би ли
„Азу ри” (Го ран Мак си мо вић,
Мар ко Је зди ми ро вић и Јо ван
Ја коб), а дру го ме сто је за у зе -
ла еки па под на зи вом „Ам -
Бар”. У цен тру се ла је при ре -
ђе на из ло жба кућ них љу би -
ма ца, на ко јој су по бе ди ли
Ми ша Ву лин, Уна Лу кић и
Ми лан Мар ко вић. На тур ни -

си мул тан ку на два де сет та -
бли, оства рив ши ше сна ест по -
бе да и че ти ри ре ми ја. По том
је одр жан и тур нир, на ко јем
су пр ва три ме ста за у зе ли ФИ -
ДЕ мај сто ри Ко ста Ор лов и
Во ја Мар ко вић, а тре ћи је био
ин тер на ци о нал ни мај стор Па -
вле Ор лов. Так ми чио се и
осмо го ди шњи Мар ко Ми ла -
но вић из Пан че ва, тро стру ки
пр вак Ср би је, што му је по слу -
жи ло као при пре ма за пр вен -
ство Евро пе. Ве че је окон ча но
пред ста вом за де цу, ко ја је на

нич ки” из Ко ви на. Уве че су у
цен тру се ла „Блуз де ли вер си”
оку пи ли пре ко две ста љу ди.

Ин те ре сант на је би ла и сре да,
17. ав густ. Већ ују тро је пре ко
сто кли на ца у пар ку при су ство -
ва ло шко ли ја ха ња, ка да су им
на рас по ла га њу би ла два по ни ја
и јед но ма га ре, ко је су обез бе -
ди ли Го ран Ста мен ко вић, Ли -
ви јус Бин ђа и То ма Сте фа но -
вић. Не што ка сни је одр жа ни су
и тур нир у ру ко ме ту и ма скен -
бал у цен тру, а шоу је имао и чу -
ве ни Пе ђо ли но.

Страну припремио
Јордан

Филиповић



Мо но дра ма „Чуј те, Ср би, чу -
вај те се се бе” од и гра на је у пе -
так, 12. ав гу ста, у дво ри шту На -
род ног му зе ја Пан че во. Пред -
ста ва је ра ђе на по де лу др Ар -
чи бал да Рај са, а из во ди је глу -
мац Љу бо мир Та дић.

Рајс је текст „Чуј те, Ср би”, у
ко ме из но си вр ли не и ма не на -
шег на ро да, на пи сао 1928. го -
ди не. Иа ко је то би ло пре ско ро
це лог ве ка, до бро на мер не кри -
ти ке ко је је упу тио и да ље су
ак ту ел не. Же лео је да се де ло
об ја ви тек по сле ње го ве смр ти,
а не де ља у ко јој је од и гра на ова
пред ста ва по све ће на је жи во ту
и ње го вој бор би за Ср би ју.

– За део ко ји го во ри о ма на -
ма на шег на ро да Рајс би тек
да нас имао мно го ви ше при -
ме ра не го што их је имао
1928. Он нам за пра во до ка зу је
да ни у че му ни смо на пре до -
ва ли у 20. ве ку, а ни са да, на
по чет ку 21. ве ка. На жа лост,
оста ли смо та мо где смо би ли,

а не ких ма на на ко је је Рајс
скре тао па жњу као при ја тељ,

да би се от кло ни ле, има и ви -
ше... Он ка же: „Ја вам ово го -

во рим не да бих не ког по вре -
дио за то што сам љут, већ
упра во за то што вас во лим.
Пр стом ука зу јем на све оне
ко ји вас во де стран пу ти цом и
ра де вам о гла ви”. Вр ли не су
оно по че му се пре по зна је
мен та ли тет срп ског на ро да, а
ма не су оно што се пре по зна је
као низ до га ђа ја и си ту а ци ја
ко ји су и да нас вр ло слич ни,
јер сва ка вла да ко ју смо има -
ли у 20. ве ку, на не сре ћу, би ла
је на лик јед на дру гој – ка же
Та дић.

Др Ар чи балд Рајс, швај цар -
ски фо рен зи чар и пу бли ци ста,
ве ли ки ху ма ни ста, до шао је у
Ср би ју 1914. го ди не ка ко би,
као не у трал ни по сма трач, ис -
тра жио зло чи не ко је су Ау -
стро у га ри, Нем ци и Бу га ри
по чи ни ли над ци ви ли ма. Пр -
ви свет ски рат а и по рат не го -
ди не про вео je с на шом вој -
ском и на ро дом ко ји је искре -
но во лео.

ПРЕД СТА ВА „ЧУЈ ТЕ, СР БИ, ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ СЕ БЕ”

О вр ли на ма и ма на ма на шег на ро да

КУЛТУРА
Петак, 19. август 2016.
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„Оке ан Ду нав”
– Пав ко ви ће ве
ау то би о граф ске при че

Пи шта ло пи ше ро ман
о Иви Ан дри ћу

Ка да се на истом ме сту на ђу
два мај сто ра при по ве да ња као
што су Ва са Пав ко вић и Вла ди -
мир Пи шта ло, он да је то пра -
зник за по што ва о це кра љи це
при по ве дач ког из ра за – при че.
У Град ској би бли о те ци, 11. ав -
гу ста, с њи ма је раз го ва рао Ву -
ле Жу рић, та ко ђе вр стан при -
по ве дач. Пред ста вље на је Пав -
ко ви ће ва но ва књи га „Оке ан
Ду нав”, за ко ју је он ове го ди не
до био про лећ но „Ко чи ће во пе -
ро”, и на ја вљен ро ман о Иви
Ан дри ћу, ко ји Пи шта ло при -
пре ма и пи ше већ че ти ри го ди -
не... Раз го ва ра ло се и о ње го -
вом де лу „Те сла, пор трет ме ђу
ма ска ма” (НИН-ова на гра да
2009), ко је је пре ве де но на ен -
гле ски и про шле го ди не об ја -
вље но у Аме ри ци, где пи сац
жи ви и ра ди као про фе сор
свет ске и аме рич ке исто ри је.

При се ти ли су се Пав ко вић и
Пи шта ло свог упо зна ва ња,
књи жев них по че та ка ко ји су
би ли у исто вре ме. Го во ри ли су
о књи жев но сти по чет ком
осам де се тих го ди на про шлог
ве ка, ко ју је обе ле жи ла „ствар -
но сна про за”, по ја ви њу веј ва и
њи хо вој ге не ра ци ји ства ра ла ца,
ко ја је би ла отво ре на пре ма све -
ту, но вим иде ја ма, ко смо по лит -
ским те ма ма и на пра ви ла за и -
ста ве ли ки пре о крет, чи ме је
срп ска књи жев ност ухва ти ла
при кљу чак с кре та њи ма у свет -
ској књи жев но сти.

Ожи ве ли су се ћа ње на ре -
дак ци је „Књи жев них но ви на”
и „Књи жев не ре чи”, у ко ји ма
су се оку пља ли пи сци без об -
зи ра на то ко јој ге не ра ци ји
при па да ју. На ка фа не „Лон -
дон” и „Та ков ски грм”, ко је су
та ко ђе би ле сте ци ште књи -

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ ВА СЕ ПАВ КО ВИ ЋА И ВЛА ДИ МИ РА ПИ ШТА ЛА

СУ СРЕТ С МАЈ СТО РИ МА ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА

„Ве че пан че вач ког ро кен ро -
ла”, ко је је при ре ди ло Удру -
же ње рок му зи ча ра Пан че ва,
одр жа но је у че твр так, 11. ав -
гу ста, у фо а јеу Кул тур ног цен -

тра. На сту пи ла су три бен да –
„Тхе фри жи дерс”, „Honky
Donkeys” и „Пе ри од”. На ре -
пер то а ру су би ле стра не и до -
ма ће рок ну ме ре, а мо гао се
чу ти и џез.

Удру же ње је осно ва но пре
че ти ри го ди не по во дом пе де -
се то го ди шњи це ро кен ро ла у
Пан че ву и бро ји ви ше од две
хи ља де чла но ва раз ли чи тих
ге не ра ци ја.

РОК КОН ЦЕРТ У КЦП-у

Три бен да и ра зно вр стан ре пер то ар

Културни телекс

Упо знај те Хен ри ја Хај де -
на: слав ног пи сца, су пру га
пу ног љу ба ви, ве ли ко ду -
шног при ја те ља, не ми ло -
срд ног уби цу...

У јав но сти Хен ри из гле -
да као осо ба ко ја би мо гла
да вам се сви ди. По зна ти
ау тор бест се ле ра де лу је као
скро ман, оби чан чо век. По -
све ћен муж, иа ко би мо гао
да има сва ку же ну ко ју по -
же ли. Ве ли ко ду шан при ја -
тељ и ко ле га. Ипак, Хен ри
Хај ден је са мо ма ска. Ње -
го ва про шлост је тај на, као
и оно што он за и ста је сте.

До не кле Хен ри ју то
углав ном ни је пред ста вља ло
про блем, али ка да ње го ва
љу бав ни ца за труд ни, бри -
жљи во кон стру и са на фа са да
по чи ње да се уру ша ва. Не
са мо да му је по ли ци ја на
тра гу, већ и ње го ва про -
шлост, ко ју је му ко трп но
крио, пре ти да га су стиг не.
Али Хен ри је ге ни ја лан чо -
век и сми шља ге ни ја лан
план: пле те мре жу ла жи,

по лу и сти на и исти на и ства -
ра при чу ко ја би му омо гу -
ћи ла да пре жи ви. Хо ће ли
она би ти до вољ но увер љи ва
за спас? Док се ом ча око ње -
го вог вра та за те же, от кри ће
се да и љу ди око Хен ри ја
има ју сво је тај не…

Фан та сти чан и за во -
дљив, ово је ро ман о чо ве ку
ко јем лу ка вост по ма же да
из бег не по сле ди це сва ког
свог (не)де ла, чак и ка да
сто ји на иви ци про ва ли је.

„Исти на у на ма” 
Са ше Аран га

Два чи та о ца ко ји до сре де, 24. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Има те ли ви не ки ге ни ја лан план (при мер)?”, на гра ди -
ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Исти на у на ма” Са ше
Аран га. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка 
Пе так, 19. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен тра:
кон церт бен да „Salsa y punto”. 

Су бо та, 20. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен тра:
кон церт бен да „Del Arno”. 

Сре да, 24. ав густ, 15–21 сат, пла то ис пред На род ног му зе -
ја: „Preparty Berlin Weekend + Graffiti Jam”, у окви ру фе сти -
ва ла „FreeDom Art”. 

Сре да, 24. ав густ, 21.30, Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа –
Дом омла ди не: кон церт бен да „Круг”, у окви ру фе сти ва ла
„FreeDom Art”.

Че твр так, 25. ав густ, 22 са та, Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа
– Дом омла ди не: кон церт бен да „The Backyard Sinners” у
окви ру фе сти ва ла „FreeDom Art”. 

Че твр так, 25. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен -
тра: кон церт там бу ра шког ор ке стра „Вој во ђан ски сан”. 

Из ло жбе 
Сре да, 24. ав густ, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва -
ра ње из ло жбе сли ка Јо ва не Ми тић. 

Че твр так, 25. ав густ, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не:
отва ра ње из ло жбе „Ма ли Лон дон” Та ма ре Ми ћа но вић, у
окви ру фе сти ва ла „FreeDom Art”.

Књи жев ност 
Че твр так, 25. ав густ, 20.30, Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа –
Дом омла ди не: „ППП – Пан че вач ко пред је се ње пе сни че ње”,
у окви ру фе сти ва ла „FreeDom Art”.

Пе так, 26. ав густ, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
књи жев но ве че „Кри ла тих пе сама” и Матије Бећковића. 

О краткој причи од осамдесетих до данас

ци ма... О при ја те љи ма с ко ји ма
је пе цао и љу ди ма ко је је сре -
тао. О ри бо ло ву с Да ни лом Ни -
ко ли ћем и Ми хај лом Пан ти -
ћем на Ду на ву код Кр че ди на,
где је моћ на ре ка ши ро ка ви ше
од по ла ки ло ме тра и ствар но
ли чи на оке ан. У не ким зре ли -
јим, по зни јим го ди на ма пре -
стао је да иде у ри бо лов, јер су
оба ле оми ље них ме ста за пе ца -
ње, уме сто тра вом и пе ском,
пре кри ве не са пет-шест сло је ва
пла стич них фла ша, па са да од -
ла зи у Де ли блат ску пе шча ру,
на Ко смај, Ста ру пла ни ну и фо -
то гра фи ше днев не леп ти ре.

– Књи га пра ти де ча ка ко ји
са се дам-осам го ди на кре ће
пр ви пут са оцем у ри бо лов, а
у ше зде се тим сти же до Пе -
шча ре, до пра ха. Од јед ног
жи вот ног прин ци па ка кав је
во да до пра ха и пра ши не. Ето,
то је то пу то ва ње у овој књи зи
– ка же Пав ко вић.

Пи шта ло је на пи сао но ве лу
о Кор ту Мал те зеу, ли те рар но-
би о граф ске књи ге о Алек сан -
дру Ма ке дон ском и Ни ко ли
Те сли, а са да при пре ма ро ман
о Ан дри ћу. Ка же да лич но сти

Стране припремила 

Милица
Манић

Књи жев ник Ву ле Жу рић,
наш су гра ђа нин, не дав но је
до био на гра ду „Дан ко По по -
вић” за књи гу „Ре пу бли ка Ћо -
пић”, ко ја је про шле го ди не
об ја вље на у из да њу „Слу жбе -
ног гла сни ка”. Ова на гра да се
до де љу је сва ке го ди не у окви -
ру ма ни фе ста ци је „Под Дан -
ко вом ли пом”, а уста но вио ју
је фонд „Пр ви срп ски уста -
нак” из Аран ђе лов ца. При -
зна ње ће би ти уру че но 26. ав -
гу ста у гра ду под Бу ку љом.

„Ре пу бли ка Ћо пић” би ла је
у нај у жем из бо ру за НИН-ову
и „Ви та ло ву” на гра ду у 2015.
го ди ни.

НА ГРА ДА ЗА „РЕ ПУ БЛИ КУ ЋО ПИЋ”

При зна ње Жу ри ћу

жев ни ка. Под се ти ли су на
дру же ње и раз ме ну иде ја, раз -
го во ре ко је не мо же да за ме ни
да на шња ко му ни ка ци ја пу тем
дру штве них мре жа.

Сло жи ли су се да су ра то ви
де ве де се тих го ди на, уни ште ње
за јед нич ког кул тур ног про сто -
ра и усит ња ва ње тр жи шта од
25 ми ли о на жи те ља де стру и -
ра ли срп ску књи жев ност и
кул тур ну сце ну, али ма ње или
ви ше и оне у свим бив шим ре -
пу бли ка ма и по кра ји на ма. То
је био уда рац ко ји је про ме нио
мно ге књи жев не суд би не, а
њи хо ву ге не ра ци ју по себ но.

Књи га „Оке ан Ду нав” са др жи
14 при ча, од ко јих је ве ћи на ау -
то би о граф ског ка рак те ра. Пав -
ко вић нас во ди из ку ћи це уз
пру гу у ко јој је жи вео, са оба ла
за пу ште них риб ња ка и воћ ња ка
ње го вог де тињ ства уз њу, кроз
ју тар њу из ма гли цу ста зом ко ја
про ла зи крај још не про бу ђе них
стра ћа ра од вр бо вог пру ћа и на -
би ја ча, уз ру ше ви не ста ре сви -
ла ре до Та ми ша и да ље до Ду -
на ва. При ча нам о од ла ску са
оцем у ри бо лов. О тр сти ци ма,
ви со ким ја бла но ви ма и ку би -

о ко ји ма пи ше ње га „би ра ју”,
да пра ва ствар до ђе „из ну тра”
као не ка вр ста по тре бе, да те -
ме ко ји ма се вра ћа мо по зо ву и
ми им се он да обра ти мо и сра -
сте мо с њи ма на је дан ор ган -
ски на чин.

– Ан дрић је пи сац ко ји је
ме не, у нај ве ћој ме ри, од ре -
дио. И ово вра ћа ње ње му је за -
и ста ис пи ти ва ње и ко ре на
соп стве ног жи во та и ко ре на
на ше кул ту ре, јер је он по ве -
зан и с јед ним и с дру гим, та -
ко да то пре ра сте и у лич ну
при чу и при чу о раз ми шља њу
о кул ту ри и је зи ку ко ме при -
па да мо – об ја шња ва Пи шта ло.

Раз го ва ра ло се и о суд би ни
крат ке при че. О књи жев ној
сце ни да нас, на ко јој се по ја -
вљу ју мла ди пе сни ци, кри ти ча -
ри, есе ји сти, али не ма про зних
пи са ца. То је опа сна си ту а ци ја
за на шу књи жев ност, јер не ће
по сто ја ти умет нич ко све до чан -
ство ове ге не ра ци је о овом вре -
ме ну – сла жу се Ва са Пав ко вић,
углед ни пи сац и књи жев ни
кри ти чар, и Вла ди мир Пи шта -
ло, је дан од нај зна чај ни јих срп -
ских при по ве да ча да нас.



На ша мла да су гра ђан ка Али са
Лац ко је са ше сна ест го ди на
по че ла да се ба ви глу мом као
члан Драм ског сту ди ја Ја сми -
не Ве чан ски при пан че вач ком
Кул тур ном цен тру. По сле
гим на зи је упи са ла је глу му на
Ака де ми ји умет но сти у Но вом
Са ду, на ко јој је ди пло ми ра ла
2012. го ди не. Оства ри ла је за -
па же не уло ге у пред ста ви „На -
си ље не ма оправ да ња” Зи ја ха
Со ко ло ви ћа, ко ја је про гла ше -
на нај бо љим про јек том у ЕУ за
пре вен ци ју кри ми на ли те та и
на си ља у по ро ди ци, и ду о дра -
ми „Она” Мие Кне же вић, нај -
бо љој про шле го ди не по оце ни
пу бли ке на пан че вач ком „Екс
те а тар фе сту”, као и на фе сти -
ва лу ду о дра ме у То по ли, где су
Али са Лац ко и Је ле на Ђул ве -
зан до би ле на гра ду за жен ску
уло гу. Успе шно игра у не ко ли -
ко пред ста ва за де цу („Шкр ти
бер бе рин”, „Кра љи ца леп ти -
ра”, „Ма чак у чи зма ма”...), а
оства ри ла је и уло ге у пред ста -
ва ма Срп ског на род ног по зо -
ри шта, „Ате љеа 212”, Драм -
ског сту ди ја Кул тур ног цен тра
Пан че ва... У сред њој ба лет ској
шко ли „Ди ми три је Пар лић”
пре да је глу му и во кал. Во ли да
игра сто ни те нис, во зи би цикл
и да ја ше. Љу би тељ је жи во ти -
ња и за ла же се за здра ву жи -
вот ну сре ди ну...

Тог 5. ав гу ста ка да смо раз -
го ва ра ле, до би ла је за по сле ње
у Срп ском на род ном по зо ри -
шту у Но вом Са ду.

• У пред ста ви „Она” Је ле на
Ђул ве зан и ти игра те исту осо -
бу: Ха ну – „по дво је ну” лич ност.
Ко ли ко је би ло те шко до не ти
тај ве о ма сло је вит, ком пли ко -
ван и зах те ван лик, пре не ти
емо ци ју на гле да о це?

– Мо гу ре ћи да се ни ка да у
то ку ра да на пред ста ви ни сам
то ли ко пре и спи ти ва ла, сум -
ња ла, тра жи ла, по ни шта ва ла,
као у овој. Знам да сам не у о -
би ча је но мно го ћу та ла. Ре ди -
тељ ка Миа Кне же вић, Је ле на
и ја за јед но смо ра ди ле на тој
уло зи и по ку ша ва ле да на ђе мо
од го во ре на ни ма ло ла ка пи -
та ња ко ја „Она” отва ра. То је
пред ста ва ко ја при ча о су о ча -
ва њу, са мо спо зна ји, по ми ре -
њу, о кри зи иден ти те та, стра -
хо ви ма, про бле ми ма, пат њи...
И кроз пред ста ву ми Ха ну спа -
се мо, али не по сто ји пред ста ва
и за Али су. Мо жда ни сам хте -
ла се би да по ста вим та пи та -
ња, али те те ма шче па, па се
ба тр гај. И са да ка да је игра мо,
не мо гу а да се не пре и спи ту -
јем. Ра стем с њом. Те шко је
би ло на ћи пра ви кључ, је зик
ко јим бих пу бли ци што тач ни -
је и ја сни је пре не ла емо ци је
до ко јих сам до шла ба ве ћи се
та квом те мом. Текст је на ста -

јао од им про ви за ци ја, раз го -
во ра, са ку пља ња, са зна ва ња и
ис тра жи ва ња, по ста вља ња пи -
та ња и тра же ња од го во ра. У
исто вре ме смо сум ња ле, ра до -
ва ле се, пре и спи ти ва ле, бри са -
ле и вра ћа ле де ло ве тек ста.
Али пу бли ка по твр ђу је да смо
на пра ви ле до бру струк ту ру.

• У пред ста ви „На си ље не ма
оправ да ња”, у ко јој ти је парт -
нер Мла ден Со виљ, де ци, и не
са мо де ци, ша ље те сна жну по -
ру ку. Ка ко је пу бли ка при ма?

– На ме ње на је мла ди ма уз -
ра ста од че тр на ест до се дам -
на ест го ди на. Тур бу лент на је,
има до ста ху мо ра, је зи ка ко ји
је бли зак њи хо вим го ди на ма,
али има и су ро вих и ре ал них
при ча, из по ро ди це, или из
дру штва где се де ша ва на си -
ље... По ру ку при ма ју раз ли чи -
то. Би ло је ту све га: су за, ћу та -
ња, за не ме ло сти... Дра го ми је
да сам би ла део про јек та ко ји
има ја сан циљ – да ука же де ци
на то да је на си ље ве ли ки про -
блем ко ји се те шко ре ша ва, а
по не кад и те шко пре по зна је.

• Да ли су ти дра же пред ста -
ве за од ра слу пу бли ку или оне
на ме ње не ма ли ша ни ма?

– Све су ми дра ге. Ба вим се
уло га ма та ко да их прав дам,
раз у мем и осе ћам. Да их во -
лим. Дру жим се с њи ма. Оне
ожи ве је дан свет у ме ни. Не
пра вим раз ли ку из ме ђу деч јих
и це ло ве чер њих пред ста ва. Не
ка те го ри зу јем пу бли ку. Ни ти
ко му ни ци рам с де цом дру га -
чи је не го са од ра сли ма. Гле да -
о ци су не ко ко је одво јио вре -
ме и до шао да гле да то што
смо ми при пре ми ли и то је за

Ау то-сто пом кроз 
га лак си ју

КУЛТУРА
Петак, 19. август 2016.

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

Острвска пустоловина,
прича о несвакидашњем
пријатељству и друштвена
утопија, „Крусо” је први
роман вишеструко награ-
ђиваног немачког песника
и приповедача Луца Зајле-
ра у којем се премошћује
време од драматичних до-
гађаја уочи уједињења Не-
мачке до данашњих дана.

Године 1989, после несре-
ће која га је тешко погодила,
Едгар Бендлер, на корак од
самоубиства, прекида сту-
дије и напушта дотадашњи
живот. Постаје перач судова
на Хидензеу, источнонемач-
ком острву „дисидената”,
обавијеном легендама. У
кухињској перионици „Пу-
стињака”, малог хотела ви-
соко изнад мора, Ед упо-
знаје Александера Крусо-
вича Крусоа. Рађа се искре-
но пријатељство, које их
повезује на готово мисти-
чан начин.

Крусо, незванични па-
трон Хидензеа, упућује Еда
у ритуале сезонских рад-
ника и законе који владају
њиховим ноћима, у којима
Ед доживљава своје прво
посвећење у сексуалност.
Тајни мотор тог „друштва”
је Крусоова утопија, која
сваком бродоломнику жи-

вота обећава откривање
слободе за само три-четири
ноћи. Али лето 1989. по-
треса цело острво. Следи
борба на живот и смрт – и
једно обећање.

„Најлуђи, најзанимљи-
вији и најсложенији роман
који се појавио ове године
без сумње је Зајлеров ’Кру-
со’ – право уметничко де-
ло!” („Берлинер цајтунг”)

Луц Зајлер је рођен 1963.
у Тирингену, а живи у Вил-
хелмсхорсту и Стокхолму.
Добитник је бројних призна-
ња, поред осталих Немачке
књижевне награде 2014, На-
граде „Ингеборг Бахман”,
Бременске књижевне награ-
де и Фонтанеове награде.

„Крусо” Луца Зајлера

Алек са Бор ко вић 

МУ ЗИ ЧАР: Дра гог нам Рам -
ба Ама де у са ве ро ват но се
се ћа те са Евро ви зи је 2012.
го ди не, ка да је са сво јим
„тро јан ским ма гар цем” иза -
шао на би ну и из вео сво ју
ну ме ру „Еу ро не у ро”. Пи та -
те се за што тро јан ски ма га -
рац? Е, па из тро јан ског ма -
гар ца ни шта не из ла зи на -
по ље. На и ме, овај на след -
ник Френ ка За пе углав ном
се ко ри сти те шким об ли ком
са ти ре као глав ним оруж јем
про тив ур ба ни за ци је, при -
ва ти за ци је и пре све га про -
тив тур бо-фол ка. У бен ду
сви ра с још не ко ли ко љу ди
ко ји за и ста не зву че као да
има ју уком по но ва не та бла -
ту ре, већ ви ше то из гле да
као да сва ко сви ра сво је. Ба -
рем што се свир ки ти че. 

РЕ ЖИ СЕР: Ка да при ча мо о
Квен ти ну Та ран ти ну и ње го -
вим фил мо ви ма, го во ри мо о
кул ту ко ји тра је већ ско ро
три де це ни је. Са ше сна ест
го ди на је на пу стио сред њу
шко лу и ни кад јој се ни је
вра тио. Ра дио је у би о ско пу и
ви део-ар хи ви и за то вре ме
по гле дао ве ли ки број фил мо -
ва, исто вре ме но раз го ва ра ју -
ћи о њи ма и пре по ру чу ју ћи
их дру ги ма. Да кле, ре жи сер
без шко ле. Пр во ње го во де ло
је спа ље но у по жа ру у мон та -
жи, ме ђу тим од ње га је на -
стао сце на рио за филм „True
Romance” ко ји је Та ран ти но
на пи сао. Убр зо на кон то га
са ста вио је још је дан сце на -
рио и ре жи рао свој пр ви
филм „Resevior Dogs”. Кре ће
успон ње го ве ка ри је ре и на -
ста ју не из бри си ва де ла ко ја

се ба зи ра ју на ак ци ји, са ти -
ри, на си љу, кул ту ри итд…
Те шко је из дво ји ти „нај бо ље”
де ло, али мо ја че ти ри фа во -
ри та су „Django Unchained”,
„Hateful Eight”, „Pulp Fiction”
i „Inglorious Bastards”. 

КЊИ ГА: Об ја шње ње Да гла -
са Адам са, у књи зи „Ау то -
сто пер ски во дич кроз га лак -
си ју”, да су љу ди дво но жни
угље нич ни ор га ни зми на -
ста ли као ево лу ци о ни по -
том ци мај му на убе дљи ви ја
је чак и од Дар ви но ве те о ре -
ме о ево лу ци ји. Иа ко без о -
па сни, Зе мља ни су ов де
пред ста вље ни као ни жа би -
ћа пре ви ше не спо соб на да
би се од бра ни ла од би ло ка -
кве опа сно сти, ко је чак ни су
ни све сни до са мог мо мен та
де ша ва ња про бле ма. Сто га
би ва ју уни ште ни од мах на
по чет ку. Оста так књи ге је
фе но ме нал ни ин тер га лак -
тич ки ху мор и аван ту ра је -
ди ног пре жи ве лог с пла не те
Зе мље и ње го вог при ја те ља
са Бе тел ге за. За крај, но си те
пе шкир и… без па ни ке!

Два читаоца који до среде, 24. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Шта је ’потресло’ острво Хидензе?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Крусо” Луца Зајлера. Нај-
боље 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.

МОЈ избор МОЈ

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗ ГО ВО РИ: АЛИ СА ЛАЦ КО, ГЛУ МИ ЦА

ВО ЛЕ ЛА БИХ ДА ПУ БЛИ КА БУ ДЕ СТРО ЖА

по што ва ње. То су исто ура ди -
ла и де ца. По зо ри ште је су срет
нас на сце ни и пу бли ке. Во ле -
ла бих да пу бли ка бу де ма ло
стро жа, да диг не кри те ри јум,
да има ве ће апе ти те и да не
при ста је да гле да би ло шта на
сце ни. Не ка ко се из гу би ло би -
ло ка кво кул тур но вред но ва ње
и око нас је го ми ла глу по сти и
ки ча.

• Нај че шће са ра ђу јеш с ре -
жи сер ком Ми ом Кне же вић и
глум ци ма Је ле ном Ђул ве зан и
Мла де ном Со ви љем. Да ли је у
пи та њу ге не ра циј ска бли скост,
сла га ње ка рак те ра или слич -
ност у раз ми шља њи ма, до жи -
вља ју глу ме?

– У пи та њу је све то. Мла ден
и ја се дру жи мо од пе тог раз -
ре да и за јед но смо код Ја сми -
не Ве чан ски по ха ђа ли глу му,
као и Је ле на. Ту смо се не ка ко
за јед но драм ски вас пи та ва ли.
Де ли мо слич не вред но сти и
ин те ре со ва ња и, да та ко ка -
жем, у исто вре ме смо гра ди ли
глум ца у се би. Миу смо упо -
зна ли на Ака де ми ји. Увек бих
ра ди ла с њи ма. То су па мет ни
љу ди, до бри, мно го ула жу, пу -
но да ју и ве ли ки су при ја те љи.
По ште не ко ле ге. Овај по сао је
ја ко осе тљив, јер је ин ти ман.
На про би се емо тив но „ого -
лиш”, сва шта се де си из ме ђу
нас и то се до бро ис ко ри сти за
пред ста ву, а не ка ко оста не са -
чу ва но ме ђу на ма. Не мам ути -
сак да ра дим и да сам на по -
слу, већ сам ту у не кој ми си ји
с љу ди ма ко је во лим, ко ји су
ми дру га ри, ко ле ге с ко ји ма
сам ра сла и про фе си о нал но
са зре ва ла... Од њих мно го и

учим. Не се бич ни су. Има мо
до бру ко му ни ка ци ју и до бро
се раз у ме мо и при ват но.

• Да ли је по зо ри ште твој из -
бор или те филм ски ре жи се ри
још увек ни су от кри ли?

– Филм ске или по зо ри шне
уло ге – то је са мо пи та ње при -
ли ка. Ле по та ле жи и у филм -
ском ка дру, али и у по зо ри -
шном по гле ду. По зо ри ште је
ле по јер има не ко тра ја ње, а
филм за то што за пам ти тај је -
дан по се бан тре ну так ко ји се
де сио. И он је за у век. Са мо су
кар те та ко по де ље не да ви ше
ра дим у по зо ри шту не го на
фил му. Ка ко Ра до слав Ми лен -
ко вић ка же: „Мо ра и Зевс од -
го ре да на миг не”. Пи та ње сре -
ће. Али не бих во ле ла да ап со -
лут но де фи ни шем се бе у том
по гле ду, јер је де фи ни ци ја не -
што ко нач но, а та да ми се ја -
вља осе ћај па ни ке.

• У но во сад ском Срп ском на -
род ном по зо ри шту је у то ку
при пре ма пред ста ве „По жар”
ре ди тељ ке Мие Кне же вић, у ко -
јој и ти имаш уло гу, а чи ја пре -
ми је ра тре ба да бу де кра јем сеп -
тем бра. Мо жеш ли нам от кри ти
о ка квој се пред ста ви ра ди?

– То је до ку мен тар на пред -
ста ва о два ве ли ка по жа ра ко -
ји су се де си ли у Но вом Са ду –
2008. у ка фи ћу „Ла унч” и
2012. у дис ко те ци „Кон траст”.
Че тр на е сто ро мла дих љу ди је
из гу би ло жи вот, а те ве ли ке
тра ге ди је као да се за бо ра вља -
ју. Пред ста ва је о ва три, али и
о то ме да су та де ца умр ла због
не чи јег про пу ста. Ис тра жу је
за што и ка ко се то до го ди ло.
Упо зо ра ва на то да не мо же мо
има ти став: то се ме ни ни је де -
си ло... То се је сте де си ло на ма.
До жи вља вам је као сво је вр -
стан спо ме ник тим мла дим
љу ди ма, ко ји ће опо ми ња ти да
се та кво не што ви ше не сме
до го ди ти.

• Мно го во лиш жи во ти ње.
Имаш ли још увек вре ме на да
се по све тиш бри зи о њи ма?

– Чи ним оно ли ко ко ли ко
мо гу. Ку пим са ла му ку ци,
скло ним пу жа да га не ко не
зга зи, или от пла чем, као оно -
мад, због зга же ног ма че та...
Све сна сам да то ни је до вољ -
но, да их не мо гу све за шти ти -
ти, на по ји ти, на хра ни ти, скло -
ни ти и да мо рам не ка ко да се
из бо рим с тим да ме то не по -
тре са пре те ра но. При ро да је
по да ри ла та ко јед но став ну ле -
по ту жи вље ња ко ју љу ди нео -
сно ва но оти ма ју. Жи во ти ње се
ра ду ју жи во ту и има ју без у -
слов ну љу бав пре ма ње му, а
ми кон стант но хо ће мо да је
укро ти мо и са ка ти мо. Че сто
не по шту је мо при ро ду, не за -
хвал ни смо, не кул тур ни, без
еле мен тар ног вас пи та ња и то
ме чи ни бе сном.

Дру ги фе сти вал „FreeDom Art”
одр жа ва се од 17. до 28. ав гу -
ста. Ви ше од сто из во ђа ча и
умет ни ка из зе мље и ино -
стран ства пред ста ви ће се то -
ком шест да на са два де сет раз -
ли чи тих про гра ма.

За 17. ав гу ста пла ни ра но је
отва ра ње из ло жбе „Да ни сло -
бо де у Пан че ву” о исто ри ји
Пан че ва ду гој 300 го ди на, у
Исто риј ском ар хи ву.

Из про гра ма из два ја мо кон -
церт три бјут бен да „Круг”, по -
све ћен култ ној рок гру пи ЕКВ,
јед ном од сим бо ла сло бо де
на ше му зич ке и умет нич ке
сце не – у сре ду, 24. ав гу ста, на
Пла тоу Ми ла на Мла де но ви ћа.

По ла зни ци ра ди о ни це „ППП
– Пан че вач ко пред је се ње пе -
сни че ње” одр жа ће књи жев но
ве че на ко јем ће би ти про мо ви -
са на по е зи ја у че твр так, 25. ав -

гу ста, на Пла тоу Ми ла на Мла -
де но ви ћа. Истог да на у До му
омла ди не би ће отво ре на из ло -
жба фо то гра фи ја Та ма ре Ми -
ћа но вић „Ма ли Лон дон”.

По се ти о ци мо гу оче ки ва ти
бо гат про грам и у пе так. Љу -
би те љи жи во ти ња мо ћи ће да
се ин фор ми шу о то ме ка ко им
мо гу по мо ћи као во лон те ри. У

ба шти До ма омла ди не уве че
ће на сту пи ти му зич ки са ста ви
„Plastic Trees” и „Еле мен тал”,
а сво ју пр ву ау тор ску ну ме ру
пре ми јер но ће пред ста ви ти
уче сни ци хип-хоп ра ди о ни це
До ма омла ди не у прат њи пле -
сне хип-хоп гру пе.

За су бо ту су пла ни ра ни чи -
та ње књи га из „Жи ве би бли о -

те ке” у „Апо лу” и ра ди о ни ца
ка ри ка ту ре Ни ко ле Дра га ша у
кру гу Град ског пар ка. У До му
омла ди не би ће отво ре на из ло -
жба фо то гра фи ја по ла зни ка
ње го вог фо то-клу ба „Ста ра ли -
ца на ших ули ца”, а по том је на
про гра му „Yоutube” атрак ци ја
– „Yasserstain”, као и „пу то ва ње
у Бер лин” уз по моћ ди-џе је ва.

По след њег да на, у не де љу,
при ка зи ва ће се фил мо ви „Vita
activa”, „Sonita” и „Во ли вас
ва ша Sexymaya”.

„Ово го ди шњи ’FreeDom Art’
пе ва ће о сло бо ди; го во ри ће гла -
сно о умет но сти; учи ће нас о уни -
вер зал ним вред но сти ма; под се -
ти ће нас на вр ли не ко је има мо у
се би; про мо ви са ће од го вор ност;
по зва ти нас на со ли дар ност; мо -
ти ви са ће нас на ху ма ност”, на во -
ди се у са оп ште њу за ме ди је. Улаз
на све про гра ме је бес пла тан.

НА ЈА ВА ФЕ СТИ ВА ЛА „FREEDOM ART”

Ви ше од сто из во ђа ча из зе мље и ино стран ства



У по је ди ним слу ча је ви ма се
ис по ста ви да су по је ди на
тех но ло шко-тех нич ка ре ше -
ња из про шло сти знат но на -
пред ни ја не го што се ми сли -
ло, па им се кон струк то ри с
вре ме ном вра ћа ју. У Сје ди -
ње ним Др жа ва ма 1900. го -
ди не че тр де сет про це на та
од укуп ног бро ја ау то мо би ла
по кре та ла је па ра, 38 од сто –
елек трич на енер ги ја, а све га
22 од сто њих као енер гент је
ко ри сти ло бен зин. Да се чо -
ве чан ство та да окре ну ло
раз во ју ал тер на тив них го ри -
ва, ко зна ка кве би смо ау то -
мо би ле да нас во зи ли.

Из у ми тељ бри са ча ко ји се
укљу чу ју пе ри о дич но по ну -
дио је сво ју иде ју про из во -
ђа чи ма ау то мо би ла. Они су
тај пред лог од би ли, сма тра -

ју ћи да је ова оп ци ја код
бри са ча ве тро бра на не по -
треб на, али с вре ме ном су
до шли до за кључ ка да је
при лич но ко ри сна. Та да су
по че ли да угра ђу ју овај изум
у но ве ау то мо би ле. Ка да је
то при ме тио, про на ла зач је
ту жио ау то-ком па ни је и до -
био пар ни цу на су ду.

Дру ги свет ски рат је из био
пре не го што је по че ла про -
из вод ња „фол ксва ге на бу -
бе”. Де ло ви су већ би ли на -
пра вље ни у ве ли ким ко ли -
чи на ма, па је од лу че но да се
ис ко ри сте за скла па ње бор -
бе них вер зи ја тог ау то мо би -
ла. То су би ли „ку бел ва ген”
и ам фи би ја „швим ва ген”, а
то ком ра та је на пра вље но
око 14.000 ових спе ци јал -
них ау то мо би ла.

СМА ЊИ ТЕ МО ГУЋ НОСТ КРА ЂЕ
Вла сни ци ску пљих во зи ла
или мо де ла ко ји се че шће
кра ду има ју ди ле му о то ме
на ко ји на чин да за шти те
свој ау то мо би ле. У скла ду с
на прет ком тех но ло ги је за -
шти те во зи ла, ло по ви се
под јед на ко до бро опре ма ју
и по се ду ју ала те и опре му
ка ко би укло ни ли све ме ре
за шти те на ко је на и ђу.

Кла сич ни аларм ни си сте -
ми ви ше не пред ста вља ју
ни ка кав про блем за кра -
дљив це, јер су они вр ло до бро
упо зна ти с на чи ном њи хо вог
функ ци о ни са ња, па се пре по -
ру чу је да за за шти ту во зи ла
ко ри сти те ком би на ци ју ви ше
ме то да. По ред алар ма, елек -
трон ска за шти та ко ја мо же
да ти ре зул тат је сте ГПС уре -
ђај, уз по моћ ко јег се пу тем
са те ли та пра ти ло ка ци ја ау -
то мо би ла, а уко ли ко је во зи -
ло укра де но, вла сник до би ја
до ја ву пу тем мо бил ног те ле -
фо на. Бо љи ГПС уре ђа ји овог
ти па су не што ску пљи, али и
по у зда ни ји, јер по се ду ју два
из во ра на па ја ња и још не ке
мо гућ но сти ко је сма њу ју
шан су ло по ви ма да га де ак -
ти ви ра ју.

Ме ђу тим, они бо ље опре -
мље ни по се ду ју уре ђа је за
оме та ње са те лит ског сиг на -
ла и фре квен ци ја на ко ји ма
функ ци о ни шу слич ни си -
сте ми за шти те, па са ве ту је -
мо да угра ди те и не ки ме ха -
нич ки вид за шти те. Ова кав

тип пре вен ци је је нај че шће
уград ња за шти те во ла на или
до дат не са кри ве не бра ве,
ко ји ће спре чи ти ла ку кра ђу
или за у ста ви ти на мер ни ка у
пот пу но сти. Са вре ме ни ау -
то мо би ли у сво јим ка би на -
ма по се ду ју при кључ ке за
сер ви сне ди јаг но стич ке уре -
ђа ја, пу тем ко јих ло по ви уз
по моћ пре но сних ра чу на ра

и стар ту ју мо то ре. Сто га не -
ки вла сни ци од лу чу ју да
овај при кљу чак укло не, јер у
го то во свим во зи ли ма по -
сто ји до дат ни, ко ји се на ла -
зи код са мог мо то ра и не -
при сту па чан је.

Ком би на ци јом по ме ну -
тих уре ђа ја и ме ха нич ких
за шти та не ће те у пот пу но -
сти спре чи ти кра ђу, али ће -
те ло по ви ма знат но оте жа ти
по сао, јер ће им би ти по -
треб но мгого ви ше вре ме на
да од ве зу ау то мо бил, што и
је сте по ен та, јер не по сто ји
сто про цент на за шти та од
кра ђе. Не пи са но је пра ви ло
да око пет про це на та од
вред но сти ау то мо би ла тре -
ба уло жи ти у за штит не ме -
ре, ка ко би сте има ли ве ћи
сте пен си гур но сти од не же -
ље них до га ђа ја.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

ИЗ БУ ДУЋ НО СТИ У ПРО ШЛОСТ

- - - - - САВЕТИ - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Са рад ња „То јо те” и
„Ја ма хе”

Ау то мо бил аген та 007

Ше зде се те су до не ле ве ли ке
про ме не у дру штву у мно гим
сег мен ти ма жи во та. Мо да, му -
зи ка, дру штве на схва та ња, али
и тех но ло ги ја по че ли су да ме -
ња ју свет. Тај пе ри од се мо же
на зва ти и злат ним до бом ау то-
-ин ду стри је, ка да су про из ве -
де ни мно ги мо де ли ко ји су би -
ли ре во лу ци о нар ни по мно го
че му. Је дан та кав ау то мо бил с
Да ле ког ис то ка на пра вио је
пре крет ни цу у по гле ду на ја -
пан ске че тво ро точ ка ше.

Под смех и од лу ка Са и те
Тих го ди на ка да се у не ком
де лу све та на шао ја пан ски
про из вод, на ње га се гле да ло с
под сме хом због ни ске це не, а
сма тра ло се да је све што је
на пра вље но у тој острв ској
др жа ви, не ква ли тет но и у
крај њој ли ни ји сме шно. У то -
ме су пред ња чи ли Аме ри кан -
ци, ко ји су на сва ки мо гу ћи
на чин исме ва ли све што се
пра ви у Ја па ну. Та ко је и на -
ста ла ша ла да ће те осо би ко ју
баш не во ли те за Бо жић по -
кло ни ти ја пан ски тран зи стор
или не што слич но.

Та ко је би ло и са ау то мо би -
ли ма... Ло ша про да ја „То јо те”
у Сје ди ње ним Др жа ва ма би ла
је ре зул тат то га што во зи ла

тог про из во ђа ча ни су би ла
опре мље на по стан дар ди ма, а
сам из глед био је при лич но
не до па дљив и кон зер ва ти ван.
Од луч ност јед ног чо ве ка, Со -
и ши ја Са и те, да на пра ви у
пот пу но сти дру га чи ји мо дел
за у век је про ме ни ла до та да -
шњу сли ку. Го ди ну да на од
одр жа ва ња пр вог „Гран-при
Ја па на”, од но сно 1964, Са и та
од лу чу је да у са рад њи с ком па -
ни јом „Ја ма ха” за поч не раз вој
спорт ског ау то мо би ла, „то јо те
2000 ГТ”.

Ње го ва иде ја је би ла да се не
са мо на пра ви не ко во зи ло већ

апа ра том ко ји ау то мат ски
тра жи ста ни це.

По ред до брог из гле да, „то јо -
та 2000 ГТ” је за то вре ме има -
ла и исте та кве пер фор ман се.
Мо тор са шест ци лин да ра у
ли ниј ском рас по ре ду имао је
рад ну за пре ми ну од две хи ља -
де куб них цен ти ме та ра и 150
коњ ских сна га. До сто ки ло ме -
та ра на час ова „то јо та” је убр -
за ва ла за 8,6 се кун ди, а ње на
мак си мал на бр зи на из но си ла
је 220 ки ло ме та ра на час.
Пред ња и зад ња осо ви на има ле
су не за ви сно ве ша ње, а на сва
че ти ри точ ка су би ле мон ти ра -
не диск-коч ни це са сер во-по ја -
чи ва чем. Та ко ђе, ди фе рен ци -
јал је имао си стем за огра ни ча -
ва ње про кли за ва ња, док су
фел не би ле на пра вље не од ве -
о ма ла ке ле гу ре маг не зи ју ма.

„То јо та 2000 ГТ” се про из во -
ди ла са мо три го ди не, од 1967.
до 1970, а у том крат ком пе ри о -
ду на пра вље но је 337 при ме ра -
ка. Ста ту су јед ног од „нај бо љих
ау то мо би ла на све ту” мо жда је
пот по мо гла и „уло га” у фил му
„Жи ви се са мо два пут” из се ри -
ја ла о тај ном аген ту Џеј мсу
Бон ду, у ко јем Шон Ко не ри уз
по моћ „то јо те 2000 ГТ” још јед -
ном спа са ва свет.

ПР ВИ ЈА ПАН СКИ СУ ПЕР А У ТО МО БИЛ

да оно бу де је дин стве но, а мо -
жда и нај бо ље на све ту. Го ди ну
да на од тог мо мен та, на ау то-
-са ло ну у То ки ју, пред ста вљен
је про то тип 280 А1. Ни ски ку -
пе из ду же не ка ро се ри је при -
вла чио је па жњу мно гих, али
за ин те ре со ва ни куп ци су мо ра -
ли да че ка ју још две го ди не ка -
ко би мо гли да га ку пе – бар
они ко ји су би ли у мо гућ но сти.

Ком фор и ру жи но др во
Пред њим де лом овог дво се да
до ми ни ра ли су ве ли ки фа ро ви
за шти ће ни плек си гла сом, али
и до дат на све тла, ко ја су из ла -
зи ла из пред њег де ла ха у бе и
омо гу ћа ва ла во за чу још бо љу
ви дљи вост то ком ноћ не во жње.

Мно го хро ми ра них де та ља
и бес пре кор но на пра вље на ка -
ро се ри ја ода ва ли су ути сак
као да је ау то мо бил на пра -
вљен у Ве ли кој Бри та ни ји или
не кој дру гој европ ској др жа -
ви. Ен те ри јер је го то во у пот -
пу но сти био опле ме њен фур -
ни ром од ру жи ног др ве та,
пре ки да чи су би ли јед но став -
ни за упо тре бу и на до хват ру -
ке, а спорт ска ко жна се ди шта
ван се риј ски удоб на. Твор ци
ау то мо би ла, зна ју ћи за ста тус
тех ни ке из Ја па на, ау то мо бил
су опре ми ли и но вим ра дио-

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 19. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПЕЖО 205, регистрован до
јула 2017. продајем. Цена
450 евра. 069/170-48-29.
(СМС)   

ПЕЖО 205, регистрован до
јула 2017. продајем. Цена
450 евра. 069/170-48-29.
(СМС)   

ПРОДАЈЕМ хонду акорд,
бензин, 2007, 155.000, рено
меган 2005, дизел, 188.000.
064/156-15-43. 225604)

ПРОДАЈЕМ комби застава
ривал, 2003, теретни, Б катего-
рија. 060/028-14-80. (225622)

БМВ 316 и, компакт, 2002,
1.8 бензин, одличан.
060/028-14-80. (225622)

ФОРД фијеста 2001, реги-
строван до краја априла
2017, 1.300 евра. 060/600-
28-12. (224791)

РЕНО МЕГАН 1.9 ДЦИ,
2006. годиште. 063/861-42-
44. (25686)

ПОЛОВНИ делови пежо
206, 1.1 и 1.4 Б. 063/861-
42-44. (25686)

КИА приде вагон 1.3, реги-
строван, 2000. годиште.
063/114-98-01, 064/866-20-
70. (225699)

ПРОДАЈЕМ мерцедес 123,
200 Д, повољно. 063/555-
770. (225736)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабију
2001. годиште, цена 2.150
евра. Тел. 063/430-419.
(225731)

ПРОДАЈЕМ југо флориду
2006. годиште и циркулар
за сечење дрва, хитно.
065/479-37-87. (225755)

ПРОДАЈЕМ југо 55, 1991.
годиште, комплетан 100
евра. 064/082-69-85.
(225876)

ГОЛФ 2, голф 3, делови,
уградња, ауто-лимарија,
полирање, фарбање.
061/159-74-73. (225897)

ПРОДАЈЕМ корсу Ц, 2001,
власник.  062/791-773.
(225826)

АЛФА 156, 2000. годиште,
власник, бензин, плин, дуго
регистрован. 064/357-84-
93. (225668)

ПРОДАЈЕМ пежо 607/07,
први власник, није увезен.
069/263-42-97. (225797)

ЛАДА нива 1.6, 1991. годи-
ште, нерегистрован, ТНГ
боца атестиран до 2018.
063/183-16-04. (226021)

ЈУГО флорида 1.3, атест
плин, нерегистрован, ивеко
камион 1993. годиште.
063/898-53-08. (225912)

ПРОДАЈЕМ голфа 3, 1997.
годиште, 82.000 км, плац у
бањи Врујци, 6 ари.
061/254-17-08. (225944)

ПРОДАЈЕМ ауди 80, 1.8,
плин атест, 1987. годиште.
063/102-33-44. (225954)

АУТО-КЛИМЕ за све типо-
ве возила сервисирамо, пу-
нимо гасом дигиталном ма-
шином, пуњење 2.500 дина-
ра. „Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(226011)

СЕАТ ибица 1998. годиште,
троје врата, 1.0, бензинац,
повољно. 064/493-61-01.
(226014)

ПРОДАЈЕМ Ц 5 караван,
2002. 064/019-64-00.
(2259939

ОПЕЛ корса 1.2, 16  В,
2002, петора врата, 87.000,
власник. 064/130-36-02.
(225984)

АУДИ А 3, 1.9 ТДИ, 2001,
све од опреме, петора вра-
та, регистрован. 064/130-
36-02. (225984)

ФИЈАТ брава 1.6, 16 В,
1998, у првој боји, клима,
атестиран плин. 064/130-
36-02. (225984)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, ме-
талик плав, одличан, реги-
строван, гаражиран.
064/142-55-93. (225937)

КУПУЈЕМ возила свих вр-
ста до 1.500 евра, стање не-
битно. 063/165-83-75.
(224644)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (225723)

ДВОРЕДНИ берач 222
„змај”, леватор, гаражира-
но, очувано, повољно.
013/633-256, 068/408-84-
38. (225742)

БЕРАЧ „змај” 222, прода-
јем. 064/172-44-10, 372-
768. (225934)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
540, 2.000 евра, и две вади-
лице кромпира. 063/286-
641. (225888)

ПРОДАЈЕМ гаражу, одлич-
но стање, употребљива за
аутомобил, ствари, прено-
сива, цена договор.
066/057-545. (225885)

СЕРВИС телевизора, мони-
тора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353-
463. (225748)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07.
(225842)

АРМАТУРА ребраста фи
14, већу количину и више
фосни продајем. Светозара
Марковића 75, Панчево.
(225541)

ШЉИВА, крушка, бресква,
дуња, продајем за ракију.
Тел. 061/142-23-69.
(225912)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, мешачи,
луле. 331-586, 063/805-74-
60. (225414)

ИНДУСТРИЈСКЕ професи-
оналне машина за шивење
на монофазну струју „јуки”.
064/493-85-60. (225287)

БЕТОНСКИ блокови, 30,
35, 45, 65 динара, квалитет.
069/275-73-94. ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја. (225304)

ПРОДАЈЕМ маркиране
дечје ствари. 063/892-08-
35. (225661)

ПРОДАЈЕМ пећ за етажно
грејање. 063/844-52-95.
(225657)

ХИТНО продајем столар-
ски циркулар са четири
операције. 062/415-359.
(225639)

ПРОДАЈЕМ струњаче, ста-
рински креденац, бео брач-
ни кревет, трпезаријски сто,
фотеље. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (225698)

КАЗАН за ракију 100 л,
превртач, мешалица, одли-
чан. 063/865-27-76.
(225715)

ПРОДАЈЕМ врло повољно
апипонг (за угаоно савија-
ње лима), брусилицу за

оштрење штампарских но-
жева до 1300 мм дужине.
013/353-528, 064/124-26-
43. (225674)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова кухиња 10.000. 371-
568, 063/773-45-97.
(225675)

ПРОДАЈЕМ прасиће, сви-
ње, детелину, сламу, прико-
лице, плуг, круњач и опел
омега. 323-123. (225680)

ФРИЖИДЕР; 240 л, веш-
машина, комбиновани
фрижидер, замрзивач 210-
240, ТА 2,2, ТА 70 цм, судо-
пера с радним висећим,
угаона гарнитура, трпеза-
ријски сто са столицама,
лежаји. Тел. 063/861-82-66.
(225428)

ПРОДАЈЕМ кревет на
спрат, канистере од по
1.000 литара. 060/366-73-
51. (225812)

ПРОДАЈЕМ гусане радија-
торе, кафански шанк, про-
хромску стелажу већу, рад-
нички орман. 064/110-70-
71. (225821)

ПРОДАЈЕМ двосед, очу-
ван, удобан, 3.000 динара.
065/469-50-99, 061/155-27-
86. (225831)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру, ре-
гале, мост + регал, гарниту-
ру мојца, сто + 4 столице,
спаваћа соба комплет, ком-
плет кухиња, дечја колица,
ел. шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш, суђе,
тепихе, половне ауто гуме,
бицикле разне. 063/107-78-
66. (225832)

ШОФЕРШАЈБНЕ за заставу
101, предња задња, шкода
1200 и купе предња, НСУ
принц – бочна стакла, за
врата и лептир стакла.
014/346-382.

КОКЕ носиље 200 динара
комад, тритикал 20 динара
килограм. 060/054-67-70.
(225780)

ПРОДАЈЕМ две младе козе
за клање и јариће. 063/111-
62-02. (225784)

ПРОДАЈЕМ чипку, копче,
жабице, подешиваче, ла-
стиш памук. 063/103-04-31.
(225763)

ГАРАЖНА врата 6 х 2.40
м, продајем. Тел. 069/213-
97-37. (225770)

СИПОРЕКС греде за плочу,
дужине 4,30 м. 069/213-97-
37. (225720)

ПИСАЋИ сто, фотеље,
огледало, гардеробни ор-
ман, сточић за телевизор.
064/415-96-61. (225844)

ПРОДАЈЕМ комоду за ТВ.
013/373-201. (225805)

ПРОДАЈЕМ пчеле, младе
ројеве, и прошлогодишње.
Тел. 064/993-22-52.
(225828)

ПРОДАЈЕМ котао за цен-
трлано грејање „Радија-
тор” Зрењанин, са гориони-
ком за пелет, „Fe rr o li”,
спремиште за пелет и тран-
спрортером и бојлером за
топлу воду. 064/458-75-06.
(225814)

ТРИТИКАЛ на продају, ку-
ћи доносим. 063/728-25-41.
(226023)

ПРАСИЋИ, свиње, балира-
на детелина, 150 – 250 ди-
нара. Мића, 064/303-28-68.
(226023)

ПОЛОВАН намештај и бе-
ла техника са доставом, све
од игле до локомотиве, чак
и шпорет смедеревац, ТА
пећи ремонтоване. Имамо
све што вам треба, од кухи-
ња до спаваћих соба.
061/317-07-67, 063/137-37-
30. (226003)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
и греде и самсунг кућни би-
оскоп. 063/214-387.
(226004)

ПРОДАЈЕМ споменик на
Јевангелистичком гробљу.
063/898-68-77. (225983)

ПРОДАЈЕМ дуплу верти-
калну расхладну витрину и
хоризонталну расхладну
витрину, у одличном стању.
063/868-70-10. (225990)

ПРОДАЈЕМ двокрилна и
једнокрилна врата са ста-
клима, пуно дрво, двосед.
062/424-128. (225992)

ПРОДАЈЕМ овас и јечам,
борачка 1, Војловица. 342-
819, 064/306-87-33. (226008)

ТУЧАНИ радијатори, 70
цм, 35 ребара, по два евра.
063/372-140. (225997)

НА ПРОДАЈУ круњач/пре-
крупач. 066/342-730.
(225960)

МАКЕТАРИ „Санта Мари-
ја” мала и велика, повољно.
063/895-52-10, 319-987.
(225457)

ПРОДАЈЕМ пластенике 8 х
30 и 5 х 20, некоришћени,
повољно. 060/821-15-87.
(225965)

ПЕЛЕТ, преостале количи-
не, продајем, буква.
063/322-847. (225886)

ПРОДАЈЕМ апипонг 1050
мм, супер за савијање и из-
раду хранилица, појилица,
тепсија за разну намену.
Пункт апарат у одличном
стању. 060/551-27-32, Сте-
во. (225894)

ПРОДАЈЕМ трофазни мо-
тор асинхрони 4 кв, 1500
обртаја/мин. Тел. 063/734-
82-17. (225924)

ПЕТОСТЕПЕНА пумпа (хи-
дрофор), са резервоаром,
горионик на нафту we ist ha -
upt. 063/152-09-34.
(225940)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја: столови од 3.000,
столице од 1.000, кревети
од 9.000, кухињске клупице
од 7.000. Стара утва,
060/600-14-52. (2125942)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2 до 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(225851)

ПРОДАЈЕМ прасад, припу-
штам нерасте, природна
оплодња пиетрен, јоркшир,
ландрас. Позовите,
063/311-277. (225845)

ТОПЛОТНЕ пумпе, 70 –
400 м, од 2.150 евра, наје-
кономичније грејање.
062/118-26-81. (225847)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, годину дана га-

ранција. 065/344-49-30.
(225851)

ПРОДАЈЕМ прекрупач,
рем и казан за маст.
013/321-373. (225854)

ПРОДАЈЕМ мермотерм
плочу, радни сто, кухињске
елементе. 064/894-12-03.
(2215856)

КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, фотеље, сто,
столице терасне. 064/955-
51-85. (225865)

ПРОДАЈЕМ казан за ракију
и бибер цреп. 064/568-95-
76. (225869)

ПРОДАЈЕМ замрзивач,
веш-машину, може ваш
шпорет уз доплату.
013/346-790, 064/129-73-
60. (226024)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
индесит, судо-машину кан-
ди, двосед, школски
сто.Тел. 063/735-44-50.
(226028)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 13Петак, 19. август 2016.

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



КУПУЈЕМ угаоне гарниту-
ре, кухињске клупе, столо-
ве, столице, плинске боце.
066/900-79-04. (225663)

КУПУЈЕМ ТА пећи, столо-
ве, столице, кухињске клу-
пе. 062/170-43-10. (225663)

КУПУЈЕМ гвожђе лим, ба-
кар, месинг, старе славине,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе,
каблове, остали метални от-
пад. 060/521-93-40.
(225720)

КУПУЈЕМ ордење, значке,
медаље, сатове, новац, пен-
кала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (2259029)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, и сав отпад
метални. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (225769)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи и остало по-
кућство. 063/898-00-82.
(225789)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, кухиње, гарнитуре,
остало покућство. 062/148-
49-94. (225789)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи. 065/344-
930. (225851)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи свих врста.
064/366-57-87, 335-974.
(225851)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, сатове, стари но-
вац, играчке, стару Пошту,
стрипове, ТА пећи, старо
покућство. 335-974,
063/705-18-18. (225935)

КУПУЈЕМ обојене метале,
веш-машине, шпорете, за-
мрзиваче, телевизоре, дола-
зим. 061/206-26-24.
(226095)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-ма-
шине, замрзиваче, фрижи-
дере, акумулаторе, алуми-
нијум и остало. 064/484-13-
76. (226005)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-
торе, месинг, алуминијум,
бакар, веш-машине, замр-
зиваче. 061/321-77-93.
(226005)

КУПУЈЕМ гвожђе, алумини-
јум, месинг, веш-машине,
замрзиваче и остали отпад.
061/322-04-94. (226005)

ПРОДАЈЕ се кућа, Србијан-
ска 55, Панчево. 064/651-
16-22. (222307)

КУЋА на продају, вреди
погледати. 069/697-507. 

КУЋА, реновирана 115 м2,
Војловица, са стварима, од-
мах усељива. 063/816-59-
78. (225436)

ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 15,5 ари, повољно.
060/028-14-80. (225622

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољно.
060/028-14-80. (225622)

ПРОДАЈЕМ лукс кућу 133
м2, 10 ари плаца, Миса,
може замена за станове.
063/301-653. (225370)

У ЈАБУЦИ, кућа усељива,
нова градња, два спрата,
220 м2, 7.5 ари плаца,
65.000 евра. 064/493-85-60.
(225287)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2,
са радним двориштем, пла-
цем 300 ари, Београдски
пут. 065/377-23-81.
(225330)

ДВА плаца по 6 ари на
Старом Тамишу, 7.000 евра
један плац. 063/773-56-82.
(225420)

ПРОДАЈЕМ кућу у Опову.
063/169-25-68, 069/631-
788.(224408)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-
љарском, на 9 ари плаца,
усељиву. 064/040-82-72.
(224811)

КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара. 061/333-
31-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (225056)

ПРОДАЈЕМ земљу код цре-
пајског канала, 6.500 евра
по ланцу. Тел. 066/807-08-
83. (225643)

КУЋУ продајем у Горњем
граду, Михајла Пупина, 10
ари плаца. 064/807-04-51.
(225649)

ПРОДАЈЕ се кућа у Стар-
чеву. Тел. 060/540-03-90.
(225654)

ПРОДАЈЕМ сређену кућу
на 17 ари, Иваново.
062/415-359. (225639)

ПРОДАЈЕМ кућу код Зеле-
не пијаце. 063/814-56-25.
(225658)

ПРОДАЈЕМ две куће у Вој-
ловици, на једном плацу,
велики воћњак, легализова-
но. 013/232-21-30,
063/162-50-00. 2256989

75 АРИ поред асвалта, се-
верна зона, близу Скроба-
ре. 066/354-791. (225701)

СЕФКЕРИН, плац 15 ари,
3.500 евра, договор, 20 м
фронт, улица ЈНА. 063/878-
40-52. (225705)

ПРОДАЈЕМ нову кућу са
локалом у зони центра
Старчева, површине 220
м2, са 10 ари плаца или ме-
њам за стан и доплату.
062/850-74-60, 066/632-74-
66. (225716)

ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж 1,
одлична локација, 120 м2,
3,3 ара, повољно.  064/320-
85-47. (225713)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал, 81 м2, центар Стрели-
шта за стару кућу, плац,
стан.  Тел. 064/267-71-74.
(225711)

КАРАУЛА, 14 ари, кућица
за повремени боравак, во-
да, струја, детаљније на ин-
тернету. 064/205-73-18.
(225644)

ЛАНАЦ и по код глогоњ-
ског моста и кућу, ново на-
сеље, Руђера Бошковића
113, Јабука. Гојко. 064/565-
32-74. (225671)

ХИТНО продајем кућу 80
м2, шири центар, могућ
сваки договор. 064/902-28-
80. (225607)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (225743)

ПЛАЦ за кућу, стан, 11,17
ари, Иве Курјачког.
064/295-50-95. (225738)

КУЋА, шири центар Панче-
ва, 155 м2 +  магацински

простор 300 м2, 4.5 ари пла-
ца , продаја или изнајмљујем,
или замена за стан + доплата.
065/335-32-37. (225741)

ПРОДАЈЕМ плац 14,37 ари
у Панчеву. 063/491-250.
(225754)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
мењам кућу за једнособан
стан у згради, или прода-
јем. 069/138-95-80,
013/377-772. (225725)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи-
ци. 062/807-33-74.
(225724)

КУЋА на продају, 9 х 12,
четири нивоа, нова Миса.
063/708-27-61. (225764)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 8 ари, вода, струја и
канализација., 069/213-97-
37. (225770)

ЈАБУЧКИ пут, кућа на про-
дају. Тел. 069/213-97-37.
(225770)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
Долово, близу центра, 16,5
ари. 061/134-37-08.
(225892)

КУЋА за рушење, на 7 ари
плаца, М. Горког. 063/197-
82-38. (225887)

ДВА плаца, стара Миса,
укњижена, 1/1, струја,
ограда, димензије 43 х 16.
063/346-811. (225889)

МИСА, кућа три спрата, у
функцији, замена за два
двособна стана. 064/577-
65-61. (225878)

ТЕСЛА, одлична, 63.000;
велики избор кућа, плацева,
дворишних станова. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48,
317-634. (225877)

КУЋА, Стрелиште, усељива,
4 ара, 38.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (225814)

КУЋА 150 м2, Тесла, три
стамбене јединице, 4 ара,
продаја/замена – станови.
064/123-63-65. (225818)

ПРОДАЈЕМ кућу и ширем
центру града и мењам дво-
собан стан за већи.
061/266-46-45. (225880)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, ко-
мунално опремљен, 51 ар,
50 м фронт. (636), „Стрели-
ште некретнине”, 062/886-
56-09. (225807)

ВОЈЛОВИЦА, 35.000 евра,
138 м2, ПР, 18 ари плац,
две стамбене јединице.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09.
(225807)

ГОРЊИ ГРАД, 183 м2, ПР,
3 ара, 34.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,

062/886-56-09. (225807)

ПРОДАЈЕМ плац на старој
Миси, Ул. Козарачка.

065/361-60-11, 013/361-
601. (225836)

КУЋА 120 м2, 3.7 ари,
39.000; 70 м2, 5 ари,
43.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (225814)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације, Панчево, села.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225814)

ТЕСЛА, новија кућа, 180
м2, са локалом, 4 ара,
80.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (225814)

НА ПРОДАЈУ куће, Старче-
во, центар. 063/831-48-74.
(225781)

СТАРА кућа са плацем 30
ари, Банатско Ново Село.
063/863-80-15. (225785)

ПРОДАЈЕМ нову кућу,
стамбено-пословну, близу
центра, погодна за ордина-
ције. 069/263-42-97.
(225795)

НОВА МИСА, кућа 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(225858)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (225858)

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(225863)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 м2,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (225865)

НОВА МИСА, спратна ку-
ћа, 230 м2, 25 ари, ЕГ,
60.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (225903)

ЦЕНТАР, Карађорђева 160
м2, локал, ЕГ, 5 ари. (320),
„Премиер”, 352-489,
064/800-44-30. (2259039

ПРОДАЈЕМ три хектара
Мали надо, 1 хектар Срп-
ско поље, ½ ланца стари

црепајски пут, после 16 са-
ти. 064/578-78-73. (225923)

ПРОДАЈЕМ део куће у цен-
тру града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(225925)

ПРОДАЈЕМ кућу, ужи цен-
тар града, Б. Радичевића
14, Панчево. Тел. 062/196-
53-04. (225915)

ПРОДАЈЕМ њиву са по-
моћним објектима површи-
не 57 ари, 40 кв, на путу за
Јабуку, иза „Алмекса”.
060/442-22-39. 225899)

ПОЧЕТАК Војловице, од-
лична 115 м2, 7.5 ари,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (225900)

ПРОДАЈЕМ хектар земље
између Сефкерина, Црепаје
и Дебељаче (Крачина)
064/163-07-66. (225941)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник. .
065/258-87-77. (225955)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 24.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

КУДЕЉАРСКИ насип, ста-
ра кућа, 40 м2, на 29,3 ара.
(097), „Перфект”, 064/348-
05-68. (225916)

КУДЕЉАРАЦ, кућа 140 м2,
4 ара, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (225920)

ЈАБУКА, кућа, незавршена,
600 м2, 7 ари, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ кућа
са два локала, 150 м2, 2
ара,55.000 евра. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (225920)

КУЋА за инвеститоре,
Книћанинова 33, 180 м2,
5 ари, 45.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (225920)

НОВА МИСА, кућа, 2 ара,
45.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(225920)

СТАРА МИСА, кућа 300
м2, 6 ара, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

ХИТНО,  Стрелиште, кућа
140 м2, 2 ара, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (225920)

НОВА МИСА, кућа 300 м2,
локал 80 м2, 120.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

КУДЕЉАРСКИ насип, про-
дајем/мењам за стан уз до-
плату, комплетно реновира-
на кућа, ново, спратна, 140
м2 + 25 м2 локал, 5 ари
плаца, одмах усељива,
72.000. 063/274-951,
064/234-36-01. (225922)

ОМОЉИЦА, 4,67, кућа
15.500; Качарево 12.000;
Старчево 55,74, 40.000;
Старчево, 4 ара, кућа
10.000. 063/744-28-66.
(226026)

КУЋА 70 м2, 3 ара плац,
посебан улаз, Козарачка
17.000 евра. 061/664-39-26.
(226018)

ТЕСЛА, кућа на екстра ло-
кацији за становање и при-
ватан бизнис. 063/329-464.
(226015)

КУЋА, Панчево, две одво-
јене стамбене јединице, га-
ража, 200 евра. Повољно.
064/124-48-15. (225969)

ПЛАЦ 4 ара са две стамбе-
не јединице, на углу, Горњи
град. 060/034-19-58.
(225979)

ОДЛИЧНЕ куће, Качарево,
Опово, Дебељача (15.000 –
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225971)

ТЕСЛА, типска, 95 м2, 3.5
ара, за сређивање, 36.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (225971)

ХИТНО, повољно, кућа са
10 ари плаца, спратна на
Кудељарском насипу.
061/317-07-67, 063/137-37-
30. (226063)

ПРОДАЈЕМ ексклузивну
кућу на Новосељанском пу-
ту. Хитно. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(225984)

САМАЧКИ хотел – Синђе-
лићева, гарсоњера, III, ЦГ,
17 м2, 11.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(225532)

КОТЕЖ 2, четворособан,
VII, 74 м2, ЦГ, 46.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(225532)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, III,
54 м2, ЦГ, усељив, 29.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (225532)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни стан, двособан ,
50 м2, 18.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(225532)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
V, лифт, 45 м2, ЦГ, 28.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (225532)

СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, 33.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (225532)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, први спрат, ЦГ,
15.000 фиксно. 069/127-59-
43. (225416)

ЦЕНТАР Стрелишта, 28 + 9
м2, 15.500к, без улагања,
VI II спрат, власник.
063/892-12-09. (225351)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
насеље Котеж 2. Тел.
065/377-23-81. (225330)

СТАН, 45 м2, Котеж 2, Ки-
киндска. 063/272-152.
(2239)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Даки-
ћа, двособан стан 62 м2, са
централним грејањем, лиф-
том и прелепим погледом
на Тамиш. 063/786-98-86.
(225391)

ЦЕНТАР, продаја станова
59-120 м2, укњижено, ета-
жирано, 600-850 евра/ква-
драт са ПДВ-ом. 063/323-
584. (223414)

ДВОИПОСОБАН, 71 м2,
Котеж, 43.000; Тесла,
37.000. (324), „Медиа, 315-
703, 064/223-99-20.
(224989)

ЈЕДНОСОБНИ, 36 м2,
Стрелиште, 21.500; Миса
21.000. (324), „Медиа, 315-
703, 064/223-99-20.
(224989)

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
дуплекс, 81 м2, II спрат,
Илариона Руварца 4, Пан-
чево. 063/334-430.
(2245167)

ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно
издржавање, куповина ста-
на са Вашим плодоужит-
ком, смештај у геронтоло-
шком центру, пуна правна
сигурност. Консалтинг тим
„Елпис”. Информaције,
061/324-40-85, од 1. VI II до
20. VI II vi ber. 060/532-05-
92. (224651)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
строгом центру, ТА, III
спрат. 064/832-46-38.
(224826)

ПРОДАЈЕМ стан, власник,
Савска 14/27, 57 м2,
28.000, договор. 060/321-
53-60. (225218)

ДВОИПОСОБАН стан, 57
м2, Содара, приземље,
обезбеђен, модерно сређен.
065/311-02-22. (225706)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
са нуспросторијама, Тесла.
060/488-21-15. (225689)

ПРОДАЈЕМ стан, 55 м2,
Жарка Зрењанина.
063/555-770. (225736)

СТАН, трособан, 110 м2,
екстра, грејање пелет,
Ослобођења, код пијаце.
064/295-50-95. (225738)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2 +
тераса, високо приземље,
ТА, укњижен, власник.
064/682-45-56. (225739)

СТАНОВИ у изградњи, цен-
тар, II и IV спрат, 44 и 61
м2, 800 евра/квадрат. Тел.
064/049-62-72. (225745)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан,
Котеж 2, 40 м2, поткровље,
060/180-19-85. (225749)

ТЕСЛА, двособан за сређи-
вање, 25.000; једноипосо-
бан, 23.500.  (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225877)

ПРОДАЈЕМ нов стан у
згради, близу центра, 76 м2
+ тераса, има лифт, грејање
на гас, 670 евра/квадрат, са
ПДВ-ом. Тел. 064/049-62-
72. (225745)

СТРЕЛИШТЕ, сређен, нова
ПВЦ столарија, храстов
паркет, купатило. 064/260-
05-34. (225733)

ПРОДАЈЕМ стан 150 м2, тро-
страно орјентисан, екстра по-
вољно. 060/600-59-09. (225729)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
40 м2, центар Панчева,
продајем/мењам за кућу.
065/555-57-30. (225767)

НА ПРОДАЈУ једнособан
стан, на другом спрату, на
Стрелишту. 060/378-19-55.
(225686)
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„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(225858)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
ЦГ, 18.500. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (225858)

СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(225858)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, 47 м2, I, 21.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(225858)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
58 квадрата, Стрелиште,
две терасе, подрум.
069/267-62-16. (225777)

ДВОИПОСОБАН, без ула-
гања, леп, договор.
063/750-66-85. (225794)

СТРЕЛИШЕ, новоградња,
85 м2, V, 55.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (225807)

КОТЕЖ 2, 49 м2, ПР,
24.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (225807)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
24.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (225807)

СОДАРА, 74 м2, X, 52.000.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09.
(225807)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
30.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (225807)

ГОРЊИ град, новоградња,
63 м2, II, 46.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (225807)

СТРЕЛИШТЕ, све структуре
станова. „Гоца”, 063/899-
77-00. (225814)

МИСА, 95 м2, четворосо-
бан, ЕГ, 44.000; 37 м2, јед-
ноипособан, 16.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (225814)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
22.000; 64 м2, двоипособан,
32.000.  „Гоца”, 063/899-
77-00. (225814)

ДВОРИШНИ стан, 40 м2,
14.000; 90 м2, 16.500. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(225814)

ЦЕНТАР, новоградња, 46
м2, двособан, леп, Тесла,
нов, I, двоипособан. „Гоца”,
063/899-77-00. (225814)

ЦЕНТАР, новоградња, 115
м2, I, 63.000; 64 м2, двои-
пособан, 41.000; Карађор-
ђева 64 м2, двоипособан.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225814)

КОТЕЖ 2, 38 м2, једносо-
бан, 22.000; 50 м2, 24.000;
60 м2, двоипособан, 34.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225814)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
27.000; 71 м2, трособан, 38.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (225814)

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2,
Стрелиште, 22.000; Миса,
21.000; Содара, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. 

ДВОСОБАН, 57 м2, Тесла
30.000; Котеж 30.000; Стре-
лиште, 22.000.(324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. 

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, сређен, усељив, 31.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. 

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гар-
соњеру на Тесли, повољно.
Тел. 063/867-58-19,
013/322-894, 063/222-271.
(225808)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан,
Котеж 1, 58 м2, за два ма-
ња, власник. 065/820-73-83.
(225803)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, може замена за
мањи, власник. 061/164-53-
41. (225802)

СТРЕЛИШТЕ, сређена гар-
соњера, 24 м2, 14.500; 7. ју-
ла 39 м2, приземље, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (225877)

СОДАРА, двоипособан с
гаражом, 35.000; двособан
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225877)
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СТРЕЛИШТЕ, продајем дво-
собан стан, 58 м2, сређен,
укњижен. Тел. 064/968-56-
80. Договор.  (22536)

ХИТНО продајем двоипосо-
бан стан, 67 м2, на Содари.
064/559-28-51. (225868)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
53 м2. Тел. 064/290-46-55.
(225857)

ТЕСЛА, новоградња, 50 м2,
75 м2. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (225858)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
ТА, 24.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (225858)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),



СОДАРА, трособан,
39.000; Доситејева троипо-
собан, договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(225877)

КОТЕЖ, леп трособан,
45.000; мањи двособан, I,
30.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225877)

САЛОНСКИ стан 114 м2,
65.000; 86 м2, 39.000; 104
м2, 52.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225877)

ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
други спрат, 64 м2, ЦГ.
063/857-77-21. (225874)

СТРОГИ центар, стан 35
м2, Карађорђева 2-а, изнад
„Банке интезе”, VII спрат.
064/114-23-39. (225890)

ХИТНО,  Тесла, 64 м2, ЦГ,
VI, само 25.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (225896)

СОДАРА, 52 м2, ТА, IV,
сређен 27.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (225896)

ХИТНО, 67 м2, ЦГ, VI, пра-
зан, усељив. (1734), „Трем”
01, 332-031, 063/836-23-83.
(225896)

СОДАРА, 58 м2, ЦГ, I,
27.000, 35 м2, ЦГ, II,
24.000. (1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(225896)

ЦЕНТАР, двособан, 56 м2 +
терасе, ЦГ, IX спрат, 45.000.
063/164-88-64. (225904)

ЦЕНТАР, једноипособан, V
спрат, ЦГ. 063/825-83-25.
(225904)

СТРОГИ центар, 1.0, V, TA,
12.000, договор. (562),
„Ивакс”, 062/173-88-45.
(225906)

НОВИ СВЕТ, сутерен, пре-
леп, комфоран, без улага-
ња, 20.000. (562), „Ивакс”,
062/173-88-45. (225906)

СТРЕЛИШТЕ, поткровље,
52 м2, ЦГ, лифт, 17.000.
(562), „Ивакс”, 062/173-88-
45. (225906)

СТАН, 75 м2, са двориштем,
шири центар, 1/1, продајем.
Тел. 061/721-12-57. (225907)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
30.000; једнособан, 40, до-
говор. (338), „Јанковић”,
348-025. (225927)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
28, хитно, двособан 55,
28.000; Зеленгора, 40, ре-
новиран, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(225927)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,
I, В. Булевар, ЦГ, сређен,
33.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(225922)

КОТЕЖ 1, 46 м2, једноипо-
собан, ЦГ, I, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (225922)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, једно-
собан, III, ЦГ, новија згра-
да, центар насеља, лифт,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (225922)

ТЕСЛА, 64 м2, изузетан
двоипособан без улагања,
алу столарија, две терасе,
IV, ЕГ, 40.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (225922)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2, двои-
пособан, новија зграда, V,
ЦГ, сређен, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (225922)

КОТЕЖ 2, 70 м2, II, двои-
пособан, сређен, ЦГ,
43.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(225922)

ЦЕНТАР, 47 м2, већи јед-
нособан, II, ЦГ, две терасе,
усељив, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (225922)

ХИТНО, Стрелиште, леп
двособан, 62 м2, ВП,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (225900)

ЦЕНТАР, прелеп двори-
шни, 82 м2, гаража, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (225900)

75 М2, без улагања, неусе-
љив, договор, пензионерка.
Опширније на тел. 063/138-
10-06. (225938)

ХИТНО продајем стан на
Тесли, 70 м2. 064/867-48-
48. (225945)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, 42.000; шири центар,
једноипособан, 46 м2,
21.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 58
м2, 24.500; једнособан, 45
м2, 25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)

КОТЕЖ, једноипособан 39
м2; 19.000; двособан 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)

КОТЕЖ, једнособан, 37 м2,
25.000; гарсоњера, 25 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан, 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
39.000; трособан, 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)

ТЕСЛА, једнособан, 26 м2,
централно, 15.500 евра.
(097), „Перфект”, 064/348-
05-68. (225916)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан, 53 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225916)

СОДАРА, двоипособан, 65
м2, 35.000; двоипособан,
75 м2, 40.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

СОДАРА, једнособан, 35
м2, реновиран, тераса,
23.000 евра. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; четворособан,
96 м2, 65.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

МИСА, четворособан, 92
м2, 43.000; двоипособан,
54 м2, 32.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

МИСА, једноипособан, 35
м2, 20.500; трособан, 85
м2, 38.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 21.000; двособан, 61
м2, 34.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 65, 31.000; трособан,
80 м2, 39.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225916)

ТЕСЛА, трособан, 63 м2,
две терасе, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

ХИТНО, Тесла, трособан,
61 м2, две терасе, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
тераса, 28.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (225920)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
43 м2, тераса, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 69
м2, тераса, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (225920)

ПЕТОСОБАН стан, I
спрат,120 м2 + поткровље.
М. Горког 10, 95.000 евра,
договор, замена. 063/804-
07-85. (226058)

СТАН, 45 м2, Кикиндска,
Котеж 2, ЦГ, IV спрат.
063/272-152. (226002)

МИСА, 52 м2, код Основне
школе, други спрат, одли-
чан. Тел. 062/310-822.
(225976)

МЕЊАМстан45 м2, Сомбор-
Панчево. 065/519-33-21. (225975)

СТРОГИ центар, 56 м2,
двособан, I, ЕГ, тераса,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225971)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, паркети, пристојан, VI,
ЦГ, 24.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225971)

ЦЕНТАР Стрелишта, 78 м2,
трособан, I, ЦГ, сређен,
47.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225971)

ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, договор.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (225971)

КОТЕЖ 1, комфоран једно-
собан, ВП, 37 м2, ЦГ, ренови-
ран, 24.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (225971)

СТРЕЛИШТЕ, добар двосо-
бан, 57 вм, VI, ЦГ, 24.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (225971)

СТРОГИ центар, једноипо-
собан, 40 м2, I, ЦГ, одли-
чан, 34.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(225971)
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САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
комплет реновиран, пре-
леп,ЦГ, 13.500. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(225971)

ЦЕНТАР, двособан, 53, III,
26.000; Стрелиште, двосо-
бан, прелеп, 34.000. (67),
„Милка”, 063/744-28-66.
(226076)

ХИТНО, двособан, Стрели-
ште, II, 58 м2, 50 м од шко-
ле, вртића, маркета, ауто-
буске. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)

ТЕСЛА, једноипособан,
лукс, 49, 37.000; двоипосо-
бан, I, лукс, 65, 45.000.
(67), „Милка”, 063/744-28-
66. (226076)

ТЕСЛА, једнособан, 43,
23.500; двособан, 50,
24.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)

ДВОРИШНИ, до улице,
центар, 16.500; 7. јули,
11.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)

МИСА, једнособан, прелеп,
35 м2, само 20.500; Тесла,
трособан, само 29.500.
(67), „Милка”, 063/744-28-
66. (226076)

КОТЕЖ, двособан, III, по-
четак 35.000; Миса, I, 60,
34.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)

ТИП СТАНКО, двособан,
II, 48, 26.500; Маргита, II,
нов, 29.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (226076)

АГЕНЦИЈА „Стрелиште не-
кретнине”, потражује не-
кретнине на свим локација-
ма. 062/886-56-09,
069/196-96-05. (225807)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (225896)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” потребни станови,
без грејања на Тесли.
064/668-89-15. (225921)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на Котежу је-
дан.Тел. 060/ 511-20-70.
(СМС),

ЈЕДНОИПОСОБАН комфо-
ран дворишни, намештен,
шири центар, кабловска, ТА
пећ. 064/313-89-72.
(225529)

ИЗДАЈЕ се стан на Стрели-
шту са централним греја-
њем. Тел. 362-076,
064/165-15-53. (225579)

ИЗДАЈЕМ мањи стан, по-
вољно, Стрелиште, позива-
ти од 18 до 20. 059/017-57-
04. (224916)

ИЗДАЈЕМ ученици наме-
штену собу, купатило, кухи-
ња. Центар, Његошева.
060/027-10-46. (225660)

ИЗДАЈЕМ празан двоипо-
собан стан, Тесла, ЦГ, кли-
ма, после 17 сати, 061/261-
32-56. (225617)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. Тел.
063/839-56-81. (225647)

СТРОГИ центар, једноипо-
собан намештен стан, изда-
јем за два ученика.
064/069-14-11. (225656)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Стрелишту. 063/844-52-
95. (225657)

ИЗДАЈЕМ кућу са станом
60 м2 и 120 м2 и пословну
просторију 12 х 6 м са ин-
дустријском струјом, на Но-
восељанском путу. 064/390-
34-91. (225688)

УЧЕНИЦИМА, самцима и
самицама издајем двори-
шни стан . Тел. 064/160-46-
39, 013/333-517. (225696)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
комфоран стан у квалитет-
ној згради, Содара.
063/802-26-71. (225704)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан са климом, ЦГ,
интернет, кабловска. Тел.
063/118-22-09. (225718)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру са ЦГ, ин-
тернет, кабловска. Тел.
063/118-22-09. (225718)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
ТА, Тесла, Илије Гарашани-
на. 065/468-76-27,
060/331-56-00. (2257199

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан у згради, без
грејања, Содара. 013/344-
167, 064/950-23-40.
(225676)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-
бом кухиње, купатила, у
згради, Тесла. 063/820-91-
38. (225711)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан на Стрелишту.
013/362-094, 060/144-85-
80. (225727)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, I спрат, Котеж 1,
булевар. 064/856-60-58.
(225728)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
код цркве, погодно за уче-
нике и студенте. 066/631-
31-80. 

ИЗДАЈЕМ на дуже празан
стан, 63 м2, Стрелиште,
зграда, ЦГ. 064/164-77-66.
(225678)

ИЗДАЈЕМ на Стрелишту,
празан двособан стан. Тел.
064/493-00-55. (225662)

ИЗДАЈЕМ празан једнои-
пособан стан на Котежу 2.
063/846-02-35. (225747)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. 011/397-23-86, 064/382-
61-63. (225749)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру. 064/983-16-20.
(225751)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, нова
Миса, полунамештена.
063/708-27-61. (225761)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири цен-
тар града, пословно-стам-
бене намене. 062/347-667.
(225883)

ИЗДАЈЕМ стан са греја-
њем. Може празан, полуна-
мештен, намештен. Миса.
062/512-475, 064/320-85-
37. (225881)

УЧЕНИЦИМА и самцима из-
дајем намештен дворишни
стан. 064/155-80-23. (225879)

ИЗДАЈЕМ двокреветну со-
бу са кухињом и купатилом,
код новог „бувљака”.
064/988-99-10, 061/189-00-
93. (225895)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ненамештен, у центру гра-
да. 063/765-84-49. (225838)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, три собе, Содара, мо-
гу две ученице. 063/307-
816. (225843)

ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен/ненамештен, 45 м2 +
велика тераса, Миса, ка-
бловска, интернет, клима.
064/817-93-96. (225841)

ИЗДАЈЕМ намештен/нена-
мештен сређен стан, 100
м2, Миса, кабловска, ин-
тернет, клима. 064/817-93-
96. (225841)

ИЗДАЈЕМ стан, Панчево,
Стрелиште, опремљен, 46
м2 + велика гаража.
064/410-19-52. (225848)

ИЗДАЈЕМ стан, Содара,
ученици, студенти, наме-
штен, ЦГ, нет. 063/843-21-
20. (225849)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у кући, центар,
депозит. 060/434-45-01,
064/313-86-87. (225859)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан на
Котежу 2, реновиран, 50
м2, први спрат. 064/235-38-
19. (225960)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан за ученике или брачни
пар. 014/344-52-97.
(225959)

ДВА стана, мања, издајем,
Миса, Тимочка 32.
013/371-635, 064/993-71-
74, 311-007, 064/197-81-68.
(2259689)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан на Стрелишту.
063/805-59-36. (225974)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
самцима, центар, одмах
усељив, wi/fi, паркинг.
065/691-88-23. (225980)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком. 064/351-18-78.
((225988)

ИЗДАЈЕ се једнособан на-
мештен комфоран, клима-
тизован стан на Тесли. Тел.
069/507-08-88, 060/347-70-
77. (226022)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
нов стан, 55 м2, предност
млади брани пар, ученици,
интернет, грејање. Куде-
љарски насип, повољно.
064/493-61-01. (226014)

ДВОСОБАН намештен
стан, шири центар, 130
евра, грејање гратис.
060/340-70-60. (226006)

ИЗДАЈЕМ намештену пот-
пуно опремљену гарсоњеру
у Самачком. 062/859-77-
79. (225995)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
у новој кући, самцу, сами-
ци. 064/130-36-02. (225984)

СТРЕЛИШТЕ, центар, дво-
собан, 60 м2, 28.000. (661),
„Весна два”, 066/937-00-13.
(225989)

СОДАРА, двоипособан, ре-
новиран, хитно. (661), „Ве-
сна два”, 066/937-00-13.
(225989)

ПРОДАЈЕМ, Тесла 44 м2, I
спрат, ТА, реновиран, брзо
усељив. 062/424-128,
064/423-31-43. (225992)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
строгом центру. 062/345-
958. (225405)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, ТА, Радивоја Кораћа,
Стрелиште. 064/305-71-60.
(225909)

ПОТРЕБНА стара кућа или
помоћне просторије за ра-
дионицу, складиште.
064/476-58-00. (225930)

ИЗДАЈЕ се стан 35 м2, Ца-
ра Душана 38. 062/886-56-
02, 013/351-477. (225953)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, ТА, 95 евра
+ депозит. 064/186-50-87.
(225919)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
форан стан, Тесла, близу
„Авив парка”. 063/266-127,
064/134-08-15. (225914)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
насеље Младост. 064/151-
13-21. (225952)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, насеље нова
Миса. 064/616-40-99.
(225829)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан, ТА. Тел.
064/400-58-27, 352-710.
(225817)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан. Тел. 361-447.
(225778)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Стрелиште, и
једнособан. 064/118-56-11,
060/377-57-87. (225782)

ИЗДАЈЕМ стан за чување
старијег мушкарца.
064/167-16-36. (225798)

ИЗДАЈЕМ једнособан, Котеж
2, ЦГ, лифт, клима, наме-
штен. 063/370-217. (225788)

МАЊИ намештен једносо-
бан стан, ученику или сту-
денту. Има интернет.
013/355-537, 065/335-55-
37. (225804)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, полунамештен. Кра-
љевића Марка. 063/386-
700. (225810)

ЈЕДНОСОБАН стан за из-
давање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (225811)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, 64 м2, у строгом
центру. Тел. 061/621-32-18.
(225816)

ЛОКАЛ, код аутобуске, 30
квадрата, клима, излог, тен-
да 062/120-29-92. (СМС)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
20 м2. 060/028-14-80.
(225622)

ИЗДАЈЕМ халу 300 и 200
м2. 063/301-653. (225370)

ХАЛА 200 м2, Јабучки пут,
погодно за све делатности,
издајем. 064/041-84-18.
(224792)

ХАЛА, магацин
500 м2, са канцеларијама,
екстра локација. Повољно.
062/105-20-12. (224325)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града. 066/120-019,
Александар. (225898)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал
за фризере, 43 м2, може и
празан. 013/304-506,
064/329-37-84. (226011)

ИЗДАЈЕМ локал, Милоша
Обреновића 9, 33 м2, 200
евра. 065/461-11-46.
(225999)

ХИТНО локал 25 м2, у Зе-
леној пијаци, 14.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(225900)
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ПОВОЉНО издајем локал
у строгом центру. 064/267-
72-17. (225917)

ПОТРЕБАН пословни про-
стор у Панчеву, минимално
150 м2, за производњу пре-
храмбнеих производа.
060/442-22-39. (225899)

ИЗДАЈЕМ сутерен 100 м2,
обложен плочицама, била
пекара. 063/152-09-34.
(225940)

ПРОДАЈЕМ локал у центру
96 м2. 064/329-48-40.
(225951)

ИЗДАЈЕМ локал 35 м2, Ца-
ра Душана 38. 062/886-56-
02, 013/351-477. (225953)

ИЗДАЈЕ се локал 200 м2,
Старчево. 633-033.
(225819)

НАЈБОЉИ локал у насељу
Миса, 86 м2, велики излози,
4 паркинга, гранити, гипс,
лед расвета. 064/137-87-65.
(225799)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, Војводе Петра Бојо-
вића 19. 063/314-803.
(225833)

МАГАЦИН, 400 м2, за из-
давање. До 16 сати
013/343-652, од 16 сати,
063/823-07-68. (225766)

ИЗДАЈЕМ локал Браће Јо-
вановића 17, поред „Корду-
на”. Тел. 062/243-983.
(225786)

ПОТРЕБАН простор 100 -
300 м2, градски део, околи-
на не, купујем. 062/140-67-
16. (225710)

ИЗДАЈЕМ локал од 81 м2,
у центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (225711)

55 М2, локал издајем, хит-
но, сређен, усељив. Кочина
1-а, код Зелене пијаце.
069/266-98-20. (225734)

30 М2, локал издајем хит-
но, сређен, усељив, тржни
центар – Змај Јовина, при-
земље. 069/266-98-20.
(225734)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, заштита, пово-
љан за све. 064/959-98-83.
(225753)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, Димитрија Туцовића
55-а, 56 м2, два мокра чво-
ра, паркинг. 063/281-954.
(225840)

ПРОДАЈЕМ пословни про-
стор 52 м2, Змај Јовина 2.
060/562-62-96. (225864)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије, са искуством.
063/884-22-71. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије, са искуством.
063/884-22-71. (СМС)

ПОТРЕБАН возач шлепера
са искуством. Контакт,
064/873-88-11. 

КАФЕУ „Империјал” по-
требна девојка за рад, са
искуством. 063/372-221.
(225011)

ИНОСТРАНИ пензионер
тражи жену за помоћ у ку-
ћи у Омољици, стан, храна,
плата по договору.
064/336-72-65. (225188)

ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену. 062/825-27-25.
(225415)

ПОТРЕБНА жена, девојка
са познавањем енглеског и
немачког језика. 063/156-
76-57. (225247)

ПОТРЕБАН аутомеханичар
са искуством у раду са те-
ретним возилима. Доћи
лично у предузеће „Kiz za”,
Жарка Зрењанина 146-а.
(225650)

ХИТНО потребан кувар са
искуством за рад у Црној
Гори. Тел. 064/290-45-39.
(225873)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузе-
ћу из Панчева потребни
мајстори свих профила.
333-311. (225672)

ПОТРЕБАН радник-радни-
ца са искуством, за рад у
сито-штампарији. 065/561-
81-73. (225706)

ПОТРЕБНЕ конобарице у
Старчеву. 063/555-770.
(225736)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Мерима” потребан ученик
или волонтер. Тел. 063/196-
94-85. (225752)

ПОТРЕБН девојка за рад
у кафићу. 063/800-07-94.
(225765)

ПОТРЕБНИ радници са ис-
куством у перионици ауто-
мобила „Периша”. 063/281-
954. (225840)

ПИЦЕРИЈИ „Piz za shop”
потребна радница.
064/555-33-34. (225850)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требна комуникативна и
љубазна особа која би при-
мала поруџбине преко те-
лефона, организовала кућ-
ну доставу и вршила напла-
ту. Доћи лично. (225854)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре-
бан пица-мајстор и радни-
ца за палачинке. Доћи лич-
но. (225854)

ПОТРЕБНИ аутогени сека-
чи, резачи, плата добра.
Тел. 064/160-32-34.
(225862)

ПОТРЕБНА радница за ку-
ћу, 200 евра плата.
063/273-971. (226016)

ФАРМАЦЕУТСКИ
техничар са нешто искуства
потребан приватној апоте-
ци Панчево. 060/353-99-10.
(225997)

ПОТРЕБНА радница за рад
у продавници обуће. CV по-
слати на (225982)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и
уградња климе, повољно.
064/520-48-80, 063/740-83-
98. (225986)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац” потребне раднице
за рад на роштиљу.
063/897-55-04. (226007)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством у новоотвореној
продавници у Старчеву.
Тел. 064/218-89-79.
(225962)

ПОТРЕБНА конобарица са
искуством кафеу „Цитрус”
у Панчеву. 064/218-89-79.
(225962)

ПОТРЕБАН искусни возач
са Ц категоријом, пожељно
познавање Београда.
062/311-651. (225956)

ПОМОЋ (4-5 сати), око
школског или предшколског
детета. 063/895-52-10 или
319-987. (225957)

ПОТРЕБНЕ жене за чишће-
ње. 064/209-66-56.
(225902)

КАФЕУ Cru i ser потребно
особље са искуством.
064/136-00-27. (225908)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 064/677-68-15.
(225931)

ПОТРЕБНЕ раднице са ис-
куством на индустријским
машинама. 061/721-54-11.
(225994)

ПОТРЕБАН пословни парт-
нер, носилац посла за по-
кретање производње пеци-
ва. Поседујем простор,
опрему и искуство. Потреб-
на средства за отварање
фирме и почетне сировине.
064/366-03-85. (225950)

ПОТРЕБНА радница/рад-
ник за књиговодство и за
малопродају. 063/744-65-
12. (225960)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством за рад у фризер-
ском салону у Качареву.
Хитно. 064/132-36-45.
(225901)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, тракасте за-
весе, венецијанери, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (224181)

ПОПРАВКА, уградња ПВЦ
и АЛУ столарије, ролетне,
комарници, венецијанери,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (225537)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.  061283-
66-41, 064/317-10-05.
(225428)

АЛУ ПВЦ столари-
ја, комарници, ролетне, ве-
нецијанери, уграђујем, по-
прављам гуртне. 064/181-
25-00. (229254)

МОЛЕРСКИ радови.
063/746-77-58, 668-100.
(225242)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(225224)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панче-
во, машински сечемо вла-
жне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (223726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правке старе, уградња нове
инсталације, машинска од-

гушења санитарија.
062/382-394. (224459)

КЊИГОВОДСТВЕНЕ услу-
ге, повољно. 069/403-51-38.
(224921)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, сла-
вине, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (224487)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88.

РОЛЕТНЕ, комар-
ници, венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”.
064/189-40-91, 354-777.
(217759)

ЗАМЕНА црепа, поправка
кровова, продајем бибер
цреп. 065/535-24-56. 

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а.064/866-20-70.
(225699)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења пе-
лене, ране, ноћно дежур-
ство, звати од 15 до 21 сат.
060/366-63-69. (225700)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарија, мон-
тирање бојлера, шпорета
грејача. Слободан.
063/865-80-74. (225670)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством тра-
жи посао.  064/120-77-64.
(225684)

БРАВАРСКА галантерија,
ограде, капије, гелендери,
степеништа, затварање те-
раса, надстрешнице.
066/908-66-58. (225683)

КРЧЕЊЕ корова, кошење
траве, сеча, подсецање др-
већа. Шишање ограде, све
површине, дестинације.
063/844-61-13. (225735)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, бетонира-
ња, разбијање бетона, од-
ношења ствари, итд.
064/122-69-78. (225741)

КОШЕЊЕ траве, обарање
стабала, ископи, одношење
непотребних ствари.
060/035-47-40. (225746)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња нове
инсталације, машинска од-
гушења санитарија.
062/382-394. (225756)

МОЛЕРСКИ радови, квали-
тетно, цена по договору.
Мајстор Неша. 069/444-23-
76. (225759)

ИСКУСАН керамичар с ду-
гогодишњим искуством,
уградња свих врста подне и
зидне керамике. 064/128-
38-49. (225760)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, монтажа капи-
ја, ограда, надстрешница,
застакљивање тераса.
062/816-33-84. (225766)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда ко-
шуљице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84.
(225766)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, кре-
чење, демит фасаде, са вр-
хунским квалитетом.
063/865-80-49. (225771)

КОШЕЊЕ и крчење, сече-
ње дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште. 064/196-
17-32. (225884)

РЕЛАКС, медицинска и ан-
тицелулит масажа, меди-
цински и естетски педикир.

Јасмина. 061/308-95-86,
013/351-907. (225897)

ТРАНСПОРТ робе и се-
лидбе, брзо, повољно и
ефикасно. Никола.
061/159-74-73. (225892)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (225860)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, да-
вање терапије, купање и не-
га болесника. 063/737-59-
60. (225870)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски радови, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06.(225867)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, славине,
одгушење канализације од-
мах. 063/269-173. (225787)

ШИШАЊЕ ограде и коше-
ње траве, ел. косачицом по
двориштима. 069/130-35-
91. (225809)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета. 063/369-
846. (225825)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радо-
ва. 064/866-25-76, 013/361-
601. (225836)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (225930)

СЕЛИДБЕ, чишћење подру-
ма, тавана, старог грађе-
винског материјала.
063/273-971, 061/664-39-
26, (226018)

ПОВОЉНО спремам ста-
нове, пеглам веш.  066/940-
53-48. (226024)

ПРЕВОЗ тамићем кипером
до 2 кубика, песак, шљунак,
шут, остало. 061/612-14-50.
(226019)

ПРАЊЕ теПиха, дубиснко
прање намештаја, аутомо-
била. Наташа. 361-474,
060/361-47-41, 066/361-
474. (226000)

ХОБЛОВАЊЕ и фуговање,
поправка и лакирање паке-
та. 064/341-79-60, 065/543-
21-53. (225978)

КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
повољно и квалитетно. Ми-
рослав. 062/824-11-51.
(225961)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, могућност месеч-
ног плаћања. Професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-
94. (225918)

ОГРАЂИВАЊЕ плацева,
дворишта, винограда, ма-
шинско бушење рупа за
стубове и воћке. Дејан,
065/440-97-00. (225926)

ВРШИМО све врсте физи-
калија. Утовар/истовар ро-
бе, селидбе, сечење, цепа-
ње дрва, чишћење подрума,
тавана, шупа и слично. Де-
јан, 065/440-97-00.
(225926)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке, израде инсталација,
индикатори, бојлери, купа-
тила, ТА. Тел. 062/271-661,
061/132-85-43. (225946)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

РАДИМО зидање, бетони-
рање, оправке старих, но-
вих кровова, разне изола-
ције. 013/664-491, 063/162-

53-89. (225343)

КАМИОНСКИ превоз, пе-
сак, шљунак, шут, најпо-
вољније, 1.300 динара.
062/355-154, 066/355-154.
(222241)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (225465)

ВОДОИНСТЛАТЕР: одгу-
шења судопере, купатила,
адаптације, поправке, заме-
на. 013/331-657, 063/777-
18-21, 064/495-77-59.
(225326)

СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на
ванградске, радници.
064/482-65-53. (223457)

ПОВОЉНО, пре-
воз робе, селидбе, комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (225357)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(225357)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/811-98-
32, Поповић. (225894)
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СЗР „МАКИ”. Паркет: по-
стављање паркета, хоблова-
ње, полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-45-
31. (225644)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (225871)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензионери-
ма екстра попуст. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (225732)

СЕРВИС телевизора, ра-
зних електро-уређаја, мо-
билни, таблети, електричар,
ауто-електричар.  Дејан,
063/800-01-96. (225730)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, меша-
лице за бетон. 064/351-11-
73. (225695)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (225832 )

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Србија,
са или без радника. Најпо-
вољније. Иван. 063/107-78-
66. (225832)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камиони-
ма, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту наме-
штаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан дола-
зак и процена посла. Пла-
ћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be pan ce vo-bo ris.se r.rs .
(225832)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. (225832) 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (225832)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com , .
(225832)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе по-
прављамо квалитетно, с га-
ранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(226013)

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (226013)

КОШЕЊЕ травњака, дво-
ришта и воћњака триме-
ром. Могућност одвоза тра-
ве. 061/612-14-50. (226019)

АУТОПЕРИОнИЦА „Би-
бац”, дубинско прање, на-
мештаја у вашем стану.
063/329-464, 066/001-050.
(226015)

КЕРАМИЧКИ и остали
адаптациони радови, вода,
струја, молерај, гипс, фаса-
да. 064/492-79-58, Зоран.
(226017)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-66-
41, 064/317-10-05. (225998)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, ка-
мионом, сандук 4.5 м, са и
без радника, монтажа/де-
монтажа. 063/836-90-68,
060/154-95-18, Божа.
(225981)

УТОВАР и одвоз шута, ис-
коп канала од 30 цм, пар-
кинзи, мини багери.
063/225-245, 064/245-93-
48. (225970)

ШЉУНАК, песак, ризла,
сејанац, црна земља, мали
камион. 064/245-93-48.
(225970)

ШЉУНАК, песак, цемент,
креч, сејанац, ризла, црна
земља, велики камион.
063/225-245. (225940)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипсани радо-
ви, повољно. 061/141-38-
02, 063/177-69-74.
(225910)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером,
до два кубика. 065/334-23-
38. (225936)

УДОВАЦ, 59 година, ради
дружења жели упознати
усамљену госпођу. 061/184-
65-34. (225996)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску кар-
ту издту од АТП-а, на име
Милева Јојић. (225686)

ПОТРЕБНА жена до 40 го-
дина, ради брака и одласка
у иностранство. Имам своју
продавницу. 061/191-82-23,
(225958)

НЕМАЧКОМ пензионеру
потребна жена без обавеза,
до 55 година, ради брака и
одласка у иностранство.
061/191-82-23. (225958)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, каблов-
ска, двориште, ново.
061/636-08-57,  Зорица.
(200638)

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 100 м до
мора, климатизован.
060/321-60-07.  (224335)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, повољно. Цен-
тар, кабловска, паркинг,
ново. 063/759-98-77.
(223934)

КРАШИЋИ, апартмани 8 –
10 евра, кревет.
+381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218. (224446)

СОКОБАЊА, издајем сме-
штај, центар, борићи, ка-
бловска, паркинг. www.so -
ko ba nja-apart ma ni mi ra.com
063/485-829. (i)

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе издајем.
064/616-33-83. (225434)

СУТОМОРЕ, Шушањ, пун
пансион са превозом. Сеп-
тембар попуст. 064/193-15-
92. (225352)

ИЗДАЈЕМ апартману цен-
тру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (225652)

СОКОБАЊА, издајем сме-
штај. Центар, борићи, ка-
бловска, паркинг, 600 дина-
ра по особи. 063/485-829.
(и)

ИЗДАЈЕМ на мору, Котор
Доброта, после 28. августа
апартмани и собе, 5 евра
кревет. Тел. 063/758-37-34.
(225740)

ИЗДАЈЕМ прелеп четворо-
креветни апартман На Зла-
тибору, Вила „Har mony”,
близу аутобуске. Тел.
064/049-62-72. (225740)

СОКОБАЊА, нов комплет-
но опремљен апартман, ка-
бловска, паркинг. 060/327-
27-10. (225696)
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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.

BIANCO
Потребно

особље за рад

013/355-553

Ковински4.400

Сирови вреоци6.600

Костолац 6.700

Сушени  вреоци    11.500

Пелет бољевац   185

евра

062/876-02-54

(8/226012)

УСЛУГЕ

РАЗНО

РАЗНО

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав при -

ја те љу

ВЕ ЉИ 

од при је 

ВЕ РЕ ШЕ ГИЋ

(24/225717)

РАД НО ВРЕ МЕ 
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 
од 8 до 18,

средом од 8 до 15,
а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

У су бо ту, 20. ав гу ста 2016. го ди не, у 10.30, на гро бљу Ко теж, да је мо

јед но го ди шњи по мен на шем

ЉУ БО МИ РУ МА ТИ ЈА ШЕ ВИ ЋУ
Го ди на је про шла за трен, а ту га је све ве ћа... не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(69/225913)

ЗЛА ТА                МА НОЈ ЛО 
ШИ ПО ВАЦ           ШИ ПО ВАЦ
1923–2011.                    1923–2001.

Не по сто ји за бо рав. Успо ме не на мо је ро ди те ље веч но
су при сут не.

ГО ГА

(79/225987)

По след њи по здрав бра ту

и стри цу

ЂУ ЛИ 

ШИ МО НУ
1946–2016.

од бра та ФЕ РЕН ЦА,
сна је МИР ЈА НЕ, бра та -
ни це АЛЕК САН ДРЕ и
ИРЕ НЕ с по ро ди ца ма и
бра тан ца НЕ МА ЊЕ

(83/226009)

МА ТА 

ЛО ВРИЋ

По след њи по здрав при -

ја те љу и дру га ру од

СЛА ВО МИ РА и ГИ ЗЕ ЛЕ

(85/226015)

11. ав гу ста 2016, у 90.

го ди ни пре ми ну ла је

КА ТА 

ЈО ВА ШЕ ВИЋ

Са хра на је оба вље на 13.

ав гу ста на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: кћи МА -

РИ ЈА, уну ци НЕ МА ЊА

и АН ДРЕ ЈА, пра у ну ци

МА ТЕ ЈА и НЕ МА ЊА,

се стре АН КА, МА РИ ЦА

и СО КА и оста ла род би -

на и при ја те љи

(86/ф-1387)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

Мно го хва ла др Алек сан дру Иви ци и ње го вој су -

пру зи Мир ја ни за по моћ ко ју су увек пру жа ли

Ри сти Ка ра вли. 

Хва ла и др Све тла ни Дроб ња ко вић из „Тран сфу зи је”,

ко ја му је увек по ма га ла.

Хва ла сви ма ко ји су до шли да ис пра те на шег Ри сту

до веч не ку ће. 

По ро ди ца КА РА ВЛА

(14/225692)

По след њи по здрав су пру гу, оцу и де ди

ВЕЛ КУ ИЛИ ЈЕ ВУ

од ње го вих нај ми ли јих: су пру га ЉИ ЉА НА, 

ћер ке ДА НИ ЈЕ ЛА и ДРА ГА НА, брат ДА МИР 

и уну чад ДРА ГО ЉУБ и ВА ЊА

(23/225717)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

МА ТА ЛО ВРИЋ
1942–2016.

Наш во ље ни Ма та, пре ми нуо је 12. ав гу ста 2016, али ће за у век жи ве ти

у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗА ГОР КА, ћер ке ДУ ШАН КА, 

БРАН КА и БОР ЈА НА, зе то ви МИ ЛАН и ЖЕЉ КО, 

уну ци ИЛИ ЈА, ДУ ШАН и АНА

(8/256677)

По след њи по здрав ду го го ди шњем дру га ру и

ве ли ком при ја те љу

МА ТИ ЛО ВРИ ЋУ

Дра ги ку ме, оста ћеш ду го у на шем се ћа њу.

ЈО ВАН ТО ФЕЛ с по ро ди цом

(50/225821)

12. ав гу ста на пу стио нас је наш дру гар

МА ТА ЛО ВРИЋ
Жи вео је свој жи вот ча сно и до сто јан стве но, не -

у мит ност тре нут ка отр гла га је од нас, али ње го -

ва љу бав, пле ме ни тост и до бро та би ће увек при -

сут на у на шим ср ци ма.

Ње го ви „ли му ни”: ДРА ГИ ЦА, ПАР ЧЕ, 

ГРУ ЈА, ТО ФЕЛ и РА ЖАЊ

(51/225822)

По след њи по здрав

МА ТИ ЛО ВРИ ЋУ
1942–2016.

Увек ће те се се ћа ти тво ји дру го ви из Ма шин ско-тех нич ке
шко ле , оде ље ње М41, ге не ра ци ја 1961

(49/225821)

У не де љу, 14. ав гу ста, за у век нас је на пу сти ла на ша дра га

ДА НИ ЦА ТА РА ЈИЋ
1930–2016.

Са мо ми зна мо ко ли ко нам не до ста јеш. Би ћеш увек ме ђу на ма и

ни ка да не ћеш би ти за бо ра вље на.

Се ћа ња на те бе жи ве, јер имаш све нас. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни си но ви 

СТЕ ВАН и ГА ЛЕ с по ро ди ца ма

(45/225796)

МИ ЛО РАД НОН КО ВИЋ
1955–2016.

По след њи по здрав на шем дра гом Баћ ку 

По ро ди ца БРЕ КИЋ

(62/225860)

ЂУ ЛА 
ШИ МОН
1946–2016.

По след њи по здрав до -
бром чо ве ку ве ли ког
ср ца. Пу туј у рај, та мо
при па даш. Би ли смо на -
гра ђе ни нај бо љим те -
чом и зе том.

ВЛА ДА, ДА НИ ЈЕ ЛА,
ДРА ГАН и МА РА

(52/225826)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ВЕ ЉИ 

од по ро ди ца 

ЈАН КО ВИЋ  и ШЕ ГИЋ

(25/225717)

По след њи по здрав ко -

ле ги

МИ ЛО РА ДУ 

НОН КО ВИ ЋУ

Син ди кат 

ЈКП „Гре ја ње”

(31/ф-1383)

По след њи по здрав дра гом

и по што ва ном ком ши ји

МА ТИ

По чи ва ју ми ру. Не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

Ста на ри из 

Вој во ђан ског бу ле ва ра 12

(37/2257739

12. ав гу ста 2016. за у век је ста ло ср це на шег

ДО БРО СА ВА РИ СТИ ЋА
1943–2016.

За у век у ср ци ма ћер ке СЛА ЂА НЕ, си на ДРА ГА НА 
и уну ка ЛУ КЕ и уну ке МИ ЛИ ЦЕ с по ро ди цом

(33/225761)

4. ав гу ста 2016. би ће че ти -
ри го ди не и ту жно се ћа ње
на те бе

НИ КО ЛА 

НИ НИЋ
А нај леп ше и нај те же
тре нут ке ко је смо про -
ве ли за јед но пам ти ћу
за у век!

Ћер ка ГО ЦА 
с по ро ди цом

(81/226000)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ВЕ ЉИ 

од при је 

ВЕ РЕ ШЕ ГИЋ

(24/225717)
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23. ав гу ста на вр ша ва се се дам го ди на от ка ко ни -

је с на ма наш во ље ни

НЕ ДЕЉ КО БРЕ КИЋ
1933–2009.

За у век у ср цу и ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца

(61/225866)

22. ав гу ста на вр ша ва се
го ди на од смр ти на ше
во ље не мај ке и ба ке

ДА НИ ЦЕ 

МРА О ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем: син НИ КО ЛА и

ћер ке МИЛ КА и МА ЦА

с по ро ди ца ма

(71/225933)

24. ав гу ста на вр ша ва се го ди ну да на от кад

ни је с на ма наш дра ги

РА ДО ВАН ВОЈ ВО ДИЋ

Се ћа ња на Те бе ни ка да не бле де

она ће за у век жи ве ти с на ма.

Су пру га БИ СЕР КА, син МИ ЛОШ, 

сна ја ВЛА ДА НА, уну ка УНА 

и ДРА ГА НА ДЕ А НО ВИЋ  с по ро ди цом

(53/225830)

С ту гом се опра шта мо од дра гог

ЈО НА ЛА ПА ДА ТА
дипл. инж. арх.

За вр шио се је дан ча стан жи вот. Пам ти ће мо вре -

ме про ве де но с то бом.

По чи вај у ми ру.

По след њи по здрав 

од ком ши ја у Кни ћа ни но вој 58

(77/225697)

IN MEMORIAM

БО ЖУР ИВА НО ВИЋ
ака дем ски сли кар

18. VIII 2005 – 18. VIII 2016.

С љу ба вљу га се се ћа ју и ту гу ју 

за њим се стре БО ЖУР КА и НЕ ДА с по ро ди цом

(78/225944)

20. ав гу ста 2016. го ди не, у 10.30, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шој дра гој

РА ДОЈ КИ ХА ЛА СОВ
1947–2015.

Увек ћеш  би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(80/225981)

Дра га на ша

АГ НИ ЦА 

ВОЈ ВО ДИЋ

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво је БО КИ и 

БРАН КА с по ро ди ца ма

(82/226002)

На пу стио нас је наш ле -

пи и до бри

ГУ ГА

Се ћа ће мо га се с љу ба -

вљу.

Ње го ви: МИ РА, 

СИЛ ВИ ЈА, ЕНА, СЕ ГА 

и СИ НИ ША

(84/226610

По след њи по здрав дра -

гом и при ја те љу

ЈО НУ 

ЛА ПА ДА ТУ

ВЕ ТУ РИ ЈА 

и ВЛА ДА

(87/226020)

20. ав гу ста 2016. го ди не, у 11 са ти, на гро бљу

Ко теж да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

ЗА РИ ЈЕ СА ВИЋ

С ве ли ким по што ва њем: су пру га ВЕ ЛА 

и син НО ВИ ЦА с по ро ди цом

(28/225737)

На вр ша ва се го ди ну да на од смр ти на шег стри ца

РА ДО ВА НА ВОЈ ВО ДИ ЋА
С по што ва њем ћеш оста ти у на шем се ћа њу.

ДРА ГАН и МИ ЛАН ВОЈ ВО ДИЋ 
и ДРА ГИ ЊА КИ ЛИ БАР ДА с по ро ди ца ма

(46/225797)

15. ав гу ста 2016. го ди не, у 72. го ди ни пре ми нуо је наш во ље ни

инж. арх. ЈОН ЛА ПА ДАТ
1945–2016. 

Зна мо да ћеш и да ље би ти уз нас. Знај да те во ли мо и чу ва мо у на шим

ср ци ма за у век.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИ ЛОЈ КА, ћер ка АЛЕК САН ДРА, 

син НИ КО ЛА и уну ка НА ЂА

(54/2258349

ГУР ГЕН ГУ ГА ПА ТА ЛОВ

Дра гом бра ту Гу ги са нај ве ћим бо лом и ту гом.

Бра ћа ТИ ГРАН  

и АНЕС с по ро ди ца ма

(35/225768)

ЈОН ЛА ПА ДАТ

Дра гом и по што ва ном зе ту по след њи по здрав

од по ро ди це ГОЈ КО ВИЋ: 

АЛЕК САН ДАР, МО НИ КА, 

МАР КО, ИЗА БЕ ЛА, МИ ЛАН, НЕ НАД, 

СР БО, ЉИ ЉА НА, ОСТО ЈА и МИ ЛИН КО

(55/225834)

По след њи по здрав

ЈО НУ

СТА НИ СЛА ВА с де цом

(72/225934)

По след њи по здрав дра гом ку му и при ја те љу

ЈО НУ ЛА ПА ДА ТУ

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди це 

ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ, ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ и МИ ЛО РА ДО ВИЋ

(20/225709)

По след њи по здрав мом ве ли ком и искре ном при ја те љу

МИ ЛО РА ДУ НОН КО ВИ ЋУ

БО ШКО РА ДО ШЕ ВИЋ с по ро ди цом

(75/225962)

По след њи по здрав на шем дра гом 

МИ ЋИ
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти

Ожа ло шће ни: су пру га ЈО ВАН КА, 
си но ви ИЛИ ЈА и МАР КО с по ро ди ца ма

(76/225962)

По след њи по здрав на шем дру гу

ГУ ГИ ПА ТА ЛО ВУ

Ње го во IV-5 Гим на зи је „Урош Пре дић”, 

ге не ра ци ја 1970/74.

(48/225806)

По што ва на

ДУ ЈА 

ЈО СИ ПО ВИЋ

По след њи по здрав Ду ји

од сна ја: ДРА ГА НЕ и

ДУ ШИ ЦЕ, и уну ка СНЕ -

ЖА НЕ, ВЕ СНЕ и ТА ЊЕ

и оста ле род би не

(58/225813)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

21. VIII 1996 – 21. VIII 2016.

РО СА 

НЕ ШКО ВИЋ

из Омо љи це

Мај ко, вре ме не убла жа ва

пра зни ну у мом ср цу. Не -

из мер но ми не до ста јеш.

Тво ја ћер ка ВЕ РА

(2/2253199)

У су бо ту, 20. ав гу ста 2016. го ди не, у 11 са ти, на Ста ром
пра во слав ном гро бљу, би ће обе ле жен го ди шњи по мен

БРАН КО ОГ ЊЕ НО ВИЋ
1957–2015.

По ро ди ца

(19/225708)

Го ди шњи по мен

ИВАН 

ЈО ВА НО ВИЋ

По ро ди ца 

СИ МИЋ

(32/225757)

У су бо ту, 20. ав гу ста, у 10.30, на вр ша ва се је да на ест го ди на од пре ра не
смр ти на шег во ље ног

ИВА НА ЈО ВА НО ВИ ЋА
2005–2016.

Во ље ни наш си не, те шко је стег ну ти ср це да не бо ли, ду ши да не
па ти, су зе да не те ку. Жи ви мо са свим тим би лом и чу ва мо успо -
ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: та та РА ШО, ма ма ЈЕ ЦА, се стра ТИ НА, 
зет ЖЕЉ КО и се стри ћи КРИ СТИ ЈАН и БО РИС

(21/225711)

ДА НИ ЦА 

СТА ЈИЋ

1918–2015.

У не де љу, 21. ав гу ста

2016. го ди не да ва ће мо

по мен, јер по сле ду ге и

те шке бо ле сти на пу сти ла

нас је, пре го ди ну да на,

на ша ми ла ба ка и ма ма.

Жал, пра зни на и че жња

због све га што нам је зна -

чи ла, оста ће веч но с на ма.

Ње ни нај ми ли ји

(34/225672)

21. ав гу ста 2016. је пет го ди на ка ко је пре ми нуо

МИ ЋА МАР ТИ НО ВИЋ

Успо ме ну на ње го ву до бро ту 

и љу бав чу ва ње го ва 

су пру га ЉУ БИ ЦА МАР ТИ НО ВИЋ

(36/225772)

19. ав гу ста на вр ша ва се че тр де сет да на ту ге и бо ла

МИ О МИР ЋУК

Све је ту жно, пра зно и жа ло сно.

Су пру га НА ДА, син НЕ ДЕЉ КО, 

ћер ка ДА ЦА, сна ја СЛА ЂА, зет ДАР КО, 

уну ци УРОШ, ВУК, ВЕЉ КО, ДА НИ ЛО и ВО ЈИН

(39/225779)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА БЕ КИЋ ШУ ПИ ЦА
24. VIII 1934 – 24. VIII 2016.

Не ма да на у мом жи во ту да не по ми слим на те бе.
Твој БРА НЕ с по ро ди цом

(40/225782)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО 

ОГ ЊЕ НО ВИЋ

Про шла је го ди на, а не ма

да на да те се не се ти мо.

За у век ту жни тво ји ку -

мо ви МИ ЛО ШЕ ВИ ЋИ

(41/225790)

У су бо ту, 20. ав гу ста 2016, у 11 са ти, да ва ће мо

го ди шњи по мен на шем дра гом

НИ КО ЛИ ЂУ РИ ЋУ
19. XII 1946 – 23. VIII 2015.

Про ђе и го ди на без те бе, али на ша љу бав и се ћа -

ње на те бе веч но ће жи ве ти у на ма.

Тво ји нај ми ли ји
(44/225793)

У сре ду, 24. ав гу ста, у 11 са ти, обе ле жи ће -

мо че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом

оцу, де ди и све кру

МИ ХА ЉУ КИ ШУ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Син МИ ХАЉ с по ро ди цом 

и сна ха ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом

(47/225801)

19. ав гу ста 2016. на вр ша -

ва се де сет го ди на от ка ко

ни је с на ма наш дра ги

БРАН КО 

ДЕ ЛА ЛОВ

За у век ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји

(56/225837)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН КА 

РА КО ВАЦ
рођ. Пе тров

из Омо љи це

22. VIII 2006 – 22. VIII 2016.

Де сет го ди на без мо је

Ду шке.

Увек је у се ћа њи ма и ми -

сли ма се стре СТА НИ ЈЕ

(59/225859)

Че тр де се то днев ни по мен

СИ НИ ШИ 

МА РИН КО ВИ ЋУ 

СА ШИ 
1967–2016.

Бол, ту га и су зе оста ју у
ср цу тво је не у те шне мај -
ке ЈЕ ЛИ ЦЕ, си на АЛЕК -
САН ДРА, ку ма СВЕ ТЕ и

ње го ве по ро ди це

(63/225875)

23. ав гу ста да је мо че -

тво ро го ди шњи по мен

мом бра ту

ДЕ ЈА НУ 

ШТРБ ЦУ

Веч но ожа ло шће ни:

брат СА ША, сна ха ЈА НА

и бра та нац ДЕ ЈАН

(64/225879)

СТА НА 
РИ СТЕВ СКА

рођ. Вој но вић
Дра га на ша мај ко, ба ко
и пра ба ко. Го ди на је
про шла а оста ла ту га и
пра зни на. Оста је нам да
с по што ва њем чу ва мо
успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: 
си но ви ЖИ ВЕ и СТО -

ЈАН, ћер ке МИ ЦА и
МИ РА с по ро ди ца ма

(67/225891)

Про шло је че тр де сет ту жних да на

МИ О МИР ЋУК

За у век у ср цу тво је се стре СТА НЕ и ње не по ро ди це

(68/225911)

24. ав гу ста 2016. на вр -

ша ва се го ди на ка ко ни је

с на ма

СТА НИ ША 

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

Дра ги бра те, мно го нам

не до ста јеш.

Тво је се стре: РАЈ НА и

БОР КА с по ро ди ца ма

(70/225932)

Се ћа ње на на шу дра гу

БЛА ГИ ЦУ ЈО ВИЋ
1947–2005.

Ње ни нај ми ли ји

(73/225947)

Про шла је го ди на от кад

ни си с на ма

ЗЛА ТО МИР 

ЈО ВА 

РАН КО ВИЋ

Го ди шњи по мен ће мо

да ти 20. ав гу ста, на гро -

бљу Ко теж.

По ро ди ца РАН КО ВИЋ

(74/225948)

Нај бо љем де ди

СТА НИ ШИ АН ЂЕЛ КО ВИ ЋУ
Нај дра жи де да,
За хва љу је мо ти свим ср цем што си био наш де да.
Са ког да на ми сли мо на те бе.
Пу но, ја ко, стра шно нам не до ста јеш...
Али, зна мо да си увек уз нас, и ни ка да те не ће мо
за бо ра ви ти.

Во ли мо те, тво ји го луп чи ћи: 
ЈО ВА НА, СТЕ ФАН и МА РИ НА

(66/225882)

У сре ду, 24. ав гу ста 2016, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен на шем во ље ном

СТА НИ ШИ АН ЂЕЛ КО ВИ ЋУ
1946–2015.

Нај дра жи наш, про шла је ту жна го ди на без
твог осме ха, за гр ља ја, то плих ре чи...

Сва ки наш дан обо јен је то бом.

Во ли мо те и не до ста јеш нам бес крај но пу но.

Жи виш веч но у на ма...

До не ког но вог су сре та...

Бес ко нач но. За у век.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИР ЈА НА, син
ДЕ ЈАН и ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА с по ро ди ца ма

(65/225882)

Че тр де се то днев ни по мен

МИ О МИР ЋУК
С ту гом и љу ба вљу брат БО ЖО, сна ја ОЛ ГИ ЦА, бра тан ци

МИ РО СЛАВ и ВЛА ДА с по ро ди ца ма

(57/225817)
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СТАН КО 
ЦРЕ ПАЈ СКИ

Два де сет три го ди не ту ге,
љу ба ви и се ћа ња.

РУ ЖИ ЦА и СА ША 
с по ро ди цом

(1/225624)

15. ав гу ста 2016. на вр ши -

ло се пет го ди на од смр ти

РА ДО ВА НА 

ДЕН ЧИ ЋА

Не до ста јеш нам.

МИ ЛОШ, МАР КО 

и СЛА ВУЈ КА

(3/225642)

20. ав гу ста да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом

МИ ХАЈ ЛУ ТО ДО РО ВУ
1944–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.
По ро ди ца ТО ДО РОВ

(4/225651)

21. ав гу ста 2016. је пу них

се дам го ди на од смр ти

МА ЛИ ШЕ 

ПЕ ТРО ВИ ЋА

Увек ћеш би ти у мом ср цу.

Су пру га МИ ЛЕВ КА

(5/225661)

РА ДО ВАН 

КР СТИЋ

18. VIII 2011 – 18. VIII 2016.

На вр ши ло се пет го ди -

на от кад те не ма, не до -

ста јеш нам још ви ше.

Тво ја по ро ди ца 

(6/255566)

БО ГО САВ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

Дра ги бра те, про шле су

че ти ри го ди не а те бе

не ма с на ма, сам оста

ту жна успо ме на.

Твој брат СЛА ВЕ 

с по ро ди цом

(7/225669)

У су бо ту, 20. ав гу ста 2016. го ди не, у 11 са ти,

да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

НА ДИ ПА ЧЕВ СКОЈ
1952–2015.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг МИР ЧЕ, 

син АЛЕК САН ДАР, ћер ка ВИ О ЛЕ ТА, 

сна ја САН ДРА и унук ВЛА ДИ МИР

(9/225679)

У не де љу, 21. ав гу ста 2016. го ди не, у 12 са ти, на
Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву, на го -
ди ну да на од смр ти на ше дра ге и ни кад не пре -
жа ље не по кој ни це от кри ће мо спо ме ник

СТО ЈАН КА СТАН КОВ
1937–2015.

Сто јан ка, тво ја до бро та и ле по та, као и љу бав ко -
ју си нам не се бич но да ва ла, ни кад се не мо гу за -
бо ра ви ти. За све што си учи ни ла за нас, хва ла ти.

По ро ди ца
(10/225682)

ЖИВ КО 

ДАМ ЧЕВ СКИ

20. ав гу ста 2016. на вр -

ша ва ју се две ту жне го -

ди не от кад ни је с на ма

наш во ље ни су пруг,

отац и де да

Тво ји нај ми ли ји

(11/225691)

25. ав гу ста 2016. на вр -

ша ва се го ди на да на од

смр ти на ше

ЗО РИ ЦЕ 

СТА НИ СА ВЉЕВ 

МАЈ КЕ

Не до ста јеш нам...

По ро ди ца

(12/225687)

23. ав гу ста 2016. на вр ша ва се шест го ди на

од пре ра не смр ти на шег во ље ног

ИВА НА РА ДИ ЋА
Наш во ље ни си не и бра те, све се  ме ња,
али ту га и бол за то бом оста ју не пре су -
шни. Не до ста ју нам тво ја до бро та и при -
сут ност у до му. Оста ло је са мо ра су ло  до -
ма и ту га за то бом. 

По се ти ће мо ње го ву веч ну ку ћу, у 10.30.

Не у те шни мај ка МА РИ ЈА, 

брат НЕ МА ЊА и  се стра ЈЕ ЛЕ НА

(13/225690)

Ту жно се ћа ње по во дом

де сет го ди на од смр ти

мо је су пру ге

ЈА ЊЕ 
БУБ ЊЕ ВИЋ

рођ. Бо го је вић

7. IX 2006 – 7. IX 2016.

Ово су пруг ту жно пи ше,

низ обра зе су ше бри ше,

мо је су пру ге је ди ни це

не ма ви ше. Ево про ђе

де сет ту жних го ди на,

мо ју ку ћу ис пу ни ла ту -

га. Су пруг пи ше, обра зе

не су ши, оста ће у мо ме

ср цу и ду ши.

Ту жни су пруг МИ ЛАН

(15/225693)

СЕ ЋА ЊЕ
20. ав гу ста 2016. на вр ша ва се осам го ди на
от ка да се пре се лио у веч ност, мир и спо -
кој, наш дра ги

СЛО БО ДАН ЂУ РИЋ
1950–2008.

Вре ме про ла зи и ни шта  не мо же по пу ни -
ти пра зни ну ко ју је оста вио.
Жи ви у се ћа њи ма и ду ша ма ње го вих нај дра жих.

Су пру га СЛА ЂА НА, ћер ке ЈЕ ЛЕ НА 
и МИ ЛИ ЦА, уну чи ћи МАР КО и ЛО ЛА, зет

НИ КО ЛА, се стра СЛО БО ДАН КА, зет РИ СТО,
МИ РО СЛАВ и МА ЈА с по ро ди ца ма

(16/225694)

Про шло је два де сет го -

ди на од смр ти 

МА РИ ЈЕ 

КО ЗЛИ НЕ

22. VIII 1996 – 22. VIII 2016.

Успо ме ну на те бе чу ва ју

тво ји нај ми ли ји

(17/225703)

18. ав гу ста 2016. на вр -
ши ло се је да на ест ту -
жних го ди на од смр ти
мо га су пру га

БО ЖУ РА 

ИВА НО ВИ ЋА

2005–2016.

Још јед на ту жна го ди на...

СВЕ ТЛА НА

(18/225707)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

СПА СИЋ
2012–2016.

Про шле су че ти ри го ди -

не, ту га и бол су и да ље

у на шим ср ци ма.

Мај ка СТА НИ СЛАВ КА и

брат БО БАН с по ро ди цом

(22/225714)

ПО МЕН

ДРА ГИ ЦА 

ГР БИН

19. VIII 2013 – 19. VIII 2016.

Жи ве ћеш за у век у на -

шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(26/225721)

ЛА ЗАР МАР ГАН
19. VIII 2005 – 19. VIII 2016.

Не до ста је нам тво ја љу бав у по др шка ко ју си

нам без гра нич но да вао.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца

(27/225734)

БО ГО САВ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

По но си смо што смо те

има ли. Че ти ри го ди не,

а као да је ју че би ло. Чу -

ва ће мо те од за бо рав.

Тво ји: СА ЛЕ, БО КИ, 

НЕ ЦА и МА РИ ЦА

(29/225740)

21. ав гу ста на вр ша ва се ту жна го ди на од смр ти

на ше дра ге мај ке, ба ке и пра ба ке

ЕВЕ ВА ЛЕК

У на шем си се ћа њу за у век.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка ЛИ ДУ ШКА 

и син МАР ТИН с по ро ди ца ма

(30/

24. ав гу ста, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће -

мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој ма ми,

ба ки и та шти

ВИ ДИ СТАН КО ВИЋ
За у век те  но си мо  у на шим ср ци ма.

Тво је: ћер ке СЛАВ КА, ЗО РИ ЦА 

и РАД МИ ЛА с по ро ди ца ма

(38/225775)

ИЛИН КА 

СТО ЈА КО ВИЋ

26. ав гу ста на вр ша ва се

по ла го ди не ту ге от кад

ни је с на ма на ша во ље -

на, не за бо ра вље на, не -

пре жа ље на мај ка, ба ка

и све кр ва.

Ње ни нај ми ли ји

(43/2235792)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

СТОЈ КИ 

СТАН КО ВИЋ

Док је нас жи ве ће и

се ћа ње на те бе.

Тво ја ћер ка 

ЈО ВАН КА с по ро ди цом

(42/225791)

У су бо ту, 20. ав гу ста, у 12 са ти, на Ка то лич ком гро бљу,

одр жа ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном 

СЛО БО ДА НУ ЋИР КО ВИ ЋУ 
ЋИ РИ

1959–2016.
Чу ва мо те у ср ци ма с љу ба вљу, по што ва њем и за -
хвал но шћу.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈА СМИ НА, 
ћер ка АН ДРИ ЈА НА и брат ЗО РАН

(60/225861)



OГЛАСИПетак, 19. август 2016.24

Дом културе „4.октобар” Банатски Брестовац, на основу
Одлуке Управног одбора број  164/16 од 12.08.2016. го-
дине и Закључка градског већа града Панчева број II-05-
06-24/2016-8 од 23. 06. 2016. године, расписује

ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања

Пословни простор се налази у згради Дома културе, Маршала Тита 4,
(до улаза у зграду Дома - садашњи кафић), површине 70 м²

Пословни простор се издаје за угоститељску делатност - кафић.

Почетни износ закупнине  је 7.000,00.

Почетни месечни износ закупа исказан је без пореза на додату вред-
ност. (Нисмо у систему ПДВ-а)

Учесник који се пријави на Оглас дужан је да изврши уплату депо-
зита  за учешће у поступку јавног надметаља, на текући рачун 840-
125668-66 Дом културе Банатски Брестовац. Извршеном уплатом
депозита учесник прихвата услове из јавног огласа. Депозит је у
висини две почетне месечне закупнине и износи 14.000,000.

Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је најпо-
вољнији понуђач.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у за-
купнину, исти се враћа понуђачима који не успеју у јавном надме-
тању у року од 5 дана, од дана одржавања јавног надметања, а
најповољнијем понуђачу у року од 5 дана, од дана закључења
Уговора о закупу.

Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном
надметању.

Уз излицитирани износ закупнине закупац плаћа све трошкове
коришћења пословног простора (утрошак ел.енергије, воде, гре-
јања, изношења смећа) за период трајања закупа.

Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важе-
ће Одлуке.

Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења
плаћања закупа за период трајања закупа и то:

1.Банкарску гаранцију  „без приговора” и наплативу на „први по-
зив” са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,

2. Сопствену (соло) меницу

Банкарска гаранција доставља се у року од 45 дана од дана за-
кључења уговора и даје се на период важења који не може бити
краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у оба-
вези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период
који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом
раскида Уговора.

Сопствена(соло) меница доставља се у року од 8дана од дана
закључења уговора, под претњом раскида уговора.

Пословни простор се издаје у виђеном стању без ивентара и на-
мештаја. Пословни простор може се погледати у периоду од 19.
08 до 25. 08.2016. године, од 9 – 11 сати. Све информације се
могу добити на телефоне 069/636-028 и  013/626-133. Издаје се
на период од 5 година.

Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу из-
ворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у
разматрање, као и пријаве понуђача који имају неизмирених
обавеза према Дому културе.

У случају одустајања од закључења Уговора од стране најпо-
вољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног про-
стора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надмета-
ња.

Пријава треба да садржи:

1. Податке о подносиоцу пријаве, и то:

-За предузетнике:име и презиме,адресу,број личне кар-
те,ЈМБГ,назив радње,матични број;

- За правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о
упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пу-
номоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од
6 месеци.

2. Изјаву  да се пословни простор преузима у виђеном стању,

3. Доказ о уплати депозита за учешће,

4. Доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по
основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску
администрацију Градске управе града Панчева (не признаје се
потврда Министарства финансија-Пореска управа Панчево)

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас
пријави једно заинтересовано лице.

Током самог поступка јавног надметања, председник Комисије
објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни
лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно нај-
више излицитираног износа.

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво пре-
порученим писмом или донети у Дом културе од 9 до 11 сати, са
назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ
ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ__НЕ ОТВАРАЈ”, име и адресу, од-
носно седиште лица које се пријављује на oглас.

Рок за подношење пријаве је закључно са  26. 08. 2016.
до 10 сати.

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте. Приложе-
на документација може бити у оригиналу или овереној фотоко-
пији и не сме бити старија од 6 месеци.

Јавно надметање ће се одржати 02. 09. 2016. у 18 сати, у Дому
културе.

Ј А В Н И П О З И В

младим незапосленим лицима за учешће у пројекту

„ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ!”   

Регионални едукативни центар Банат, у партнерству са

Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвено-

економски развој – Банат и ДОО за вођење пословних

књига BE BA COM PANY Панчево, реализује пројекат под

називом - „ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ!”, финасиран од

стране Министарства омладине и спорта Републике Ср-

бије у оквиру Јавног конкурса за програме и пројекте по-

дршке младима у запошљавању.

Пројектом је предвиђено да се путем јавног позива ода-

бере 30 младих незапослених лица са евиденције Наци-

оналне службе за запошљавање – филијале у Панчеву,

који ће похађати обуку из области предузетништва у

трајању од десет дана. Од незапослених лица се очеку-

је да, приликом пријаве, предложе своју пословну идеју,

имајући у виду њену одрживост и могућност генериса-

ња нових радних места. 

У наредном кораку, одлуком Комисије, 10 најбољих уче-

сника, са 10 најбољих пословних идеја, имаће прилику

да наставе напредну обуку и да наредна два месеца уз

континуирану подршку ментора детаљно развију своје

пословне идеје, које на крају процеса треба да покажу

тржишну одрживост.

Као резултат напредне обуке, учесници ће имати ком-

плетно припремљене и до детаља развијене пословне

планове, а за три најбоље пословне идеје обезбеђена

је финансијска подршка у појединачном износу од

240.000,00 динара. Обавеза најуспешнијих учесника је

да претходно региструју сопствено правно лице код

Агенције за привредне регистре, на чији ће текући рачун

средства бити исплаћена .

Овим путем позивамо сва заинтересована

незапослена лица, која:

- су старосне доби до 30 година, 

- имају пребивалиште на територији града Панчева,

- се налазе на евиденцији незапослених лица На-

ционалне службе за запошљавање - филијала у

Панчеву,

да доставе своје пријаве за учешће, које треба да

садрже:

- попуњен образац за пријављивање,

- потписан образац Изјаве о сагласности за обраду

личних података

- копију личне карте.

Пријаве се достављају лично - путем Градског услу-

жног центра, или поштом - на адресу:

Градска управа града Панчева

Секретаријат за привреду и економски развој (кан-

целарија број 302) Трг краља Петра I, 2-4 26000 Пан-

чево са назнаком „Јавни позив за за пријаву

младих незапослених лица-ЕДУКУЈ СЕ-ЗАПО-

СЛИ СЕ”.

Пријаве се обавезно достављају и путем електронске

поште edukujse.zaposlise@pancevo.rs

Образац за пријављивање и форму обрасца Изјаве о

сагласности за обраду личних података можете преузе-

ти са званичне интернет презентације града Панчева

(www.pancevo.rs) или у Градској управи града Панчева

(2. спрат, канцеларија број 204).

Рок за достављање пријава је 15. септембар 2016.

године.

Одлука о избору полазника биће објављена на зва-

ничној интернет презентацији РЕЦ Баната

(www.recbanat.rs) и града Панчева (www.pancevo.rs). 

Детаљније информације у вези са Јавним позивом могу

се добити на интернет страницама www.recbanat.rsv и

www.pancevo.rs, или путем електронске поште

office@recbanat.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

расписује
КОНКУРС ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

– Локал бр. 2 у ламели L, на Робној пијаци
„Аеродром”, Улица Светозара Шемића б. б. укупне
површине 12,60 м², по почетној цени од 1.000,00
динара по метру квадратном.

– Локал бр. 11, у ламели 5, укупне површине 10.52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б. б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања
Конкурса.

Ближи услови  Конкурса биће истакнути на огласним

таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића

7-а), Робне пијаце „Аеродром” и „Зелене пијаце” у Панчеву.

(Ф-1386)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник  РС“ број  72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,
132/2014 и 145/2014)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне

послове

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ  НА  РАНИ ЈАВНИ УВИД  

Измене и допуне Плана  детаљне  регулације комплекса

централног терминала  система продуктовода  Панчево на

подручју  града Панчева

Излаже се на рани јавни увид  Измене и допуне Плана

детаљне  регулације комплекса  централног терминала

система продуктовода  Панчево на подручју  града

Панчева (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и

то почев од 26.08.2016.  до  12.09.2016.године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни

увид,  у згради Градске  управе града Панчева, ул. Трг

краља Петра I бр.2-4,  у  холу на шестом спрату,  као  и у

канцеларији 610, сваког радног дана  од 9 до 15 часова.

Све информације у вези са огласом могу се добити  путем

телефона 013/308-905. 

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у

трајању  раног јавног увида, на званичној  интернет

страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети

примедбе  у  току  трајања раног  јавног  увида, искључиво

у писаном облику, Градској управи града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове, путем писарнице Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на

планска  решења.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,

81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

КАТ.ПАРЦЕЛЕ  БРОЈ 1699 И 1700  К.О. ПАНЧЕВО, за

изградњу стамбено-пословног објекта за вишепородично

становање П+2+Пк, вишепородичног  стамбеног објекта

П+1+Пк и стамбеног објекта П+1 на  локацији Иве

Курјачкогброј 35, Панчево,  израђеног  од стране «Art Royal

inženjering» ул. Николе Пашића 48, спрат I стан 1,  Ужице,

број 44/2016,  за инвеститора Сандру Стојков

ул.Француска број 117, Кикинда.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити  у згради

Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-

4 у Панчеву,  у холу  VI спрата,  у Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.

Информације и сва обавештења о јавној презентацији

можете добити на телефон  013/308-905,  канцеларија 609,

у времену од 10 до 13 часова у периоду  трајања  јавне

презентације  од  7 дана, почев од  19.08.2016.године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети

примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време

трајања јавне презентације, у  писаном облику, Градској

управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне  послове, Трг краља

Петра I, број 2-4, Панчево.

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 стопиран

без права клијента на надокнаду трошкова.

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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био Сло бо дан Ђу ри чић. У ка -
феу „Xperia” до ка сно у ноћ во -
ђе не су пра ве вир ту ел не фуд -
бал ске бит ке, а на по слет ку је
шам пи он по стао Жи во јин Ко -
ва че вић.

Осми, ми ни „Екс-Ју рок
фест” одр жан је на Тр гу нео -
ли та. Пр вог да на, у пе так, 12.
ав гу ста, до га ђај је отво рио Де -
јан Цу кић. Он је са сво јим са -
ста вом „Спо ри ри там бенд”
до бро за гре јао пу бли ку у про -

Сви ра ли Цу кић 
и Не ша Га ли ја

Вир ту ел на шет ња 
од нео ли та до да нас

По след њи сег мент два де сет
пр вих „Да на дру же ња” до нео
је си ја сет уз бу ђе ња, а кул ми -
на ци ја се до го ди ла уз „Екс-Ју
рок фест”, ко ји је овог пу та у
из ме ње ном ру ху и не што
скром ни је одр жан осми пут.
Али кре ни мо ре дом...

Глум ци ма би ло „жао”
Сла ва Срп ске пра во слав не цр -
кве Све ти Пан те леј мон све ча -
но је, као и сва ке го ди не, обе -
ле же на 9. ав гу ста ре за њем
слав ског ко ла ча и слу жбом,
док се у пор ти, то ком да на и
ве че ри, по тра ди ци ји од ви јао
ва шар.

На пла тоу До ма кул ту ре
Удру же ње гра ђа на ПА ГУС ор -
га ни зо ва ло је вир ту ел ну шет њу
од пре и сто ри је до да нас под
на зи вом „Стар че во кроз ве ко -
ве”. По том је не да ле ко ода тле,
та ко ђе на пла тоу До ма кул ту -
ре, при ре ђен бајк-скуп, на ко -
јем су на сту пи ли „Кре а тив ни
не ред”, „Зла ко ла та” и „Блуз
де ли верс”. Не што ка сни је у
над ме та њу у бр зом ис пи ја њу
пи ва, при ре ђе ном у па бу „Нео -
лит”, Сте фан Јо ва но вић имао
је бо љи цуг од Жељ ка Пе тро -
ви ћа и Дра га на Иве ти ћа.

На ред ног да на, у сре ду, 10.
ав гу ста, у ка фа ни „Код Ан -
дре”, пет на е стак ку ли на ра
над ме та ло се у при пре ма њу
ри бље чор бе на тра ди ци о нал -
ном су сре ту у знак се ћа ња на
јед ног од нај по зна ти јих стар -
че вач ких уго сти те ља. Пр во
ме сто је при па ло Алек сан дри
Ко стић, дру ги је био Сре тен

ОКОН ЧА НИ ДВА ДЕ СЕТ ПР ВИ „ДА НИ ДРУ ЖЕ ЊА”

МИ НИ „ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ” И ЈОШ ДЕ СЕ ТИ НЕ ПРО ГРА МА

под ло гу за слу жна је Ка та ри на
Кал мар, док је шмин ку ра ди ла
Иси до ра Стан ко вић.

Тог да на је отво рен и тур нир
у фуд ба лу на пе ску, ко ји је
због вре мен ских не по го да за -
вр шен тек на кон два да на. По -
бе ду је од не ла еки па „Кор да”,
ко ја је у фи на лу са вла да ла
„Клин це” са 2 : 0, а тре ћи су
би ли „Ама те ри”.

Не бо је ди но зна...
У че твр так, 11. ав гу ста, због
не вре ме на је одр жан са мо тур -
нир у ре ми ју, у ко јем су нај бо -
љи би ли Ду шко Ра до са вље вић,
Пре драг Вук ми ро вић и Сте ван
Ми ла ка ра.

На ред ног да на про грам је
отво рен тур ни ром у ба ца њу
ка ме на с ра ме на. Код же на је
по бе ди ла Је ле на Та сић хи цем
од 9,15 ме та ра, ис пред Та тја не
Бу ку ми рић и Ду ње Дра го је -

Ива но вач ка ма ни фе ста ци ја
„Ри бар ски да ни и но ћи” одр -
жа на је про те клог ви кен да и
об у хва ти ла је ви ше спорт ских
и за бав них про гра ма.

Све је по че ло у су бо ту, 13. ав -
гу ста, так ми че њем де це у пе ца -
њу на пло вак. По том су спорт -
ски стрел ци опро ба ли сво је ни -
шан ске спра ве и спо соб но сти.
Том при ли ком је пр во ме сто за -
у зе ла еки па из Гроц ке, дру ги су

би ли Бре стов ча ни, а тре ћи Ива -
нов ча ни. На кон то га је усле дио
тур нир у сто ном те ни су, на ко -
јем је три јум фо вао Ми хај ло Ба -
ша, ис пред Ми ле та Цве та но ви -
ћа и Бра ти сла ва Сто јиљ ко ви ћа.
Со лид но ин те ре со ва ње иза зва -
ло је так ми че ње у фуд ба лу на
ве штач кој тра ви, а на по слет ку
су нај бо љи би ли „Стар чев ци”,
дру го пла си ра на је би ла омо -
љич ка еки па „Азу ри”, а тре ћа

до ма ћа „Бо на се ра”. Не што ка -
сни је од и гра на је при ја тељ ска
утак ми ца из ме ђу „Стре ле” и
„До ло ва”, а по бе ди ли су Ива -
нов ча ни, са 4:1. Бо гат дан окон -
чан је на те ре ну по ме ну тог клу -
ба – рок кон цер том гру пе „Рај -
ко и жи ви зид”.

Су тра дан су гур ма ни до шли
на сво је, јер је по уста ље ном
оби ча ју одр жа но так ми че ње у

ку ва њу ри бље чор бе. За ми ри -
са ло је це ло се ло, рас по ло же -
ње је ра сло из ча са у час, а
кул ми ни ра ло је ка да су про -
кљу ча ли са др жа ји у ко тли ћи -
ма. На кра ју је, по од лу ци жи -
ри ја, нај бо љу чор бу ску ва ла
омо љич ка еки па „Со фи јин ко -
тлић”, дру ги су би ли стар че -
вач ки „Жа ба ри”, а тре ћи „Ме -
ки и дру га ри” из Ива но ва. У

хо лу До ма кул ту ре отво ре на је
из ло жба руч них ра до ва, на ко -
јој су, по ред Ива нов чан ки,
сво је ру ко тво ри не из ло жи ле и
же не из Ско ре нов ца, Де бе ља -
че, Вој ло ви це...

На сам дан кир ва ја, у по не -
де љак, 15. ав гу ста, одр жа ни су
кон цер ти КУД-а „Нео лит” и
исто и ме ног там бу ра шког ор -
ке стра из Стар че ва, као и фол -

кло ра ша Удру же ња ба нат ских
Бу га ра „Ива но во –Ба нат”, че му
је при су ство ва ло пре ко три ста
љу ди.

БРОЈ НИ ПРО ГРА МИ ОДР ЖА НИ И У ИВА НО ВУ

За бав ни „Ри бар ски да ни и но ћи”

Кр сто Бу ку ми рић и Мар ко Ри -
стић.

Као и прет ход них го ди на, у
пе так, 12. ав гу ста, на Тр гу нео -
ли та одр жа на је „Би ци кли ја -
да”. Би ло је мно го уче сни ка,
по де ље них у три ка те го ри је.
Код нај мла ђих ма ли ша на по -
бе ди ла је Ка та ри на Тер зић,
ме ђу де цом сред њег уз ра ста
нај ви ше се ис та као Вук Го лу -
бо вић, а код нај ста ри јих во за -
ча би ци ка ла до ми нан тан је

Јан ке тић из Мој ков ца, а тре ће
ме сто је осво ји ла Ру жи ца Си -
ма нић.

Као и сва ке го ди не, на ра -
дост ма ли ша на, одр жа на је
„Ро ле ри ја да”. Мно штво на гра -
да по де ље но је нај бо љи ма –
Ире ни Илић, Ани Ла пић, Ни -
ко ли ни Са вић...

Ама тер ско по зо ри ште До ма
кул ту ре уве че је од и гра ло
пред ста ву по мо ти ви ма Јо ва на
Сте ри је По по ви ћа, под на зи -
вом „Жао му”, у ко јој су глу -
ми ли Не ма ња Га ври лов, Еми -
ли ја Иво ше вић, Ја но Ке ре кеш,
Је ле на Шиц, Сне жа на На гуљ и
Јо жеф Вар га. Адап та ци ју и ре -
жи ју ко ма да при ла го ди ла је
Вла да на Цви ја но вић, за ко сти -
ме и сце но гра фи ју по бри ну ли
су се Је ле на Ко ша рић и Мар ко
Иво ше вић, ра све ту је ра дио
Ни ко ла То мић, за му зич ку

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

рац. Код му шка ра ца је три јум -
фо вао Ми лан Ми ла но вић, с
до сег ну тих 11,85 ме та ра. Дру -
го и тре ће ме сто су осво ји ли

хлад ној лет њој ве че ри по зна -
тим хи то ви ма као што су „Не -
бо је ди но зна”, „Мо кре ули це”
и „Као лет ње ки ше”. По том је
„Ел вис Јр Кур то вић” при ре дио
пра ви са ра јев ски „дер нек”, по -
ред оста лог и уз хи то ве „За -
бра ње ног пу ше ња”. На ред но
ве че је отво рио ги та ри ста Ика,
на кон ко јег се на би ни по ја вио
Не ша Га ли ја, чи ји је на ступ
при ву као ве ли ки број фа но ва.
Они су ужи ва ли уз „До дир ни
ме”, „Да ли си спа ва ла”, „Да
ме ни си”...

Фе сти вал, а ујед но и „Да не
дру же ња”, зва нич но је за тво -
рио стар че вач ки панк-рок
бенд „Кре а тив ни не ред”.



У оквиру манифестације „Да-
ни породице”, Удружење
спортских риболоваца „Ша-
ран” из Омољице организова-
ло је такмичење у пецању уди-
цом на пловак.

Надметање се одвијало у
две старосне категорије на
стази под називом „пескара”.

У конкуренцији сениора
учествовало је дванаест такми-
чара из села и околине. Након
вишечасовног надмудривања с

рибом прво место је освојио
Младен Танасић с 1.630 грама
улова, други је Страхиња По-
знан с 1.260 грама, а трећепла-
сирани Предраг Сакић у чувар-
ци је накупио 1.160 грама.

Исти број учесника огледао
се и међу јуниорима. Напо-
слетку је победнички пехар
подигао Вељко Поткоњак, ко-
ји је успео да упеца 1.450 гра-
ма рибе. Нешто мање успе-
шни били су Срђан Ангелов-
ски, с 1.050 грама, и Михајло
Марковић, који је на обалу
удицом извукао тачно кило-

грам рибе. Учествовала је и
једна девојчица, која је успела
да се домогне солидног петог
места са упецаних осамсто
грама.

Након завршетка официјел-
ног дела победницима и оста-
лим учесницима су подељене
вредне награде, након чега су
сви заједно почашћени ручком.

ГРАД СКА ШУ МА – „СКРИ ВЕ НИ” КУ ТАК ПРИ РО ДЕ НА ДО МАК ГРА ДА

ЗЕ ЛЕ НО, ТИ ХО И ОКРЕ ПЉУ ЈУ ЋЕ МИР НО, А ТА КО (НЕ)ДА ЛЕ КО

при клад ни за хо да ње, а при -
том ау то мо би ли ју ре као фу -
ри је. Ка да се на ђе те у Град ској
шу ми, нај си гур ни је је др жа ти
се на си па, од но сно пра ти ти
ре ку, иа ко ни је ни ка кав про -
блем ни за ву ћи се у гу стиш,
јер и та мо има обе ле же них
ста за. На рав но, у скла ду са
сло бод ним вре ме ном и ис тра -
жи вач ким по тен ци ја лом.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
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Да би се про се чан Пан че вац
сва ко днев но ре а ни ми рао у
истин ски при род ном ам би јен -
ту, оби љу зе ле ни ла, за до во ља -
ва ју ћој ко ли чи ни ки се о ни ка,
па чак и у пра вој не дир ну тој
ди вљи ни, ни је нео п ход но да
од ле ти у Ке ни ју на са фа ри или
на не ку пла ни ну по пут Ки ли -

од то га да На род на ба шта ни је
би сер овог гра да, прем да је
она са мо јед но ур ба но (до ду -
ше, ле по за око и дру га чу ла)
оку пља ли ште мно гих Пан че -
ва ца. По не кад је са свим до -
вољ но има ти мр ву до бре во ље,
на ту ћи па ти ке и кре ну ти у
шет њу.

И, ко нач но, тај пред лог за
ла ко до сту пан сва ко днев ни
јед но ча сов ни фу тинг: реч је,
да кле, прак тич но о јед ном
пе шач ком (мо же и тр кач -
ком) „ђи ру”, ко ји кре ће од
ке ја, иде пре ко та ко зва ног
но вог та ми шког мо ста и пре -
вод ни це, ода кле пре ла зи на
дру гу стра ну, где се до ми ле
во ље мо же ужи ва ти у окре -
пљу ју ћем ми ру град ске шу -
ме. На кон те ре лак са ци је
тре ба пре ћи ста ри мост, да
би по но во на ке ју круг од око
пет ки ло ме та ра био за тво рен.
Та ста за не од у зи ма ви ше од
сат – сат и пет на ест ми ну та
ла га ни јег хо да. Са свим при -
стој но и до вољ но за „пр ву ан -
ти стре сну по моћ”.

Не ко ли ко упо зо ре ња за
„кон зу мен те”: пре све га, тре ба
би ти оба зрив на мо сто ви ма
(кад не ма мо обе ћа ну па са ре -
лу!), ко ји су ве о ма уски и не -

Не ма чо ве ка ко ји бар је -
дан пут днев но под при -
ти ском сва ко дне ви це не
по же ли да утек не у не ку
да ле ку не так ну ту при ро -
ду и да се ви ше ни кад не
вра ти у кат кад та ко не -
под но шљи во си ви ло ци -
ви ли за ци је.

На жа лост, мно ги се већ
на ред ног тре нут ка „пре -
ну” и схва те да је по ме ну -
ти бег нео ства ри ва ми си -
ја, бр же-бо ље „по хи та ју”
на траг у су ро ву ре ал ност,
ка ко би се по но во пре пу -
сти ли сво јим му ка ма и
му чи те љи ма и као зло ду -
хе их до из не мо гло сти но -
си ли на не ја ким пле ћи ма.

Ме ђу тим, има и оних
ко ји за рад соп стве ног до -
бра успе ва ју да одо ле
свим „нат при род ним си -
ла ма”, учи не ма ли на пор
и ре лак си ра ју се на је дан
тих, ми ран и са свим при -
ро дан на чин.

тој стра ни ових лет њих да на
из за се де вре ба ју до сад не зу ја -
ве кр во пи је, па је, по ред па ти -
ка, тре нер ке и фла ши це во де,
и „ау тан” са став ни део опре ме.

На кон та ко фи ног та ба на ња
до бро до ђе и кра ћи ме ди та -
тив ни пре дах ис под јед не од
пе чу ра ка на град ској пла жи. И
на ку пље ни стрес ће га ран то -
ва но уми ну ти или ма кар вид -
но спла сну ти.

А то је у до ба уси ја ног убр -
за ња вре ме на од пре суд ног
зна ча ја за „нер вно-жив ча но”
здра вље.

Стране припремио
Јордан 

Филиповић

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.

До лов ка
Мир на и по слу шна бра он ла -
бра дор ка про на ђе на је у До -
ло ву. Чи по ва на је, али има
не мач ки чип, па је не мо гу ће
до ћи до вла сни ка.

Прет по ста вља се да је с не -
ким до шла из ино стран ства и
ус пе ла да по бег не из не чи јег
дво ри шта у се лу.

Вла сник или ста ра тељ тре -
ба хит но да се ја ви град ском
при хва ти ли шту (те ле фон
352-148). Ако се ни ко не ја ви
у за кон ском ро ку, пас мо же
би ти удо мљен.

Ка ча рев ка
Жен ка ре три ве ра про на ђе на
у Ка ча ре ву по чет ком ав гу ста
тра жи вла сни ка или но ви
дом. Из у зет но је дру же љу би -
ва и у до број је кон ди ци ји, та -
ко да је ве ро ват но шмуг ну ла
по што је би ла у те ра њу.

Ни је чи по ва на, а при -
вре ме но се на ла зи у град ском
при хва ти ли шту у Вла син ској
1, па је та мо за ин те ре со ва ни
мо гу ви де ти и удо ми ти.

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.

ман џа ра! Или, ма кар, да по
сле до ва ње ки се о ни ка „скок не”
до Та ре или Зла та ра. (Зла ти -
бор и Ко па о ник су не ка са -
свим дру га при ча.)

На рав но да је та мо здра ви је
и ва здух чи сти ји, што ни је ла -
ко (или ни је ни ка ко) из во дљи -
во, па нам не пре о ста је ни шта
дру го не го да се до ви ја мо на
„ло кал не” фо ре. Ни су ло ши ни
Пе сак, ни Ду нав, али и то из и -
ску је озби љан по крет за ду хов -
но-те ле сни пре о крет. Да ле ко

НАДМЕТАЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА У ОМОЉИЦИ

МЛАДЕН И ВЕЉКО УПЕЦАЛИ НАЈВИШЕ

ПЕТАР КАЛАПИШ НАЈБОЉИ У

ИВАНОВУ

Такмичење у пецању на пловак у оквиру

манифестације „Рибарски дани и рибарске

ноћи” одржано је и у Иванову.

Деца су показала завидно риболовачко

умеће. Најуспешнији је био Петар Кала-

пиш, а друго и треће место су заузели Мар-

ко Танев и Никола Петровић.

Исти на, из у зев буј не ве ге та ци -
је (и не ко ли ко ку ћи ца), ту и
не ма бог зна шта да се ви ди,
али је и ма ла ве ро ват но ћа да
ће те се озбиљ но за гу би ти. На

Друга страна Тамиша

Река је извор живота

Неко шета, неко трчи, а свима добро

Опрез! Узак мост

Повратак у цивилизацију



Мла ди игра чи Ру ко мет ног
клу ба Ди на мо на пра ви ли су
успех вре дан сва ке па жње –
осво ји ли су ре но ми ра ни тур -
нир у ма ђар ском Ве спре му,
ва жном цен тру ка да је по ме -
ну ти спорт у пи та њу.

На ју би лар но, два де се то из -
да ње јед ног од нај ја чих так ми -
че ња у Евро пи Пан чев ци су от -
пу то ва ли са че ти ри мла де ге не -
ра ци је, а нај у спе шни ји је био
са став ру ко ме та ша ро ђе них
1998. го ди не, ко ји је с клу пе
пред во дио Ми лош Пан то вић.
Ње го ви пу ле ни су од 6. до 13.
ав гу ста без ијед ног из гу бље ног
бо да пред со бом „по чи сти ли”
све про тив ни ке, ме ђу ко ји ма су
се, по ред сна жних до ма ћих
еки па, на шли и пред став ни ци
Не мач ке, Фран цу ске, Ислан да,
па чак и из Хонг кон га и Ки не -

ског Тај пе ја. Пан чев ци су у фи -
на лу по бе ди ли вр шња ке из по -
зна тог ма ђар ског клу ба ПИК
Се гед с ре зул та том 26:21.

Вре дан тро феј су по не ли
Сте фан Ми тић, Ду шан Ми лу -
ти но вић, Пе тар Па нић, Мир -
ко Џам ба сан, Да ни јел Лац ко,
Са ша Тер зић, Са во Сла ву љи -

ца, Да вид Пе јић, Љу би ша Би -
лић, Жељ ко Пе ић Ту ку љац,
Ми хај ло Ри стић, Алек сан дар
Ан ђел ко вић и Вељ ко Ћо сић.
За нај бо љег игра ча на тур ни ру
про гла шен је Са во Сла ву љи -
ца, а ин те ре сант но је да је у
по бед нич кој еки пи по сто јао
са мо је дан гол ман – Сте фан

Ми тић, ко ји је бра нио свих
че ти ри сто ми ну та.

– Тур нир је ор га ни зо ван на
вр хун ском ни воу, а на ше мла -
де игра че су по се ти ли ка пи тен
срп ске ре пре зен та ци је Мо мир
Илић, члан Ве спре ма, гра до -
на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов и од бор ник Кар ло Ранц,
ина че бив ши ру ко ме таш. Он
нам је мно го по мо гао, на ро чи -
то при ли ком ко му ни ка ци је, а
ве ли ку за хвал ност ду гу је мо и
На та ши Бе лић, ме ди цин ском
рад ни ку. Без ње би би ло те шко
опо ра ви ти мом ке за те шке
утак ми це – на вео је Пан то вић.

Пред на сту па ју ћу се зо ну та -
лен то ва не ди на мов це већ 24.
ав гу ста оче ку је још је дан пре -
сти жни тур нир, и то у сло ве нач -
ком Це љу, та ко ђе бит ној тач ки
на европ ској ру ко мет ној ма пи.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ МЛА ДИХ РУ КО МЕ ТА ША ДИ НА МА НА ТУР НИ РУ У МА ЂАР СКОЈ

Пан че вач ки осам на е сто го ди шња ци по ко ри ли Ве спрем

Те ки ја шки из јед на чио
у фи ни шу

На отвaрању ово го ди шње се зо -
не Срп ске ли ге „Вој во ди на”
фуд ба ле ри Же ле зни ча ра оства -
ри ли су по ло ви чан ре зул тат на
„вру ћем” го сто ва њу у Те ме ри -
ну. Ипак, ре ми про тив та мо -
шње Сло ге не мо же се сма тра -
ти не у спе хом, на ро чи то ако се
зна да је из јед на че ње усле ди ло
у са мом фи ни шу утак ми це.

У пр вом по лу вре ме ну до ма -
ћи су по ка за ли ви ше во ље и
за ла га ња, али ни је би ло про -
ме не ре зул та та. Офан зив ни ја
игра им се ис пла ти ла тек у
дру гом по лу вре ме ну, тач ни је
у 56. ми ну ту, ка да је на па дач
до ма ћих Гру јић шу ти рао, а
лоп та је на пу ту ка го лу пот ка -
чи ла Те ки ја шког, мо жда и

нај бо љег по је дин ца у ре до ви -
ма „Же ље”, про ме ни ла пу та -
њу, из не на ди ла Јев ти ћа и за -
вр ши ла у мре жи.

Те ме рин ци су се на кон вођ -
ства ве о ма бр зо уљуљ ка ли, па
су њи хо ви ата ци из гу би ли
оштри цу, што су Пан чев ци све

ви ше ко ри сти ли и те жи ште
игре се ли ли на по ло ви ну про -
тив ни ка. Ка зна за по вла че ње
за слу же но је сти гла, јер је
ини ци ја ти ва Пан че ва ца уро -
ди ла пло дом три ми ну та пре
ис те ка ре гу лар ног то ка утак -
ми це, ка да је по ме ну ти Не ма -
ња Те ки ја шки пре срео јед ну
„ни чи ју” лоп ту и му шки опа -
лио по њој за из јед на че ње и
ко на чан ре зул тат – 1:1.

Тре нут но нај бо љи пан че -
вач ки клуб на сту пио је у са -
ста ву: Јев тић, Ива ни ше вић,
Те ки ја шки, Ни ко ла јев, Илић,
Гу дан, Јо ва но вић, Стај чић,
Ко ва че вић, Ша ли пу ро вић и
Ја ко вље вић. На кон вођ ства
про тив ни ка оба вље не су и две
из ме не, ка да су на зе ле ни те -
пих ис тр ча ли Ђу ро вић и Си -
мић.

Ј. Ф.

СПОРТ
Петак, 19. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дa2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Си гур на игра 
Пан че ва ца

Сто ја нов ски убе ле жио
гол и асистен ци ју

Свој пут у и ви шем ран гу, Вој -
во ђан ској ли ги „Ис ток”, Ди на -
мо 1945 за по чео је на нај бо љи
мо гу ћи на чин – убе дљи вом
по бе дом у пр вом ко лу над По -
ле том из На ко ва.

Од лич на игра ко јом су Пан -
чев ци од пр вог ми ну та сла ма -
ли про тив ни ка и три го ла у
мре жи гол ма на го сти ју до во -
љан су раз лог за оп ти ми зам
ка да је реч о же ље ном пла сма -
ну у срп ско ли га шко дру штво.

Бли зу три ста гле да ла ца на
три би на ма град ског ста ди о на
ле пог ка сног по по дне ва у су бо -
ту, 13. ав гу ста, ужи ва ло је у ак -
ци ја ма ко је је из во дио агил ни
пан че вач ки тим у са ста ву: То -
мић, Ка ран фи лов ски, Да шић,
Ра кић, Не ду чић, Ра до је вић,
Пе ште рац, Сто ја нов ски, Ни ко -
лић, Скок на и Ста ној ко вић.

За пр ви гол ни је се че ка ло
мно го – све га осам ми ну та, ка -

ОД ЛИ ЧАН СТАРТ ДИ НА МА НА ВОЈ ВО ЂАН СКОМ „ИС ТО КУ”

ТРИ КО МА ДА ЗА СРЕ ЋАН ПО ЧЕ ТАК

Ди на мо је три јум фал но за -
по чео се зо ну на вој во ђан -
ском „Ис то ку”.

А шта о то ме, као и о по ло -
жа ју спор та у на шем гра ду,
пре све га фуд ба ла, ми сле
они због ко јих се и игра нај -
ва жни ја спо ред на ствар на
све ту?

На отва ра њу се зо не у пу -
бли ци не ко ли ко сто ти на ду -
ша; има и мла дих, али пре о -
вла ђу ју пен зи о не ри.

Је дан од њих, Ду шан, и сам
је не кад играо фуд бал. Он ка -
же да је на кон го ди на та во ре -
ња на пре дак у игри и ор га ни -
за ци ји ви ше не го уоч љив, јер
се за по пу ла ран „бр зи воз” за -
ин те ре со вао и Град, од но сно
власт, ко ја је је ди на у ста њу
да га фи нан си ра. На да се да
ће тим, вид но по ја чан мла -
дим та лен то ва ним игра чи ма,
ју ри ша ти на пр во ме сто.

Жи ка, та ко ђе бив ши играч
Ди на ма, до шао је да ви ди де -
би оми ље ног клу ба у ви шем
ран гу. У по след ње вре ме из
ра зно ра зних раз ло га ни је био
ре до ван на три би на ма град -
ског ста ди о на, али је ипак
ис пра тио сво је љу бим це у по -
след њем ко лу про те клог пр -
вен ства. Ње го во ми шље ње је
да је сра мо та што ово ли ко
ме сто не ма фуд бал ски клуб у
не кој елит ни јој ли ги. На сре -
ћу, сма тра да је еки па ква ли -
тет ни ја не го у прет ход ном
пр вен ству, а по себ но му се
до пао цен тар фор. Мо жда и
за то што је и сам не ка да
играо на ис тој по зи ци ји.

Сло бо дан сма тра да је ово -
го ди шњи тим од ли чан и да
ће мо ћи да кон ку ри ше за нај -
ви ши пла сман. Пр ва утак ми -

ца на вој во ђан ском „Ис то ку”
по ка за ла је да ће про тив ни ци
би ти не у по ре ди во ја чи не го
ла не. За раз ли ку од не ких не -
вер них То ма, он ми сли да
Пан че во има успе шне спор -
ти сте, на ро чи то ако се зна у
ка квој си ту а ци ји жи ви мо –
јер без нов ца не ма ни ве ли -
ких ре зул та та.

Цвет ко до ба цу је да, у од но -
су на ве ли чи ну ме ста, Ди на мо
тре ба да игра бар у Пр вој ли -
ги. Пре ма ње го вом ми шље њу,
с об зи ром на све окол но сти,
ов де по сто је са свим со лид ни
усло ви за ба вље ње спор том,
али је нео п ход но ма ло ви ше
до бре во ље. Ка да је реч о шан -
са ма „бр зог во за” у тек за по -
че тој се зо ни, све ми ри ше на
до бро. Ме ђу тим, ако се зна да
тим мо же игра ти оно ли ко ко -
ли ко му про тив ник до зво ли,
тре ба ви де ти чи ме рас по ла жу
и дру ги ри ва ли.

Ди на мов старт у ви шем
ран гу пом но пра те и бра ћа
Пе ште рац. Дра ган ка же да
одав но ни је био на ста ди о ну,
по след њи пут пре от при ли ке
две го ди не, и под вла чи ка ко
је у по ре ђе њу с тим вре ме -
ном по мак ви ше не го упа -
дљив; Ди на мо је до бро кре -
нуо, а ам би јент на три би на ма
обе ћа ва. Ње гов брат Ду ле ни -
је до ла зио на ста ди он нај ма -
ње шест го ди на, а оно што је
ви део, ве о ма му се до па ло.
Од но ве упра ве оче ку је мно -
го, али тек ће се по ка за ти
шта је од све га то га ре ал но...

Очи глед но је да вер ни на -
ви ја чи при жељ ку ју да се, на -
кон го ди на та во ре ња, њи хов
Ди на мо ви не та мо где му је
по о дав но ме сто. Ј. Ф.

РЕЧ-ДВЕ С НА ВИ ЈА ЧИ МА ДИ НА МА

ОВАЈ ГРАД ЗА СЛУ ЖУ ЈЕ 
КВА ЛИ ТЕТ НИ ЈИ ФУД БАЛ

сам ма ти рао од бра ну На ко -
вља на и по ста вио ко на чан ре -
зул тат од 3:0 за Ди на мо 1945.
Тре нер Ср ђан Жи во ји нов оба -
вио је и три из ме не, па је на
те рен из вео и Ар бу ти ну, Спа -
си ћа и То ши ћа.

До ма ћи су у са мом фи ни шу
мо гли сти ћи и до убе дљи ви је
по бе де да су на па да чи ре а ли -
зо ва ли не ко ли ко до бро из ве -
де них кон тра на па да.

Све у све му, пре ми је ра је и
ова ко ис па ла са свим до бро,
што је пу бли ка уме ла да на -
гра ди апла у зи ма и на тај на -
чин сво јим љу бим ци ма по же -
ли мно го успе ха у пред сто је -
ћим ко ли ма, пре све га на го -
сто ва њу но во бе чеј ском Је дин -
ству на ред ног ви кен да.

Ј. Фи ли по вић

РЕ МИ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА У ПР ВОМ КО ЛУ СРП СКЕ ЛИ ГЕ „ВОЈ ВО ДИ НА”

ОБЕ ЋА ВА ЈУ ЋА ПО ДЕ ЛА ПЛЕ НА НА ОТВА РА ЊУ СЕ ЗО НЕ

Ло вач ка сек ци ја „До ло во”
при ре ди ла је га ђа ње гли не -
них го лу бо ва у не де љу, 14.
aвгуста, на свом стре ли шту.
Том при ли ком њи ма су у го -
сте до шли чла но ви ло вач ких
удру же ња из окол них ме ста.

Це ло днев но дру же ње по -
че ло је у ра ним ју тар њим ча -
со ви ма и има ло је так ми чар -
ски ка рак тер, а би ло је при -
ја вље но два на ест еки па. У
со лид ној кон ку рен ци ји нај у -
спе шни ји је био бре сто вач ки
„Ста ри ду кат”. И ви це шам -
пи он ски пе хар по не ли су
ста нов ни ци по ме ну тог ме ста
– еки па УСС, а тре ће ме сто је
за у зе ло „Пан че во”.

Над ме та ли су се и по је -
дин ци, а сва три од лич ја оти -
шла су у Пан че во. По бе дио је
Алек сан дар Нај да но вић, док
су сле де ћа два ме ста на по -
ди ју му за у зе ли Го ран Ста -
мен ко вић Бам би и Са ша Се -
ку лов ски Са ша из Ја бу ке.

На кон успе шно окон ча но
зва нич ног де ла усле дио је
онај не фор мал ни – уз иће,
пи ће и дру же ње у До му кул -
ту ре. У ор га ни за ци ју по ме ну -
тог до га ђа ја до ло вач ки лов ци
су уло жи ли мно го тру да и
сво јих сред ста ва, за шта су
има ли и по др шку Ме сне за -
јед ни це „Ми та Ву ко са вљев” и
ЈКП-а „До ло ви”.

ТАКМИЧЕЊЕ ЛО ВА ЦА У ДО ЛО ВУ

ДРУ ЖЕ ЊЕ УЗ ГЛИ НЕ НЕ ГО ЛУ БО ВЕ

да се, на цен тар шут Сто ја нов -
ског, ово го ди шња „акви зи ци -
ја” Ди на ма – Не ма ња Ни ко -
лић до бро сна шао и гла вом
про сле дио лоп ту иза не моћ ног
чу ва ра мре же По ле та. Игра се

тек та да рас плам са ла, ни за ле
су се ак ци је, па је но ви по го -
дак ви сио у ва зду ху.

То се и до го ди ло у 34. ми ну -
ту, ка да је Ни ко ла Скок на до -
бро ре а го вао на јед ну лоп ту и с
ли ни је ше сна е стер ца ра зант -
ним удар цем про сле дио је у
мре жу.

На кон па у зе у свла чи о ни ца -
ма ни шта се бит ни је ни је про -
ме ни ло, јер је „бр зи воз” и да ље
др жао кон це игре у сво јим ру -
ка ма. До ма ћи ни ма ни је мањ -
ка ло кон цен тра ци је, па су стр -
пљи вом игром убр зо сти гли до
не до сти жне пред но сти. Над -
моћ Пан че ва ца је у 56. ми ну ту
кру ни сао аси стент код пр вог
го ла – Алек сан дар Сто ја нов ски,
са мо што је овог пу та и нео д -
бра њи вим удар цем гла вом

Николић постиже први погодак
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Анастасија
Констатиновић, 
уче ни ца:
     
– Тру дим се да ле то 
про ве дем нај бо ље што
мо гу. Из ла зим с 
дру штвом у град, 
тре ни рам мо де ран ба лет,
с ко јим идем и на
так ми че ња, а ове го ди не
сам већ би ла на мо ру.

Лука Матовић,
уче ник:
     
– Има ме сву да... 
Ове го ди не сам био 
на мо ру и на пла ни ни, 
а уско ро идем у камп 
у Кр че ди ну, где т
ре ни рам три а тлон.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Сто ни те нис
За осме хе ни је, али ствар но, по треб но мно го. До вољ но је да се

упа ри те с не ким ко та ко ђе има же љу да, бар на крат ко, оста ви

иза се бе сва ко днев не про бле ме и да се – игра те. Као де ца...

    Има ли у гра ду леп шег ме ста за игру од На род не ба ште?

    Јок!

    За то, пра вац оа за, па ти ке на но ге, ре ке те у ру ке и ужи ван ци -

ја. Ако сте до вољ но ма што ви ти, мо же те да од и гра те и пар ти ју

сто ног те ни са на тра ви.

Кри во је мо ре
„Ти, ти си га упо зна ла, јед не љет ње ве че ри.

Он, он те је по љу био, док мо ре се пје ни ло...”

    Ста ри ји од 40 си гур но се се ћа ју овог великог хита, ко ји је уз

ги та ру пе ва н на екс кур зи ја ма, по пар ко ви ма, на се дељ ка ма...

Под усло вом да су жи ве ли у Ју го сла ви ји.

    За то, си гур ни смо да го шћа с Да ле ког ис то ка не сви ра ту

ствар, же ли мо да ве ру је мо да мла ди ма одав де из во ди не ку ну ме -

ру што пред ста вља део од ра ста ња љу ди у др жа ви из ко је до ла зи.

    И та ко при бли жа ва две раз ли чи те кул ту ре...

Те жак рад
Ка да се чо ве ку при дре ма, тре ба ло би да, за рад здра вља, по слу -

ша сво је на го не и при лег не. Нај згод ни је је ако ту по тре бу осе ти

код ку ће или код бли ских при ја те ља, јер се у том слу ча ју нај ла -

год ни је осе ћа.

    Не ва ља ако вам се спа ва на по слу – то мо же да вас до ве де у

ве о ма не згод ну по зи ци ју ка да је од нос с по сло дав цем у пи та њу.

    Бо ља ва ри јан та од те је на овој фо то гра фи ји: клу пи ца, при ро -

да и ду бо ко усну ло ди са ње. Још ако уме те ле по да са ња те...

Адам Констатиновић,
бу ду ћи сту дент:
     
– Ле то про во дим та ко
што тре ни рам, био сам
на мо ру и упи сао сам
фа кул тет. Тре ни рам те нис,
идем у те ре та ну и играм
ко шар ку, а ове го ди не
сам упи сао ин фор ма ци о не
тех но ло ги је, па се по ла ко
за то спре мам. 

Наградни конкурс

Мир, тишина, лепота шуме, свежина и хладовина за право опуштање на Тари. 

Снежана Мишљанов, Краља Милана Обреновића 5/27.

Призор из једног од најлепших европских градова, Амстердама. 

Марија Дракулић, Карађорђева 29А/стан 19.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Марија, Снежана, 
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 


